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ค าน า 
 
 

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระ “คู่มือการตรวจสอบ 
ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร” ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
และอนุสิทธิบัตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  กฎกระทรวง ประกาศ
กรม ระเบียบ ข้อก าหนด และค าวินิจฉัยต่างๆ โดยมุ่งเน้นอธิบายแนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นไปในแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน 
 

  นอกจากนั้น ยังมีวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง คือเพ่ือให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับ 
อนุสิทธิบัตร ตัวแทนสิทธิบัตร และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรที่มีบรรทัดฐานถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไป
อย่างมคีุณภาพสอดคล้องต่อหลักมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 
 

  อนึ่ง “คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี 2562” 
ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาจาก “คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ 
อนุสิทธิบัตร (ฉบับเดิม) ปี 2555” โดยเพ่ิมแนวทางการตรวจสอบไว้ในหมวดต่างๆ เพ่ือให้การท างาน
ของผู้ตรวจสอบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และชัดเจน นอกจากนี้ ยังเพ่ิมหมวด 6 การตรวจสอบ 
ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์”    
 

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งความรู้ด้านทฤษฏีและสามารถประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการ
ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ท้ายนี้ ขอขอบคุณ กองสิทธิบัตร ส านักกฎหมาย คณะท างานและบุคคล 
ที่เก่ียวข้องที่ได้ร่วมกันท างานจนบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี    

 
  
 
 
       กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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 วิธีการใช้คู่มือ 
 

 คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร เป็นคู่มือ 
ที่ใช้ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบในกองสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรที่ใช้อยู่แต่เดิมให้มีความ
ละเอียด และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับ
กฎกระทรวง ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
ฉบับดังกล่าว ตลอดจนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตร ค าพิพากษาของศาลฏีกา 
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดท าคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบั ตรการประดิษฐ์และ 
อนุสิทธิบัตรฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นมาตรฐานในการ
ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร 
ตัวแทนสิทธิบัตร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบด้วย 

 คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้ 

   หมวด 1 ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
   หมวด 2 การคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
   หมวด 3 ค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
   หมวด 4 การตรวจสอบค าขอระหว่างประเทศ (PCT) 
   หมวด 5 การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 
     ทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์  
   หมวด 6 การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 
     ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
  



ข 
 

หมวด 1 ซึ่งเก่ียวข้องกับการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ 
 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วนคือ 

     ส่วนที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบเบื้องต้น 

     ส่วนที่ 2 เรื่อง การตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตร 
     ส่วนที่ 3 เรื่อง การตรวจสอบการประดิษฐ์ 

 การตรวจสอบเบื้องต้นในส่วนที่ 1 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบค าขอขั้นตอน
แรกโดยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ 
ค าขอรับสิทธิบัตร หลังจากที่ผู้ขอได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรและเอกสารประกอบค าขอ
ครบถ้วนแล้ว ก่อนที่จะด าเนินการประกาศโฆษณา 

 การตรวจค้นเอกสารในส่วนที่ 2 เป็นขั้นตอนที่ค าขอรับสิทธิบัตรได้ผ่านการ
ประกาศโฆษณาครบ 90 วัน โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน เป็นต้น และผู้ขอได้ยื่นค าขอให้
ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 5 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณาแล้ว 

 การตรวจสอบการประดิษฐ์ในส่วนที่ 3 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอน
สุดท้าย โดยที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยเฉพาะ 
ในเรื่องการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรม รวมทั้งเรื่องการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยการน าเอกสารที่ตรวจค้นได้
ในส่วนที่ 3 รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศ หากมีการยื่นค าขอไว้
ก่อนในต่างประเทศมาประกอบในการพิจารณาตรวจสอบก่อนที่จะด าเนินการรับจด
ทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตร 

 
 



ค 
 

การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในหมวด 1 นี้  
สามารถแสดงเป็นแผนภูมิการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยย่อ ได้ดังนี้ 

แผนภูมิการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยย่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

แปลงค าขอเป็นค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรได้ก่อนประกาศโฆษณา 

แจ้งแก้ไข/ยกค าขอ ยื่นค าขอแก้ไข/
ค าอุทธรณ์ 

ย่ืนค าขอ 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

ช าระค่าธรรมเนียม
ประกาศฯ 

ยื่นค าคัดค้าน ยื่นค าอุทธรณ์ ประกาศโฆษณา 

ยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ 

ตรวจค้นเอกสาร 

ช าระค่าธรรมเนียม
ออกสิทธิบัตร 

ตรวจสอบการประดิษฐ์ 

ออกสิทธิบัตร ยกค าขอ ยื่นค าอุทธรณ์ 

จัดเตรียมค าขอ 



ง 
 

  



จ 
 



ฉ 
 

หมวด 2 การคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร เป็นขั้นตอนที่บุคคลภายนอกอาจท าการคัดค้านค าขอรับ
สิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณา โดยที่ผู้คัดค้านจะต้องยื่นค าคัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา 
การพิจารณาค าคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในหมวด 2 นี้ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนการด าเนินการคัดค้านสิทธิบัตร 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินการคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
                                                                             

    
       
                               
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โต้แย้ง โดยผู้ขอรับสิทธิบัตร 
(50 บาท) 

 

ให้รอผลการพิจารณาอุทธรณ์
หรือการน าคดีขึ้นสู่ศาลก่อน
ด าเนินการตามค าวินจิฉัย 
อุทธรณ์หรือค าสั่งศาลต่อไป 
 

ประกาศโฆษณา 
( 250 บาท ) 

ตรวจสอบ 
การประดิษฐ ์
( 250 บาท ) 

 

แจ้งให้ผู้คัดค้าน 
และผู้ขอฯทราบ 

ถึงการละทิ้งค าขอ 

ค าขอน าพยานฯเพิ่มเติม 
(50 บาท ) 

ผู้ตรวจสอบส่งส าเนา 
ค าโต้แย้งให้ผูค้ัดค้าน 

ผู้ตรวจสอบพิจารณาค าคัดค้าน,ค าโต้แย้ง แล้วสรุปผล
พร้อมท้ังพิจารณาให้ค าวินิจฉัยเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับชั้นจนถึงอธิบดีลงนามในค าวินิจฉัย 

ผู้ตรวจสอบส่งส าเนา 
ค าวินิจฉัยให้ผู้คดัค้าน 
และผู้ขอรับสิทธิบัตร 

ผู้ตรวจสอบด าเนินการ 
ตามค าวินิจฉัยต่อไป 

ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
   ( 500 บาท ) 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

ไม่มีการคัดค้าน 

ค าคัดค้าน โดยผูค้ัดค้าน 
( 250 บาท ) 

ภายใน 90 วัน 

ผู้ตรวจสอบส่งส าเนา 
ค าคัดค้านใหผู้้ขอฯ 

ภายใน 30 วัน (ถ้ามี) 

ผู้ขอไม่โต้แย้ง 
ภายใน 90 วัน 

ภายใน 90 วัน 

ค าขอน าพยานฯ เพิ่มเติม 
(50 บาท ) 

มีการอุทธรณ ์
ภายใน 60 วัน 

ภายใน 30 วัน (ถ้ามี) 

ไม่มีการอุทธรณ์ภายใน 60 วัน 
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หมวด 3  ซึ่งเก่ียวข้องกับการตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบัตรนี้  
ประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1  เรื่อง การตรวจสอบเบื้องต้น 
 ส่วนที่ 2  เรื่อง การตรวจสอบการประดิษฐ์ 
 ส่วนที่ 3  เรื่อง การตรวจค้นอนุสิทธิบัตร 

 การตรวจสอบเบื้องต้นในส่วนที่ 1 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบค าขอก่อนการ
ออกอนุสิทธิบัตรและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร โดยที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการ
ตรวจสอบค าขอ หลังจากที่ผู้ขอได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร และเอกสารประกอบ 
ค าขอครบถ้วนแล้ว 

 การตรวจสอบการประดิษฐ์ในส่วนที่ 2 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบหลังจาก
การออกอนุสิทธิบัตรและประกาศโฆษณาออกอนุสิทธิบัตร และบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 1 ปี นับจากวันออกอนุสิทธิบัตรและ
ประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เพ่ือตรวจสอบว่าการออกอนุสิทธิบัตรถูกต้อง หรือควร
ด าเนินการคงอนุสิทธิบัตรหรือเพิกถอนอนุสิทธิบัตรหรือไม ่

 การตรวจค้นในส่วนที่ 3 เป็นการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
ที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับหรือได้รับอนุสิทธิบัตรแล้ว เพ่ือที่จะ
น าเอกสารดังกล่าวมาพิจารณาต่อสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร หรือพิจารณา 
การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมของอนุสิทธิบัตร
หลังจากวันประกาศโฆษณาและออกอนุสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการตรวจ
เบื้องต้นหรือตรวจสอบการประดิษฐ์ของค าขอรับอนุสิทธิบัตร  

 การตรวจค้นเอกสารจะถูกด าเนินในขั้นตอนตรวจสอบเบื้องต้นล าดับแรก
ก่อนที่จะท าการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (โดยท าการตรวจค้นจากฐานข้อมูล
สิทธิบัตรภายในเท่านั้น (TH e-Patent)  เพ่ือค้นหาความซ้ าซ้อนหรือทับซ้อน
เกี่ยวข้องกับสิทธิตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16)  

 การตรวจค้นเอกสารจะถูกด าเนินการ หากมีเหตุว่าผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นค า
ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ส าหรับอนุสิทธิบัตรภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศ
โฆษณาและออกอนุสิทธิบัตร (จะด าเนินการตรวจค้นหลังประกาศโฆษณาและออก
อนุสิทธิบัตรแล้ว โดยท าการตรวจค้นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือในฐานข้อมูล
สิทธิบัตรทั้งในและนอกประเทศ) 
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การตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบัตรในหมวด 3 นี้  
สามารถแสดงเป็นแผนภูมิการตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบัตรโดยย่อ ได้ดังนี้ 

 

แผนภูมิการตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบัตรโดยย่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จัดเตรียมค าขอ 

แปลงค าขอเป็นค าขอรับสิทธิบัตร
ได้ก่อนออกอนุสิทธิบัตร 

แจ้งแก้ไข/ยกค าขอ ยื่นค าขอแก้ไข/
ค าอุทธรณ์ 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

ช าระค่าธรรมเนียม
ออกอนุสิทธิบัตร/
ประกาศโฆษณา ออกอนุสิทธิบัตร/ประกาศโฆษณา 

* ยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ 

คณะกรรมการ
สั่งเพิกถอน 

ตรวจสอบการประดิษฐ์ 

อนุสิทธิบัตร 
ถูกต้อง อุทธรณ์ต่อศาล 

ยื่นอุทธรณ์ 

อนุสิทธิบัตร 
ไม่ถูกต้อง 

ย่ืนค าขอ 

หมายเหตุ *ม. 65 ฉ ภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร บุคคล 

ผู้มีส่วนได้เสียอาจขอให้ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรตามที่ก าหนดไว้ใน ม.65 ทวิ (การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม) หรือไม่ก็ได้ 
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ในแต่ละหมวดของคู่มือการตรวจสอบฉบับนี้ จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามข้อกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดยจะมีการอ้างอิงถึงมาตราต่างๆ ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงและประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นค าย่อไว้ที่ด้าน
ซ้ายมือของข้อความต่างๆ ด้วยซึ่งค าย่อต่างๆ มีความหมายดังนี้ 

 
ค าย่อ ความหมาย 

ม มาตรา 
กฎ กฎกระทรวง 

ประกาศกรมฯ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ฉ ฉบับที่ 

 



ฏ 
 

สารบัญ 

หมวด 1  
การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้น 

หัวข้อ          หน้า 
1. บทน ำ 1 

1.1 กำรตรวจสอบค ำขอใหม่ 3 
1.2 กำรตรวจสอบค ำขอแก้ไข 3 

2. กำรตรวจสอบรำยกำรค ำขอรับสิทธิบัตร 4 
3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของค ำขอรับสิทธิบัตร 5 
4. กำรตรวจรำยกำรแบบพิมพ์ค ำขอรับสิทธิบัตร 11 
5. กำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ 15 

5.1 ชื่อที่แสดงถึงกำรประดิษฐ์ 16 
5.2 ลักษณะและควำมมุ่งหมำยของกำรประดิษฐ์ 16 
5.3 สำขำวิทยำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ 16 
5.4 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยำกำรที่เกี่ยวข้อง 16 
5.5 กำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 17 
5.6 ค ำอธิบำยรูปเขียนโดยย่อ 17 
5.7 วิธีกำรในกำรประดิษฐ์ที่ดีที่สุด 17 
5.8 กำรน ำกำรประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม 
     หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพำณิชยกรรม 18 

6. กำรตรวจสอบข้อถือสิทธิ 18 
7. กำรตรวจสอบรูปเขียน 21 
8. กำรตรวจสอบบทสรุปกำรประดิษฐ์ 22 
9. กำรตรวจสอบรำยกำรอ่ืน ๆ 23 
10. กำรประดิษฐ์ที่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้ 23 
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หัวข้อ            หน้า 

11. กำรประดิษฐ์ที่ไม่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครอง 25 
11.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ 
       สัตว์ พืช หรือ สำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช 25 
11.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 26 
11.3 ระบบข้อมูลส ำหรับกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 
11.4 วิธีกำรวินิจฉัย บ ำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 30 
11.5 กำรประดิษฐ์ที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนำมัย  
       หรือสวัสดิภำพของประชำชน 30 

12. กำรตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในกำรขอรับสิทธิบัตร 30 
12.1 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร 30 
12.2 ผู้รับโอนสิทธิ 31 
12.3 ผู้ขอรับสิทธิด้วยเหตุอื่น 32 
12.4 สัญชำติและคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบัตร 33 
12.5 ตัวแทน 34 
12.6 ระบุชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน 36 

13. ค ำขอรับสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับค ำขอฉบับเดิม 36 
13.1 กำรแยกค ำขอที่มีกำรประดิษฐ์หลำยอย่ำง 36 
13.2 ค ำขอเดิมจำกเหตุถูกคัดค้ำนจำกผู้ขอไม่มีสิทธิ 37 
13.3 กำรขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิระหว่ำงสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร 38 

14. กำรขอถือสิทธิวันยื่นค ำขอนอกรำชอำณำจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค ำขอ 
     ในรำชอำณำจักร 39 
15. กำรแสดงกำรประดิษฐ์ในงำนแสดงต่อสำธำรณชน 40 
16. กำรประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับจุลชีพ 41 
17. กำรขอให้อธิบดีประกำศโฆษณำค ำขอรับสิทธิบัตร 42 
18. กำรยื่นรำยละเอียดเป็นภำษำต่ำงประเทศไว้ก่อน 42 
19. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน 43 

19.1 กรณียื่นค ำขอต่ำงวันกัน 45 
19.2 กรณียื่นค ำขอวันเดียวกัน 45 
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หัวข้อ            หน้า 

20. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน 
     ระหว่ำงค ำขอรับสิทธิบัตรกับค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 46 

20.1 กรณียื่นค ำขอต่ำงวันกัน 47 
20.2 กรณียื่นค ำขอวันเดียวกัน 48 

21. กำรตรวจสอบสิทธิในกรณีท่ีมีผู้ขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตร 
     และอนุสิทธิบัตรส ำหรับกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน 48 
22. แนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบค ำขอรับสิทธิบัตรเบื้องต้น 49 

22.1 แนวทำงปฏิบัติต่อค ำขอรับสิทธิบัตรที่มีกำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร 
      ตำมมำตรำ 9 51 
22.2 แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตรไม่ได้เป็นตำมมำตรำ 10  
       มำตรำ 11 มำตรำ 14 หรือมำตรำ 15 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง 52 
22.3 แนวทำงปฏิบัติค ำขอรับสิทธิบัตรที่มีกำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร 
       ไม่เป็นไปตำมมำตรำ 17 53 

23. กำรประดิษฐ์ที่ต้องรักษำไว้เป็นควำมลับ 54 
24. กำรตรวจสอบค ำขอแก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอรับสิทธิบัตร 54 

24.1 ในกรณีแจ้งแก้ไข/ชี้แจงของค ำขอรับสิทธิบัตร 55 
24.2 ในกรณีที่ค ำขอรับสิทธิบัตรมีควำมถูกต้อง หรือผู้ขอได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติม 
       ถูกต้องแล้ว 56 
24.3 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมที่ไม่เป็นกำรเพ่ิมเติมสำระส ำคัญของกำรประดิษฐ์ 56 
24.4 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมที่เป็นกำรเพ่ิมเติมสำระส ำคัญของกำรประดิษฐ์ 56 

25. แนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบค ำขอรับสิทธิบัตรเพ่ือประกำศโฆษณำกำรขอรับสิทธิบัตร 58 
26. แนวทำงปฏิบัติกำรในกำรบันทึกรำยกำรตรวจสอบเบื้องต้นค ำขอรับสิทธิบัตร 59 
27. บทสรุป 59 
เอกสำรแนบ 
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หมวด 1 ส่วนที่ 2 การตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตร 

หัวข้อ            หน้า 
1. บทน ำ 1 
2. กำรตรวจค้นหำงำนที่ปรำกฎอยู่แล้ว ส ำหรับใช้ในขั้นตอน 
    กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ 2 
3. สำระส ำคัญกำรตรวจค้นงำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว 3 

3.1 กำรตรวจค้นเนื้อหำ 3 
3.2 กำรตรวจค้นค ำขอรับสิทธิบัตรหรือค ำขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆ 
    แล้วพบควำมเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดควำมขัดแย้งกันเกิดข้ึน 6 

4. กำรศึกษำเอกสำรแสดงงำนที่ปรำกฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องก่อนกำรตรวจค้น 7 
5. ศึกษำสัญลักษณ์กำรจ ำแนกกำรประดิษฐ์ระหว่ำงประเทศ (IPC) ของค ำขอ 7 
6. กำรตรวจค้นสำขำวิทยำกำรทำงเทคนิคอ่ืนที่เก่ียวข้อง 8 
7. กำรวิเครำะห์ข้อถือสิทธิและก ำหนดองค์ประกอบในกำรตรวจค้น 9 

7.1 กำรวิเครำะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด 9 
7.2 กำรก ำหนดองค์ประกอบ (Elements) ส ำหรับกำรตรวจค้น 10 

8. งำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว  11 
8.1 แนวทำงกำรก ำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจค้น 12 

8.1.1 กำรตรวจค้นงำนที่ปรำกฏอยู่แล้วที่ได้รับกำรเปิดเผยหรือ 
        แสดงงำนต่อสำธำรณชน 13 
8.1.2 แนวทำงกำรตรวจสอบกำรอ้ำงสิทธิตำมมำตรำ 19 และมำตรำ 19 ทวิ 14 

8.2 กำรหยุดกำรตรวจค้น 16 
9. กำรตรวจค้นภำยใต้เงื่อนไขพิเศษ 17 

9.1 กำรตรวจค้นค ำขอรับสิทธิบัตร เพ่ือให้ครอบคลุมในสำระส ำคัญ 
     มำกกว่ำหนึ่งสำขำวิทยำกำร 17 
9.2 กำรตรวจค้นค ำขอรับสิทธิบัตรที่มีหลำยกำรประดิษฐ์ในค ำขอเดียวกัน 18 

10. สำระส ำคัญกำรประดิษฐ์ที่ไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรตรวจค้น 19 
11. เงื่อนไขในกำรตรวจค้นเพิ่มเติม 20 
12. รำยงำนผลกำรตรวจค้น 20 
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หัวข้อ            หน้า 
 
13. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจค้น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรตรวจสอบ 
     กำรประดิษฐ์ และกำรให้ควำมเห็นจำกกำรตรวจค้น 22 
14. กำรตรวจค้นเอกสำรสิทธิบัตรของค ำขอรับสิทธิบัตรในประเทศ 23 

14.1 กรณีท่ีค ำขอรับสิทธิบัตรที่เคยยื่นนอกรำชอำณำจักรก่อนวันขอรับ 
 สิทธิบัตรในรำชอำณำจักร 23 

14.2 กรณีท่ีผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์ให้หน่วยงำนอ่ืนตรวจสอบกำรประดิษฐ์ 23 
14.3 กรณีท่ีผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสัญชำติไทยและยื่นค ำขอรับสิทธิบัตร 
       ไว้ในรำชอำณำจักรเป็นประเทศแรก 24 

15. ฐำนข้อมูลหลักที่ใช้ในกำรตรวจค้น 24 
16. บทสรุป 27 
เอกสำรแนบ 



ด 
 

หมวด 1 ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการประดิษฐ์  
 
หัวข้อ   หน้า 
1. บทน ำ 1 
2. กำรยื่นค ำขอให้ตรวจสอบกำรประดิษฐ์โดยผู้ขอรับสิทธิบัตร 1 
3. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ 2 

3.1 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 2 
3.2 รูปแบบวิธีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ 3 

3.2.1 กำรประดิษฐ์ที่ยื่นขอถือสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตร 
นอกรำชอำณำจักรไว้เป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นค ำขอ 
ในรำชอำณำจักร 3 

3.2.2 กำรประดิษฐ์ที่ไม่ได้ยื่นขอถือสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตร 
นอกรำชอำณำจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นค ำขอ 
ในรำชอำณำจักร 4 

3.3 แนวควำมคิดพ้ืนฐำนทำงกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ 4 
3.3.1 กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ตำมมำตรำ 9 5 
3.3.2 กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ตำมมำตรำ 17 6 
3.3.3 กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน (Unity) 11 
3.3.4 กำรตรวจสอบสำระส ำคัญกำรประดิษฐ์ตำมมำตรำ 5 20 

4. กำรแจ้งชี้แจงหรือกำรแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอรับสิทธิบัตร 47 
4.1 ข้อก ำหนดส ำหรับกำรแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 49 
4.2 กำรอนุญำตให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 52 

4.2.1 กำรแก้ไขข้อถือสิทธิ 52 
4.2.2 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดกำรประดิษฐ์และบทสรุป 
        กำรประดิษฐ์ 54 

4.3 กำรไม่อนุญำตให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 54 
4.3.1 กำรไม่อนุญำตให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 54 
4.3.2 กำรไม่อนุญำตให้เปลี่ยน 54 
4.3.3 กำรไม่อนุญำตให้ตัดออก 55 

  



ต 
 

หัวข้อ   หน้า 
 
4.4 กำรพิจำรณำตรวจสอบสำระส ำคัญประดิษฐ์เพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์ 57 

4.4.1 แนวทำงปฏิบัติต่อค ำขอที่ไม่มีควำมชัดแจ้ง (Unclear) 57 
4.4.2 แนวทำงปฏิบัติในกรณีกำรประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง 
        ตำมมำตรำ 9 57 
4.4.3 แนวทำงปฏิบัติในกรณีไม่เป็นกำรประดิษฐ์ 
        อย่ำงเดียวกัน (Lack of Unity) 58 
4.4.4 แนวทำงปฏิบัติในกรณีไม่เป็นไปตำมมำตรำ 5 59 

เอกสำรแนบ 



ถ 
 

หมวด  2  
การคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

หัวข้อ หน้า 
1. บทน ำ 1 
2. กำรคัดค้ำนค ำขอรับสิทธิบัตร 1 

2.1 กำรพิจำรณำค ำคัดค้ำนกำรขอรับสิทธิบัตร 2 
2.2 กำรจัดส่งส ำเนำค ำคัดค้ำนและส ำเนำค ำขอน ำพยำนหลักฐำน 
     มำแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติม 3 

3.กำรโต้แย้ง 3 
3.1 กำรพิจำรณำค ำโต้แย้ง 4 
3.2 กำรจัดส่งส ำเนำค ำโต้แย้งและส ำเนำค ำขอน ำพยำนหลักฐำน  
      มำแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติม 4 

4.กำรพิจำรณำให้ค ำคัดค้ำนและค ำโต้แย้ง 5 
4.1 สรุปประเด็นกำรคัดค้ำน 5 
4.2 สรุปสำระส ำคัญของกำรคัดค้ำน 5 
4.3 สรุปสำระส ำคัญของกำรโต้แย้ง 5 
4.4 สรุปรำยงำนกำรพิจำรณำวินิจฉัยกรณีคัดค้ำนโต้แย้ง 6 

5.กำรจัดส่งค ำวินิจฉัยให้คู่กรณี 6 
6.กำรด ำเนินกำรหลังกำรจัดส่งส ำเนำค ำวินิจฉัยให้คู่กรณี 6 
7.บทสรุป 8 
เอกสำรแนบ 

  



ท 
 

หมวด  3  
การตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้น 

หัวข้อ          หน้า 
 

1. บทน ำ 1 
1.1 กำรตรวจสอบค ำขอใหม่ 3 
1.2 กำรตรวจสอบค ำขอแก้ไขเพ่ิมเติม 3 

2. กำรตรวจสอบรำยกำรค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 4 
3. กำรตรวจสอบเบื้องต้นค ำขอรับอนุสิทธิบัตร ตำมบัญญัติของกฎหมำย 

กฎกระทรวง และประกำศกรมที่เก่ียวข้อง 5 
4. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 7 
5. กำรตรวจสอบแบบพิมพ์ค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 13 
6. กำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ 17 

6.1 ชื่อที่แสดงถึงกำรประดิษฐ์ 18 
6.2 ลักษณะและควำมมุ่งหมำยของกำรประดิษฐ์ 19 
6.3 สำขำวิทยำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ 19 
6.4 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยำกำรที่เกี่ยวข้อง 19 
6.5 กำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 19 
6.6 ค ำอธิบำยรูปเขียนโดยย่อ 20 
6.7 วิธีกำรในกำรประดิษฐ์ที่ดีที่สุด 20 
6.8 กำรน ำกำรประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม 

หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพำณิชยกรรม 20 
7. กำรพิจำรณำข้อถือสิทธิ (Claim) 20 
8. กำรตรวจสอบรูปเขียน 26 
9. กำรตรวจสอบบทสรุปกำรประดิษฐ์ 27 
10. กำรตรวจสอบรำยกำรอ่ืนๆ 27 
11. กำรประดิษฐ์ที่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้ 28 

  



ธ 
 

หัวข้อ            หน้า 
12. กำรประดิษฐ์ที่ไม่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้ 29 

12.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพ 
ที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ สัตว์ พืช หรือ สำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช 30 

12.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 31 
12.3 ระบบข้อมูลส ำหรับกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 32 
12.4 วิธีกำรวินิจฉัย บ ำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 35 
12.5 กำรประดิษฐ์ที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี 
อนำมัย หรือสวัสดิภำพของประชำชน 35 

13. กำรตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในกำรขอรับอนุสิทธิบัตร 35 
13.1 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร 35 
13.2 ผู้รับโอนสิทธิ 36 
13.3 ผู้ขอรับสิทธิด้วยเหตุอื่น 37 
13.4 สัญชำติและคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 38 
13.5 ตัวแทน 39 
13.6 กำรระบุชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน 41 

14. ค ำขอรับอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับค ำขอฉบับเดิม 41 
14.1 กำรแยกค ำขอที่มีกำรประดิษฐ์หลำยอย่ำง 41 
14.2 ค ำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิระหว่ำงอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 42 

15. กำรขอถือสิทธิวันยื่นนอกรำชอำณำจักรเป็นวันยื่นค ำขอในประเทศไทย 43 
16. กำรแสดงกำรประดิษฐ์ในงำนแสดงต่อสำธำรณชน 44 
17. กำรประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับจุลชีพ 45 
18. ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรร้องขอให้อธิบดีประกำศโฆษณำและออกอนุสิทธิบัตร 46 
19. กำรยื่นรำยละเอียดเป็นภำษำต่ำงประเทศไว้ก่อน 47 
20. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน 48 

20.1 กรณียื่นค ำขอต่ำงวันกัน 49 
20.2 กรณียื่นค ำขอวันเดียวกัน 50 

21. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน 
ระหว่ำงค ำขอรับอนุสิทธิบัตรกับค ำขอรับสิทธิบัตร 51 

21.1 กรณียื่นค ำขอต่ำงวันกัน 52 
21.2 กรณียื่นค ำขอวันเดียวกัน 52 

22. กำรตรวจสอบสิทธิในกรณีท่ีมีผู้ขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน 53 



น 
 

หัวข้อ            หน้า 
23. แนวทำงปฏิบัติงำนตรวจสอบค ำขอรับอนุสิทธิบัตรเบื้องต้น 55 

23.1 แนวทำงปฏิบัติต่อค ำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีกำรประดิษฐ์ 
      ที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมมำตรำ 65 ทศ ประกอบมำตรำ 9 56 
23.2 แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เป็นไปตำม 

มำตรำ 65 ทศ ประกอบมำตรำ 10 11 14 15 วรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง 58 

23.3 แนวทำงปฏิบัติค ำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีกำรประดิษฐ์ที่ 
ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เป็นไปตำมมำตรำ 65 ทศ ประกอบมำตรำ 17 59 

23.4 กำรประดิษฐ์ที่มีควำมชัดแจ้ง 60 
23.5 กำรเปิดเผยจนท ำให้ปฏิบัติได้จริง (Enablement) 60 

24. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน (Unity) 61 
25. กำรประดิษฐ์ที่ต้องรักษำไว้เป็นควำมลับ 74 
26. กำรตรวจสอบค ำขอแก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 74 

26.1 กำรแจ้งชี้แจงหรือกำรแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 74 
26.1.1 ข้อก ำหนดส ำหรับกำรแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 75 
26.1.2 กำรอนุญำตให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 78 
26.1.3 กำรไม่อนุญำตให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 80 

26.2 กำรแจ้งแก้ไข/ชี้แจงของค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 84 
26.3 ในกรณีที่ค ำขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้อง หรือ ผู้ขอได้ท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 

ตำมท่ีผู้ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไขจนถูกต้องแล้ว 84 
27. แนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบค ำขอรับอนุสิทธิบัตรเพ่ือประกำศและรับจดทะเบียน 85 
28. แนวทำงปฏิบัติกำรกำรบันทึกรำยกำรตรวจสอบเบื้องต้นค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 86 
29. บทสรุป 87 
เอกสำรแนบ 

 
  



บ 
 

หมวด 3 
ค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 

ส่วนที่ 2 การตรวจสอบการประดิษฐ์ 

หัวข้อ            หน้า 
 

1. บทน ำ 1 
2. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ตำมมำตรำ 65 ฉ 4 

2.1 กฎหมำยและวิธีกำรที่เกี่ยวข้องกำรตรวจสอบอนุสิทธิบัตร 4 
2.1.1 ยื่นขอให้ตรวจสอบภำยใน 1 ปี นับจำกวันประกำศโฆษณำหรือไม่ 5 
2.1.2 ผู้ขอให้ตรวจสอบเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ 5 
2.1.3 กำรประดิษฐ์ตำมอนุสิทธิบัตรเป็นไปตำมมำตรำ 65 ทวิ หรือไม่ 5 

2.2 ระยะเวลำที่ยื่นขอให้ตรวจสอบ 5 
2.3 กำรเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 5 

2.3.1 กรณีท่ีพิจำรณำได้ว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 6 
2.3.2 กรณีท่ีพิจำรณำได้ว่ำไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 6 

2.4 ควำมใหม่และสำมำรถประยุกต์ใช้ในทำงอุตสำหกรรมตำมมำตรำ 65 ทวิ 6 
2.5 กำรก ำหนดงำนที่ปรำกฏอยู่แล้วส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 

ตำมมำตรำ 65 ทวิ 7 
2.5.1 กฎหมำยและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนท่ีปรำกฏอยู่แล้ว 7 
2.5.2 หลักกำรก ำหนดวันยื่นค ำขอที่จะถูกใช้ก ำหนดงำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว 11 
2.5.3 วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 16 

3. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty) 21 
3.1 หลักกำรพิจำรณำกำรประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 21 
3.2 ตัวอย่ำงกำรพิจำรณำควำมใหม่ 22 
3.3 แนวทำงพิจำรณำควำมใหม่ 23 

3.3.1 กำรประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลำยอยู่แล้วในรำชอำณำจักร 
ก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร 23 

3.3.2 กำรประดิษฐ์ที่ได้มีกำรเปิดเผยสำระส ำคัญหรือรำยละเอียด 
ในเอกสำรหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่ำในหรือ 
นอกรำชอำณำจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร 24 
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หัวข้อ            หน้า 
3.3.3 กำรประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่ำใน 

หรือนอกรำชอำณำจักร ก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร 24 
3.3.4 กำรประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้ว 

นอกรำชอำณำจักรเป็นเวลำเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับ 
อนุสิทธิบัตร แต่ยังมิได้มีกำรออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ 25 

3.3.5 กำรประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้ว 
ไม่ว่ำในหรือนอกรำชอำณำจักรและได้ประกำศโฆษณำแล้ว 
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในรำชอำณำจักร 25 

4. กำรพิจำรณำกำรประดิษฐ์ที่สำมำรถประยุกต์ในทำงอุตสำหกรรมฯ 26 
5. กำรด ำเนินกำรภำยหลังที่ได้ตรวจสอบแล้ว 27 

5.1 กรณีท่ีมีควำมใหม่และประยุกต์ใช้ในทำงอุตสำหกรรมได้ 27 
5.2 กรณีท่ีไม่มีควำมใหม่หรือไม่สำมำรถประยุกต์ใช้ในทำงอุตสำหกรรมได้ 28 

6. กำรสอบสวน 28 
7. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ ตำมมำตรำ 77 สัตต 28 
เอกสำรแนบ 
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หมวด 3 
ค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 

ส่วนที่ 3 การตรวจค้นอนุสิทธิบัตร 

หัวข้อ            หน้า 
 

1. บทน ำ 1 
2. กำรตรวจค้นเอกสำรงำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว ส ำหรับใช้ใน 

ขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ (Substantive Examination) 2 
3. สำระส ำคัญกำรตรวจค้นเอกสำรสิทธิบัตร 3 

3.1 กำรตรวจค้นเนื้อหำ 3 
3.2 กำรตรวจค้นค ำขอรับสิทธิบัตรหรือค ำขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆ  

แล้วพบควำมเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดควำมขัดแย้งกันเกิดขึ้น 6 
4. กำรศึกษำเอกสำรแสดงงำนที่ปรำกฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องก่อนกำรตรวจค้น   7 
5. กำรศึกษำสัญลักษณ์กำรจ ำแนกกำรประดิษฐ์ระหว่ำงประเทศ (IPC) 

ของค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 7 
6. กำรตรวจค้นสำขำวิทยำกำรทำงเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกัน 8 
7. กำรวิเครำะห์ข้อถือสิทธิและก ำหนดองค์ประกอบในกำรตรวจค้น 9 

7.1 กำรวิเครำะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด 9 
7.2 กำรก ำหนดองค์ประกอบ (Elements) ส ำหรับกำรตรวจค้น 10 

8. งำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว 11 
8.1 แนวทำงกำรก ำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจค้น 12 

8.1.1 กำรตรวจค้นงำนที่ปรำกฏอยู่แล้วที่ได้รับกำรเปิดเผย 
หรือแสดงงำนต่อสำธำรณชน 13 

8.1.2 ส ำหรับในแนวทำงกำรตรวจสอบกำรอ้ำงสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน 
หรือกำรอ้ำงสิทธิย้อนหลังของค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 14 

8.2 กำรหยุดตรวจค้น (Termination of search) 16 
9. กำรตรวจค้นภำยใต้เงื่อนไขพิเศษ (Search under Special Circumstances) 17 

9.1 กำรตรวจค้นค ำขอรับอนุสิทธิบัตรให้ครอบคลุมในสำระส ำคัญ 
มำกกว่ำหนึ่งสำขำวิทยำกำร 17  



ฝ 
 

หัวข้อ            หน้า 
9.2 กำรตรวจค้นค ำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีหลำยกำรประดิษฐ์ 

ในค ำขอเดียวกัน 17 
9.2.1 กำรตรวจค้นค ำขออนุสิทธิบัตรที่มีหลำยกำรประดิษฐ์ 

ในค ำขอเดียวกันอย่ำงชัดเจน 17 
9.2.2 กำรตรวจค้นค ำขออนุสิทธิบัตรที่มีหลำยกำรประดิษฐ์ 

ในค ำขอเดียวกันที่มีควำมไม่ชัดเจน 17 
10. สำระส ำคัญกำรประดิษฐ์ที่ไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรตรวจค้น  19 
11. เงื่อนไขในกำรตรวจค้นเพิ่มเติม (Supplementary Search) 19 
12. รำยงำนผลกำรตรวจค้น (Search Report) 20 
13. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจค้น (TH-DIP Search Report) เพ่ือประกอบ 

กำรพิจำรณำกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์และกำรให้ควำมเห็น 
จำกกำรตรวจค้น (Written Opinion) 21 

14. กำรค้นหำเอกสำรสิทธิบัตรของค ำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศ 22 
14.1 กรณีท่ีค ำขอรับฯ ที่เคยยื่นนอกรำชอำณำจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร 
ในประเทศไทย 22 
14.2 กรณีท่ีผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทย 22 

14.2.1 กรณีขอให้หน่วยงำนต่ำงประเทศตรวจสอบกำรประดิษฐ์ 22 
14.2.2 กรณีขอให้หน่วยงำนในประเทศตรวจสอบกำรประดิษฐ์ 22 

14.3 กรณีท่ีผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสัญชำติไทยและยื่นค ำขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ 
ในประเทศไทยเป็นประเทศแรก 23 

15. ข้อมูลและฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรตรวจค้น 23 
16. บทสรุป 27 
เอกสำรแนบ 
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หมวด 4  
การตรวจสอบค าขอระหว่างประเทศ (ค าขอ PCT) 

หัวข้อ          หน้า 
 

1. บทน ำ 1 
2. กำรยื่นค ำขอระหว่ำงประเทศ (ค ำขอ PCT) โดยผู้ขอ 1 
3. กำรตรวจรับค ำขอระหว่ำงประเทศ (ค ำขอ PCT) ขั้นตอนภำยในประเทศ 2 

3.1 กำรตรวจรับค ำขอ PCT 2 
3.2 กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ PCT 3 

4. กำรตรวจสอบเบื้องต้นค ำขอระหว่ำงประเทศ 4 
5. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ค ำขอระหว่ำงประเทศ 6 
6. สถำนที่รับค ำขอ PCT ที่ขอรับควำมคุ้มครองกำรประดิษฐ์ในประเทศไทย 6 

เอกสำรแนบ  
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หมวด 5  
การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 

ทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์ 

ส่วนที่ 1 การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 
ทางด้านเคมี 

หัวข้อ          หน้า 
1. บทน ำ 1 
2. ลักษณะกำรประดิษฐ์ทำงด้ำนเคมี 2 

2.1 สำรประกอบ (compounds)  2 
2.2 องค์ประกอบ (composition) 2 
2.3 ผลิตภัณฑ์ทำงเคมีที่บรรยำยค่ำพำรำมิเตอร์ทำงเคมีหรือทำงกำยภำพ 
     หรือบรรยำยกรรมวิธีกำรผลิตภัณฑ์ทำงเคมีต่อท้ำยมำด้วย 3 
2.4 กระบวนกำรทำงเคมี 3 
2.5 กำรใช้ 4 

3. กำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ในสำขำเคมี 4 
3.1 ผลิตภัณฑ์เคมี 4 
3.2 กำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์ที่เป็นกระบวนกำรทำงเคมีที่เพียงพอ 6 
3.3 กำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์ที่เป็นกำรใช้ผลิตภัณฑ์กำรทำงเคมีที่เพียงพอ 6 

4. กำรตรวจสอบข้อถือสิทธิในแง่ของควำมชัดเจน 7 
5. กำรตรวจสอบควำมสำมำรถประยุกต์ใช้ในทำงอุตสำหกรรมในสำขำเคมี 8 
6. กำรตรวจสอบควำมใหม่ในสำขำเคมี 9 

6.1 กำรตรวจสอบควำมใหม่ของสำรประกอบ 9 
6.2 กำรตรวจสอบควำมใหม่ขององค์ประกอบ 10 
6.3 กำรตรวจสอบควำมใหม่ของผลิตภัณฑ์เคมีที่บรรยำยลักษณะของ 
     ค่ำพำรำมิเตอร์ทำงเคมีกำยภำพ หรือบรรยำยกรรมวิธีกำรผลิต 12 

7. กำรตรวจสอบขั้นกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้นในสำขำเคมี 13 
7.1 ขั้นกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้นของสำรประกอบ 13 
7.2 ขัน้กำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้นโดยกำรรวมกันของสำรเคมีหรือกรรมวิธีทำงเคมี 14 
7.3 กำรประดิษฐ์ที่ได้จำกกำรคัดเลือก (selection) 15 
7.4 กำรประดิษฐ์จำกกำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิทยำกำร (Diversion) 16 
7.5 กำรประดิษฐ์โดยกำรเปลี่ยนส่วนประกอบ 17 
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หมวด 5 ส่วนที่ 2 การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
และอนุสิทธิบัตรทางด้านเภสัชภัณฑ์ 

หัวข้อ          หน้า 
1. บทน ำ 20 
2. บทนิยำม 21 
3. กำรประดิษฐ์ที่ไม่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้ในสำขำเภสัชภัณฑ์ 22 

3.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ 
      ตำมธรรมชำติ สัตว ์พืช หรือสำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช 22 
3.2 วิธีกำรวินิจฉัย บ ำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 23 
3.3 กำรขอถือสิทธิในกำรใช้ใหม่ทำงกำรแพทย์ 27 

4. กำรตรวจรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ในสำขำเภสัชภัณฑ์  27 
5. หลักกำรพิจำรณำกำรประยุกต์ใช้ได้ทำงอุตสำหกรรมของกำรประดิษฐ์ทำงเภสัชภัณฑ์ 29 
6. หลักกำรพิจำรณำควำมใหม่ของกำรประดิษฐ์ทำงเภสัชภัณฑ์ 30 

6.1 กรณีกำรประดิษฐ์ทำงเภสัชภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพำะทำงเภสัชภัณฑ์ 
     และกรรมวิธี กระบวนกำร หรือกำรใช้เพ่ือกำรผลิตยำที่มีคุณสมบัติ 
     ของผลิตภัณฑ์นั้น 30 
6.2 กรณีข้อถือสิทธิลักษณะที่ระบุควำมสำมำรถ หรือค่ำพำรำมิเตอร์ 30 

7. หลักกำรพิจำรณำขั้นกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้นของกำรประดิษฐ์ทำงเภสัชภัณฑ์ 31 
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หมวด 6  
การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 

ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หัวข้อ            หน้า 
   บทน ำ 1 
   บทนิยำมค ำศัพท ์ 2 
1. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ทีเ่ก่ียวกับระบบข้อมูลกำรท ำงำนของ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer related invention)  
    ภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำย พ.ร.บ. สิทธิบตัร พ.ศ. 2522  3 
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หมวด  1 

ค ำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ ์
 
 

ส่วนที่ 1 
กำรตรวจสอบเบื้องต้น 

 

1. บทน ำ 

  การตรวจสอบเบื้องต้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะด าเนินการตรวจสอบหลังจาก 
ที่ผู้ขอได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรและเอกสารประกอบค าขอครบถ้วน พร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมค าขอรับสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่ประกอบค าขอ ตลอดจนผู้ตรวจสอบจะต้อง
ตรวจสอบรายละเอียดภายในเอกสารนั้นๆ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ฉบับที่เก่ียวข้อง ส าหรับตรวจสอบเบื้องต้น
นี้ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณารายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และ
บทสรุปการประดิษฐ์ เพื่อท าความเข้าใจลักษณะของการประดิษฐ์ รวมทั้งแนวความคิด
สร้างสรรค์ และวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ที่จะขอรับความคุ้มครอง โดยอาศัยองค์ความรู้
ในสาขาวิทยาการต่างๆ ประกอบรวมกับข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ในการตรวจสอบเบื้องต้น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ฉบับที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดขั้นตอนในการตรวจสอบและ
สาระที่จะต้องตรวจสอบดังนี้ 
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ตรวจสอบกำรแก้ไข/ชี้แจง 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

ถูกต้อง 
ไม่ถูกต้อง/ต้องรักษำ 

เป็นควำมลับ 

ผู้ขอยื่นแก้ไข/ชี้แจง 

เสนอประกำศโฆษณำ 

ไม่ถูกต้อง/ต้องรักษำ
เป็นควำมลับ 

เสนอยกค ำขอ/ปกปิดสำระส ำคัญ 

ยื่นค ำขอ 

ขั้นตอนกำรตรวจสอบเบื้องต้น 

ถูกต้อง 



        หมวด 1 ส่วนที่ 1 หน้ำ 3 
 

 
 

สำระท่ีจะต้องตรวจสอบ 

1.1 กำรตรวจสอบค ำขอใหม่ 

 การตรวจสอบรายการค าขอรับสิทธิบัตร (ส่วนบริการรับค าขอ)  

 การตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของค าขอรับสิทธิบัตร 

 การตรวจสอบรายการแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร 

 การตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์ 
และการจัดเตรียมค าขอ (มาตรา 17 กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ) 

 การตรวจสอบการประดษิฐ์ที่ขอรับสิทธิบตัรไม่ได้ (มาตรา 9 และกฎกระทรวง) 

 การตรวจสอบสิทธทิี่เก่ียวข้องในการขอรับสิทธิบัตร (มาตรา 10, 11, 14, 15 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และกฎกระทรวง) 

 การตรวจสอบสิทธิในกรณีบุคคลหลายคนตา่งท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
โดยไมไ่ด้ร่วมกัน (มาตรา 16 และกฎกระทรวง) 

 การตรวจสอบสิทธิของบุคคลใด ในกรณีขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธบิัตร
ส าหรับการประดษิฐ์อย่างเดียวกัน (มาตรา 65 ตรี และมาตรา 77 เบญจ) 

 การตรวจสอบวันยืน่ค าขอ และการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอ (มาตรา 19 และ  
19 ทวิ กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ) 

 การตรวจสอบการประดษิฐ์ที่ต้องรักษาไว้เปน็ความลับ (มาตรา 23) 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ หรือกรณียกเว้นค่าธรรมเนียม ตามประกาศกรมฯ      
เร่ืองค่าธรรมเนียม 

 แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรเบื้องตน้  

1.2 กำรตรวจสอบค ำขอแก้ไขเพิ่มเติมค ำขอรับสิทธิบัตร 

 สาระการแก้ไขฯ ตามค าสัง่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด (มาตรา 27) 

 การเพิ่มเติมสาระส าคัญ (มาตรา 20) 
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2. กำรตรวจสอบรำยกำรค ำขอรับสิทธิบัตร 
กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับสิทธบิัตร (ส่วนบริกำรรับค ำขอ) 

เมื่อผู้ขอยื่นขอรับสิทธิบัตรกับส่วนบริการรับค าขอ ชั้น 3 กองสิทธิบัตร กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณารายการและองค์ประกอบของค าขอรับ
สิทธิบัตร (เช่น แบบพิมพ์ค าขอ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และ
บทสรปุการประดิษฐ์) และเอกสารประกอบค าขอ ดังแบบแสดงรายการหลักฐาน (Check list) 
ประกอบการยื่นค าขอ ว่ามีรายการถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ (เอกสารแนบ 1) 

1. กรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริการ
รับค าขอจัดท ารายงานบันทึกความบกพร่องตามรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม (บันทึกข้อตกลงการรับค าขอ) โดยที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในก าหนดเวลา 90 วันนับแต่วันยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 8 
แห่ง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
ถ้ากรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอ 
และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบด้วย (มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ พ.ศ. 
2558) 

ในกรณีดังกล่าว ผู้ยื่นค าขอได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาไปแล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่ 

(1) มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียม 
(2) ช าระค่าธรรมเนียมซ้ าซ้อนหรือช าระค่าธรรมเนียมเกิน ซึ่งในการช าระ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ช าระ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาเป็นกรณีไป 

2. กรณีที่ผู้ยื่นค าขอต้องน าเอกสารหรือหลักฐานรายการตามบันทึกข้อตกลงฯ  
ในข้อ 1. เพื่อยื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค าขอน าเอกสารหรือหลักฐานมายื่นพร้อมกัน
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน 

3. ในกรณีที่จะต้องส่งส าเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้ยื่นค าขอรับรองความถูกต้องของ
ส าเนาเอกสารหลักฐานนั้นด้วย 

4. ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสารนั้น
พร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมีค ารับรองของผู้แปลว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้อง 

5. ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นค าขอด้วยตนเอง
โดยมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอแทน ควรมีหนังสือมอบอ านาจช่วงหรือหนังสือมอบ
อ านาจเฉพาะการให้แก่บุคคลนั้นมีอ านาจยื่นค าขอและลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับค าขอ
แทนผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนได้ เพราะหากค าขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และบุคคลผู้ยื่นค าขอไม่มีอ านาจลงนามในบนัทกึดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับค าขอนัน้ไว้
ได้ 
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3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของค ำขอรับสิทธิบัตร 
ในการขอรับสิทธิบัตร โดยให้ผู้ขอจัดเตรียมค าขอให้มีรายการตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรา 17 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ฉบับที่
เกี่ยวข้อง โดยยื่นค าขอรับสิทธิบัตรตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอ  
 

การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ค าขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ ์
(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะท า

ให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถ
ท าและปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดี
ที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้ 

(4) ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง 
(5) รายการอ่ืนตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งความตกลงหรือความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร หากค าขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามที่ก าหนดในความตกลงหรือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นค าขอรับสิทธิบัตรตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

โดยให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอด้วยแบบพิมพ์ตามที่อธิบดีก าหนด และค าขอ
เหล่านั้นจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ หากจ าเป็นต้องอธิบาย 
การประดิษฐ์แล้วท าให้สามารถเข้าใจต่อการประดิษฐ์ได้ดีขึ้น อาจต้องแสดงรูปเขียน (ถ้ามี) 
และบทสรุปการประดิษฐ์ยื่นพร้อมกับค าขอด้วย 

หากการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่ 
รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและ/หรือเอกสารแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้น ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บ
จุลชีพตามที่อธิบดีก าหนด (ประกาศกรมฯ เรื่องก าหนดรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ) 

เอกสารที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นพร้อมกับค าขอดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีจ านวน 
อย่างน้อยสามชุดหรือตามจ านวนที่อธิบดีก าหนดแต่ไม่เกินห้าชุด ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสาร
อ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้จัดส่งในจ านวนเท่ากัน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
อธิบดี 

ส าหรับในการจัดเตรียมค าขอเพื่อการขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอ และได้ก าหนด
สถานที่รับค าขอ รวมทั้ง จ านวนส าเนาค าขอก าหนดให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2. แห่ง
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542)  
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ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
ตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีก าหนด 

ค าขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และ
บทสรุปการประดิษฐ์ยื่นไปพร้อมกับค าขอ และในกรณีที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถเข้าใจ 
การประดิษฐ์ได้ดีขึ้น อาจจะมีรูปเขียนประกอบค าขอรับสิทธิบัตรยื่นไปพร้อมกับค าขอด้วย 

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่ รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ
และหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้น ซึ่งออกให้โดย
สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศเป็นคราวๆ ไป 

เอกสารที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นพร้อมกับค าขอตามวรรคสอง จะต้องมีจ านวน
อย่างน้อยสามชุด หรือตามจ านวนที่อธิบดีก าหนดแต่ไม่เกินห้าชุด ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสาร
อ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้จัดส่งในจ านวนเท่ากัน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
อธิบดี 

รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ 
ผู้ขอจะต้องมีดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้กระดาษปอนด์สีขาวเรียบ ไม่มี เส้น ขนาดเอ 4 (ประมาณ 21 X 29.7 
เซนติเมตร) โดยใช้หน้าเดียว ตามแนวตั้ง เว้นแต่รูปเขียนอาจใช้ตามแนวนอนได้ 

(2) ระบุหมายเลขประจ าหน้า และจ านวนหน้าทั้งหมดไว้กลางหน้ากระดาษด้านบน
ของทุกหน้า ตามล าดับ 

(3) มีหมายเลขก ากับไว้ที่ด้านซ้าย ทุก 5 บรรทัดตามล าดับข้อความในรายละเอียด
การประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ 

(4) ใช้หน่วยที่แสดงน้ าหนัก และหน่วยการวัดปริมาณอ่ืนๆ ตามหลักสากล 
(5) ใช้ถ้อยค าเป็นศัพท์เฉพาะ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในศิลปะ

หรือวิทยาการสาขานั้นๆ 
(6) ไม่ขูดลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีค าหรือข้อความใดๆ ระหว่าง

บรรทัดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีจ าเป็น โดยต้อง 
ไม่ท าให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด 

ผู้ขอสามารถขอรับแบบพิมพ์ค าขอหรือค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร 
รวมทั้งแบบพิมพ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถถ่ายส าเนาเอกสารหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ  
ได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th  

 

กฎ ฉ. 21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2 

ประกำศกรมฯ 
เรื่อง “กำรก ำหนด
แบบพิมพ์ฯ”  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 6 

http://www.ipthailand.go.th/
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แบบพิมพ์ค าร้องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือประกาศกรมฯ ฉบับ
ที่ เกี่ยวข้อง และรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน  (ถ้ามี) และบทสรุป 
การประดิษฐ์ หรือเอกสารประกอบค าขออ่ืนใด จะต้องพิมพ์หรือดีดพิมพ์ข้อความด้วย
เครื่องพิมพ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร ์

การตรวจสอบเบื้องต้นค าขอรับสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาความ
ถูกต้องของค าขอ ความชัดเจนในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ และมีสิ่งประดิษฐ์ใดไม่
สามารถให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร รวมทั้ง ในกรณีที่เกิดความ
ซ้ าซ้อนหรือความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร ดังนั้น  
ให้พิจารณาตามข้อก าหนดในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) 

 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรเพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ 
แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตร ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

 

(1) ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งรายละเอียด  
การประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความใน มาตรา 17 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย 
มาตรา 17 แล้วแต่กรณี 

(2) การประดิษฐ์นั้นมิใช่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
ไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 แล้วแต่กรณี 

(3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรตาม
มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือ  
อนุสิทธิบัตร ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 
หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

(4) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 16 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย
มาตรา 16 แล้วแต่กรณี 

(5) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร มิได้มีการขอรับ 
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ตร ีในราชอาณาจักรก่อนวัน
ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี 

(6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
 
 

กฎ ฉ. 22  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2 
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ดังนั้น ในการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ต้องตรวจสอบว่าค าขอ 
รับสิทธิบัตรมีรายการเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้ 

 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร 
 รายละเอียดการประดิษฐ์ 
 ข้อถือสิทธิ 
 รูปเขียน (ถ้ามี) 
 บทสรุปการประดิษฐ์ 
 เอกสารประกอบค าขอ เช่น หนังสือค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร หนังสือ

โอนสิทธิ หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หนังสือรับรองการฝากเก็บจุล
ชีพ ค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกฯ หรืออ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งเอกสาร
ประกอบค าขอที่ผู้ขอจะต้องน าส่งจะขึ้นกับเงื่อนไขแต่ละกรณี พิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

 

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอแต่ละกรณี  
1. เอกสารหนังสือแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร หรือ“ค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิ

ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ใช้กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลเดียวกับผู้ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการรับรอง
ยืนยันว่าผู้ประดิษฐ์เป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร และไม่มีบุคคลอื่นใดมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และไม่มี
การโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นใด และรับรองรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ระบุ
ในค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

2. เอกสารหนังสือโอนสิทธิ ใช้กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับ 
ผู้ประดิษฐ์เกิดขึ้นจากความยินยอมของผู้ประดิษฐ์ใช้ในการโอนสิทธิการประดิษฐ์ดังกล่าว 
รวมถึงสิทธิขอรับสิทธิบัตร และสิทธิอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ เพื่อแสดงเอกสาร
หลักฐานส าคัญส าหรับโอนสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน หนังสือโอนสิทธิฉบับจริงต้องระบุ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ และลงลายมือชื่อระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน ทั้งนี้ ควรมีบุคคล
ร่วมลงนามเป็นพยานรู้เห็นในการท าสัญญา เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือโอนสิทธิ 

2.1 กรณีที่มีหนังสือโอนสิทธิฉบับจริงได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้
ภายในประเทศไว้ก่อนหน้าแล้วมีความประสงค์ขอรับสิทธิบัตรในค าขออ่ืน โดยผู้โอนและผู้รบั
โอนเป็นบุคคลเดิม ในการยื่นขอรับสิทธิบัตรในค าขออ่ืนสามารถใช้ส าเนาหนังสือโอนสิทธิ
จากฉบับจริงได้ ต้องระบุในส าเนาหนังสือโอนสิทธิว่ามาจากค าขอฉบับจริงเลขที่ใด และลง
นามรับรองส าเนาความถูกต้องโดยผู้ขอหรือตัวแทน 

2.2 กรณีผู้ขอมีส าเนาหนังสือสัญญาโอนสิทธิและค ารับรองจากส านักงาน
สิทธิบัตรในต่างประเทศ หรือค ารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้อ านาจรับรอง
ลายมือชื่อ (Notary public) หรือค ารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอ านาจของสถานทูตไทย 
หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประจ าอยู่ ณ ประเทศที่ผู้โอน
และผู้รับโอนมีถิ่นที่อยู่ ดังนั้นในการยื่นขอรับสิทธิบัตรสามารถใช้ส าเนาหนังสือโอนสิทธิฉบับ
ส าเนาที่ผ่านการรับรองความถูกต้องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ 
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3. เอกสารหนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ คือหนังสือรับรองการแสดง 
การประดิษฐ์  ใช้กรณีบุคคลใดมีความประสงค์ต้องการน าการประดิษฐ์ที่ ได้เปิดเผย
สาระส าคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงาน
แสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ หรือโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้น
ในราชอาณาจักร หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องออกให้โดยส่วนราชการที่เป็นผู้จัดการแสดง
หรืออนุญาตจัดให้มีขึ้น ถ้าผู้ขอได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรภายในก าหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วัน
เปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งถือได้ว่าวันยื่นค าขอเป็นวันที่เปิดงานแสดง ทั้งนี้ ต้องยื่น
หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์พร้อมกับค าขอรับสิทธิบัตร โดยหนังสือรับรองต้องระบุ
วันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชนและวันที่ได้เปิดเผยสาระส าคัญ
หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อ 
สาธารณชนตามมาตรา 19  

4. เอกสารหนังสือมอบอ านาจ คือหนังสือมอบอ านาจใช้กรณีผู้ขอรับสิทธิบัตร 
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนในนามตนเอง (เช่น ผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอให้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร ผู้คัดค้าน ผู้โต้แย้ง หรือผู้อุทธรณ์ เป็นต้น) จะต้องมอบ
อ านาจให้แก่ตัวแทนสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น การ
มอบอ านาจแบ่งเป็น 2 กรณี ตามถิ่นที่อยู่ของผู้รับสิทธิบัตรดังต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1 ผู้ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประสงค์จะมอบอ านาจให้แก่บุคคล
อ่ืนกระท าแทน ให้มอบอ านาจให้แก่ตัวแทนซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนกับกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเท่านั้น 

กรณีที่ 2 ผู้ขอไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้มอบอ านาจให้แก่ตัวแทน 
ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกัน โดยยื่นหนังสือมอบอ านาจต่ออธิบดี
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 การมอบอ านาจนั้นกระท าขึ้นในต่างประเทศ หนังสือมอบอ านาจต้องมี
ค ารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้า
ส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอ านาจมีถิ่นที่อยู่  หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีค ารับรองของบุคคลซึ่ง
กฎหมายของประเทศนั้นให้มีอ านาจรับรองลายมือชื่อ (Notary public) 

 การมอบอ านาจนั้นกระท าในประเทศไทย ต้องส่งภาพถ่ายหนังสือ
เดินทาง หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอ่ืน โดยที่เอกสารหลักฐาน
เหล่านั้นจะต้องแสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอ านาจ ผู้นั้นได้อยู่ในประเทศไทยจริง 

ทั้งนี้ ในเอกสารหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อ
ผู้รับมอบอ านาจ 1 คน ถ้าหนังสือมอบอ านาจเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแนบฉบับภาษาไทย
พร้อมลายมือชื่อผู้แปลและผู้รับมอบอ านาจรับรองว่าเป็นค าแปลภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับ
ต้นฉบับหนังสือมอบอ านาจ หรือเป็นหนังสือรับรองการแปล โดยที่ตัวแทนสามารถลงลายมือชื่อ
แทนผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ 
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ส าหรับบางกรณีผู้ขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นค าขอหรือ
ติดต่อกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตนเองแล้วมอบหมายให้บุคคลอ่ืนติดต่อด าเนินการแทน
ตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจช่วงหรือมอบอ านาจเฉพาะการ 

5. เอกสารหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ และ/หรือเอกสารแสดงรายละเอียด 
ที่เกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพที่ออกให้โดยสถาบัน ส าหรับใบฝากเก็บเชื้อจะระบุ
วันที่/ผู้ฝากเชื้อ/หมายเลขรับฝากเชื้อ และข้อมูลอ่ืนๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยที่สถาบันฝาก
เก็บจุลชีพต้องเป็นสถาบันตามที่อธิบดีก าหนด (ตามประกาศกรมฯ เรื่องก าหนดรายชื่อสถาบัน 
ที่รับฝากเก็บจุลชีพ) 

6. ค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอ 
ในประเทศไทย คือเอกสารใช้แสดงว่าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรก่อนยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร แล้วประสงค์จะมีสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นค าขอนั้นในวันที่ได้ยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกได้ หรืออ้างสิทธิย้อนหลังตามมาตรา 19 ทวิ 
หรือเรียกว่า Claiming priority ซึ่งได้อ้างอิงถึงสิทธิในค าขอที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรเป็นครั้ง
แรก โดยต้องยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ยื่นค าขอนั้นไว้
นอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก 

ผู้ขอต้องยื่นค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นฯ ที่ก าหนดไว้ตามแบบ สป/สผ/อสป/002 - ก 
(เอกสารแนบ 5) พร้อมกับส าเนาค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดย
สามารถยื่นพร้อมกันวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร หรือยื่นได้ก่อนวันประกาศโฆษณา 
ค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 16 เดือนนับแต่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนั้น
นอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก (ตามประกาศกรมฯ เรื่อง “ก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร 
ค าขอถือสิทธิวันยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกฯ ”) 
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4. กำรตรวจรำยกำรแบบพิมพ์ค ำขอรับสิทธิบัตร 
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณารายการแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรตามแบบ สป/สผ/

อสป/001-ก  (เอกสารแนบ 2) ว่าผู้ขอได้เลือกหรือระบุข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สอดคล้องกับที่ยื่นเอกสารประกอบค าขอหรือไม่ ดังต่อไปนี้ 

 

แบบพิมพ์ค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ส าหรับช่องด้านซ้ายมือ ด้านบนของหน้า
แรกจะมีช่องสี่เหลี่ยม  ให้ท าเครื่องหมายถูก เลือกการขอรับความคุ้มครอง เช่น ต้องการ
เลือกค าขอเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็ให้ใส่เคร่ืองหมาย  การประดิษฐ์  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยจะมีช่องที่ต้องกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ใส่ในแต่ละช่อง
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์  
ต้องระบุชื่อที่แสดงถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์อย่างชัดเจน 

และสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และเอกสารประกอบค าขอ (หนังสือ
สัญญาโอนสิทธิ ค ารับรองการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นต้น) 

 

ข้อ 2. ค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ให้กรอกในกรณีที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์หลายค าขอ

พร้อมกัน ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน (กรณีค าขอชุดส าหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) หาก
เป็นค าขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่ต้องกรอกตัวเลข  

 

ข้อ 3. ผู้รับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ) 
ก าหนดให้กรอกชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
กรณีที่มีชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อและที่อยู่ 

ที่สามารถติดต่อได้ 
กรณีที่มีชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นนิติบุคคลให้พิมพ์ชื่อบริษัท

และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ต้องระบุชื่อ - ที่อยู่ของผู้ขอ รวมทั้งสัญชาติของผู้ขอให้สอดคล้อง
และถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบค าขอ (เช่น หนังสือโอนสิทธิ หรือค ารับรอง
เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร เป็นต้น) ต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยทันที หากมีที่อยู่
ของผู้ขอหลายคน พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารหรือติดต่อไปยังผู้ขอที่ระบุเป็นล าดับแรก 
หรือส่งไปยังตัวแทนสิทธิบัตรก่อนถ้ามีการมอบอ านาจแก่ตัวแทน 
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ข้อ 4. สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรขอรับสิทธิบัตรในฐานะใด ให้เลือกโดย

กรอกเคร่ืองหมาย ลงในช่องสี่เหลี่ยม 
 ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ  ผู้รับโอน  ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอื่น 
 

ข้อ 5. ตัวแทน (ถ้ามี)/ที่อยู่ (เลขที่ ถนน จังหวัด รหัสไปรษณีย์) 
ก าหนดให้กรอกชื่อตัวแทนที่รับมอบอ านาจ โดยจะต้องระบุตัวแทนที่ขึ้น

ทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้เท่านั้น หากผู้ขอยื่นค าขอด้วยตนเองโดยไม่ได้มอบ
อ านาจแก่ตัวแทน ให้เว้นว่างช่องนี้ไว้ 

หากผู้ขอมอบอ านาจแก่ตัวแทนสิทธิบัตรแล้ว ได้ระบุชื่อในแบบพิมพ์ค าขอ
ข้อ 5. ต้องพิจารณาว่าเป็นตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ นั้นถูกต้องหรือไม่ และในการระบุ
ชื่อ - ที่อยู่ของตัวแทนสิทธิบัตร รวมทั้งเลขที่ตัวแทน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ที่ระบุไว้ในแบบ
พิมพ์ค าขอจะต้องสอดคล้องตรงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจตัวแทนนั้นด้วย 

 

ข้อ 6. ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลติภัณฑ์ และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ) 
ก าหนดให้กรอกชื่อผู้ประดิษฐ์และที่อยู่  โดยจะต้องพิจารณาว่าชื่อ 

ผู้ประดิษฐ์หรือชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมกันกรณีหลายคน รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ) 
ตามที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์ค าขอ ข้อ 6. ว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุไว้ในค ารับรองเกี่ยวกับ
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือหนังสือสัญญาโอนสิทธิ หรือหนังสือแสดงการเป็นนายจ้าง
แล้วแต่กรณีถูกต้องหรือไม่ 

 

ข้อ 7. ค าขอรับสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเก่ียวข้องกับค าขอเดิม 
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ระบุวันขอให้ถือว่าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตรนี้ ในวันเดียวกับค าขอรับสิทธิบัตรเลขที่…….วันยื่น………เพราะแยกจากหรือ
เก่ียวข้องกับค าขอเดิมด้วยเหตุค าขอเดิมมีการประดิษฐ์หลายอย่าง (มาตรา 26) หรือเหตุถูก
คัดค้านเนื่องจากผู้ขอไม่มีสิทธิ (มาตรา 34) หรือเหตุขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ (ข้อ 14 
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 22) ถูกต้องหรือไม่ 

 

ข้อ 8. การยื่นค าขอนอกราชอาณาจักร  
ในกรณีที่ยังไม่เคยยื่นค าขอที่ใดมาก่อนให้เว้นว่างไว้ ในกรณีที่มีการยื่นค าขอ

ไว้นอกราชอาณาจักรมาก่อนให้กรอกรายละเอียดลงในตารางให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
ต้องพิจารณาข้อมูลการยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรที่ระบุในแบบพิมพ์ค าขอ 

ข้อ 8. ว่าระบุวันยื่นค าขอนอกราชอาณาจักร เลขที่ค าขอ ประเทศ สัญลักษณ์จ าแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสถานะค าขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจะต้องสอดคล้องกับ
ข้อมูลในเอกสาร “ค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอใน
ประเทศไทย” และการระบุการยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรว่าน าส่ง
พร้อมค าขอหรือน าส่งหลังจากวันยื่นค าขอ  
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ข้อ 9. การแสดงการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ขอรับสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตรได้แสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดขึ้น  

ก าหนดให้ระบุวันที่แสดง โดยมีหลักฐานการแสดงการประดิษฐ์แนบมาด้วย 
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ระบุวันแสดง…......วันเปิดงานแสดง…..…ผู้จัด….....…

ในแบบพิมพ์ข้อ 9. ได้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลในเอกสารหลักฐานการแสดงงานหรือไม่ 
เช่น หนังสือรับรองการแสดงงาน หรือประกาศนียบัตรในการแสดงงาน เป็นต้น โดยจะต้องระบุ
ถึงวันที่แสดงงาน วันที่เปิดงานแสดง ชื่อผู้จัดงานแสดง โดยชื่อที่ใช้จัดแสดงจะต้องสอดคล้องกับ
สาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ 

 

ข้อ 10. การประดิษฐ์ที่เก่ียวกับจุลชีพ 
  หากเป็นค าขอเกี่ยวกับจุลชีพใหม่ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการฝาก

เก็บจุลชีพ ต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ระบุถึงเลขที่ทะเบียนฝากเก็บ วันที่ฝากเก็บจุลชีพ รวมทั้ง
สถาบันฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ หรือสถาบันฝากเก็บจุลชีพในประเทศ 
ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารหลักฐานที่ได้แนบประกอบการพิจารณาหรือไม่ 

 

ข้อ 11. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอยื่นเอกสารภาษาต่างประเทศก่อนใน 
วันยื่นค าขอนี้ และจะจัดส่งค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นภาษาไทยภายใน 90 วัน 
นับจากวันยื่นค าขอนี้ โดยขอยื่นเป็นภาษา 

ต้องพิจารณาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ยื่นเอกสารเป็นภาษา
ใด โดยให้ท าเครื่องหมาย  ลงใน  ได้ยื่นเป็นภาษาใด โดย 

 อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  อ่ืนๆ 
 

ข้อ 12. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาค าขอ 
รับสิทธิบัตร หรือรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 

ก าหนดให้ผู้ขอระบุในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีความประสงค์ขอรับ
สิทธิบัตรฉบับนี้ที่ต่างประเทศ หรือเหตุผลอ่ืน ซึ่งยังไม่ต้องการให้ค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นใน
ประเทศไทยประกาศโฆษณาก่อนที่จะไปยื่นขอรับในประเทศอ่ืน ซึ่งอาจขอให้อธิบดีประกาศ
โฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรหลังจากวันที่ผู้ขอพร้อมที่จะเปิดเผยสาระส าคัญของการประดิษฐ์
ดังกล่าว 

ต้องพิจารณาความประสงค์ของผู้ขอ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิในการขอรับ
สิทธิบัตรในต่างประเทศของผู้ขอ หรือเหตุผลอ่ืน โดยพิจารณาการขอให้ประกาศโฆษณาขอรับ
สิทธิบัตรได้หลังจากวัน / เดือน / ป ีตามที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์ และค านึงถึงความต้องการขอใช้
รูปเขียนหมายเลขใดในการประกาศโฆษณานั้นอีกด้วย 
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ข้อ 13. ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร นีป้ระกอบด้วย 
ต้องพิจารณาว่ามีจ านวนหน้าในแต่ละส่วนของค าขอรับสิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร โดยระบุจ านวนหน้าตามที่ได้แบ่งเป็นส่วน ตามหัวข้อที่ระบุ [(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 
(ฉ)] ถูกต้องสอดคล้องกับจ านวนหน้าของที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ  
รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ หรือถูกต้องในกรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวน
หน้าในแต่ละส่วน 

 

ข้อ 14. เอกสารประกอบค าขอ 
ต้องพิจารณาเครื่องหมาย  ลงใน  ในกรณีที่มีเอกสารประกอบค าขอ

ถูกต้องครบถ้วนตามค าขอแต่ละกรณีหรือไม่ เช่น 
       เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร  
       หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ/์ออกแบบผลิตภัณฑ์  
       หนังสือมอบอ านาจ 
       เอกสารรายละเอียดเก่ียวกับจุลชพี 
       เอกสารการนับวันยื่นค าขอในต่างประเทศเปน็วันยื่นค าขอในประเทศไทย  
       เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ  
       เอกสารอ่ืนๆ เป็นต้น 

 

ข้อ 15. การรับรองการประดิษฐห์รือการพัฒนาปรับปรุงการประดิษฐ์ 
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอหรือตัวแทนสิทธิบัตร ได้รับรองการประดิษฐ์ 

ที่ตนเองได้ยื่นไว้ว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตรมาก่อนหน้า โดยให้ลง
เครื่องหมาย  ลงใน  หรือเป็นการประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นหรือพัฒนาปรับปรุงมากจากการ
ประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้าแล้ว….(อาจระบุเลขที่ค าขอ เลขที่ประกาศ หรือเลขที่สิทธิบัตรจาก
การประดิษฐ์มีมาก่อนหน้าได้)………… 

 

ข้อ 16. ลายมือชื่อ ให้ลงลายมือชื่อในฐานะที่เปน็ผู้ขอรับสิทธบิตัร/อนุสิทธิบตัร 
หรือตัวแทนสิทธิบัตรพร้อมวงเลบ็ค าน าหน้าชื่อ – นามสกุลจริง ก ากับลายมือชื่อด้วยก าหนด
ลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์อยู่ในฐานะใด โดยท าเครื่องหมาย  ลงใน   

 ผู้ขอรับสิทธิบัตร/ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร  ตัวแทนสิทธิบัตร 
พิจารณาว่าผู้ขอหรือตัวแทนลงลายมือชื่อไว้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากเป็น

การลงลายมือชื่อจริงของตัวแทนสิทธิบัตร จะต้องเป็นตัวแทนสิทธิบัตรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
อธิบดีเท่านั้น ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคลให้ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจในการ 
ลงนาม รวมทั้งต้องประทับตราของนิติบุคคลเหล่านั้นด้วย โดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
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ข้อสังเกต 
ทั้งนี้ หากระบุข้อมูลในเอกสารแบบพิมพ์ค าขอทั้ง 2 หน้า แล้วมีส่วนหนึ่งของ 

ข้อใดมีรายละเอียดมากกว่าเนื้อที่ของช่องที่จัดไว้ให้นั้น เช่น การระบุชื่อที่อยู่ ผู้ขอ ตัวแทน 
หรือชื่อผู้ประดิษฐ์ การยื่นค าขอนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้ขอสามารถเพิ่มหน้าแบบพิมพ์
ต่อเป็นหน้า 3 หรือ 4 ได้ 

   ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนตามมาตรา 17 เพื่อประกาศ
โฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบค าขอรับ
สิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

 

5. กำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ 
รายละเอียดการประดิษฐ์ ต้องระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ตามที่ปรากฏ 

ในค าขอรับสิทธิบัตรและต้อง 
(1) อธิบายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
(2) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 
(3) ชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อันจะท าให้เข้าใจ 

การประดิษฐน์ั้นดีขึ้น และเปน็ประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้ระบุ
เอกสารที่เก่ียวข้องด้วย ถ้ามี 

(4) เปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะท าให้ 
ผู้มีความช านาญในระดบัสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวข้องกับ
การประดิษฐ์สามารถท าและปฏบิัติตามการประดิษฐน์ั้นได้ 

(5) อธิบายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ (ถ้ามี) 
(6) ระบุวิธีการในการประดิษฐ์ทีด่ีทีสุ่ดที่ผูป้ระดิษฐ์ทราบ  

ทั้งนี้ให้ยกตัวอย่างและอ้างถึงภมูิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่
เก่ียวข้อง หรือรูปเขียนด้วย ถ้าจ าเป็น 

(7) แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐน์ั้นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิต
ทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรมได ้ 
หากไม่สามารถเข้าใจได้จากลักษณะของการประดิษฐ์ 

ทั้งนี้ ให้มีหัวข้อเรื่องและรายละเอียดการดังกล่าวตามล าดับหัวข้อเรื่องที่ระบุไว้
ในวรรคหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงล าดับหัวข้อเรื่องให้กระท าได้ถ้าท าให้เข้าใจการประดิษฐ์นั้น  
ดีขึ้น แต่ต้องระบุหัวข้อเร่ืองไว้ด้วยทุกกรณี 

 

  

กฎ ฉ. 21  
(พ.ศ. 2542 ) 
ข้อ 3 
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แนวทางการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ ผู้ตรวจสอบจะต้อง
อ่านค าบรรยายในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตรได้บรรยายไว้ในค าขอโดยในแต่ละ
หัวข้อของค าบรรยายดังกล่าว เมื่อผู้ตรวจสอบได้อ่านและพิจารณาตรวจสอบแล้วจะต้อง
สามารถสร้างความเข้าใจ รับรู้/เรียนรู้ถึงการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรจากค าบรรยายนั้นๆ 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ชื่อที่แสดงถึงกำรประดิษฐ ์
ต้องเป็นชื่อที่ถึงแสดงการประดิษฐ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์อย่าง

ชัดเจน เช่น คาบูเรเตอร์ที่มีอุปกรณ์อุ่นน้ ามัน หรือรถจักรยานแบบพับได้ หรือกรรมวิธี 
การผลิตยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง หรือยาเม็ดเคลือบช๊อกโกแลตรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก  

ต้องไม่เป็นชื่อเฉพาะของบุคคล หรือชื่อที่ตั้งขึ้นเอง หรือชื่อที่เป็นยี่ห้อทางการค้า 
หรือชื่อรุ่น หรือชื่อที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณใด เช่น คาบูเรเตอร์แบบชัยยุทธ รถจักรยาน
แบบมหัศจรรย์ ครีมบ ารุงผิวขาวออร่า มอเตอร์ไซด์รุ่น xxx เป็นต้น  

5.2 ลักษณะและควำมมุ่งหมำยของกำรประดิษฐ์  
เป็นหัวข้อที่บรรยายถึงจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ และลักษณะการประดิษฐ์

โดยย่อ ซึ่งในหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วจะต้องทราบว่าการประดิษฐ์นี้เป็นการ
ประดิษฐ์สิ่งใด และผู้ขอรับสิทธิบัตรมีจุดมุ่งหมายใดที่ได้ท าการประดิษฐ์ดังกล่าวขึ้น โดยเป็น
การอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องของการประดิษฐ์ที่มีมาก่อน อธิบายถึงลักษณะโครงสร้างหรือเทคนิคของการ
ประดิษฐ์ส่วนที่แตกต่าง หรือส่วนที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นโดยสังเขป  

5.3 สำขำวิทยำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์  
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนี้อยู่ในสาขาวิชาการ

หรือสาขาเทคโนโลยีใด และผู้ขอได้ระบุไว้ตามค าขอถูกต้องหรือไม่ 
ในกรณีที่ไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประดิษฐ์นั้นๆ อยู่ในสาขาวิทยาการ

ด้านใด การระบุในหัวข้อนี้อาจจะระบุในลักษณะที่เป็นวิทยาการเฉพาะของการประดิษฐ์นั้นๆ  
ก็ได้ เช่น วิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับ (ระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์นั้น) เป็นต้น 

5.4 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยำกำรที่เกี่ยวข้อง 
ในหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการประดิษฐ์นั้นเป็น

อย่างไร และก่อนหน้าที่จะได้มีการประดิษฐ์ตามค าขอรับสิทธิบัตร ได้เคยมีการประดิษฐ์ใด
หรือผู้ใดท าการคิดค้นไว้ก่อนหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้ขอจะต้องบรรยายแสดงถึงพัฒนาการของ
การประดิษฐ์ของตนให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบต้องเรียนรู้จากค าบรรยายในหัวข้อนี้ อาจพิจารณาได้จาก
ลักษณะของข้อเสียหรือข้อบกพร่องของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้  หรืองานที่ปรากฏอยู่
แล้ว พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสียหรือข้อบกพร่องด้วยการประดิษฐ์ที่จะ
ขอรับสิทธิบัตรนั้นๆ 
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อนึ่ง การบรรยายในหัวข้อดังกล่าว หากผู้ขอได้บรรยายอ้างอิงถึงสาระส าคัญของ
การประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้า (เช่น เลขที่ค าขอ เลขที่ประกาศโฆษณา เลขที่สิทธิบัตร เป็นต้น) 
ซึ่งเป็นการชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องต่อความเข้าใจแก่ผู้มีทักษะใน
งานและประโยชน์ในการตรวจสอบแล้ว ผู้ขอสามารถระบุเอกสารอ้างอิงในหัวข้อนี้ได้ 

ในหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบจะสามารถทราบได้ว่าผู้ขอหรือผู้ประดิษฐ์มีความประสงค์
อย่างไรในการประดิษฐ์ รวมทั้ง แนวทางในการคิดค้นและการประดิษฐ์ขึ้นโดยการอาศัย
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านใด และเป็นการพัฒนาปรับปรุงข้อเสีย/ข้อบกพร่อง หรือแก้ไข
ปัญหาจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือความรู้โดยทั่วไปอย่างไร 

5.5 กำรเปิดเผยกำรประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์  
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ตามค าขอมีรายละเอียดของการ

ประดิษฐ์เป็นอย่างไร ทั้งในด้านลักษณะองค์ประกอบของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี 
หรือวิถีทางของการใช้งาน หรือการใช้การประดิษฐ์นั้นๆ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะสามารถอ่านค า
บรรยายในหัวข้อนี้โดยจะมีการอ้างอิงถึงลักษณะโครงสร้างตามรูปเขียนที่แนบมากับค าขอ
ด้วย (ถ้ามี) และต้องสามารถเข้าใจถึงการประดิษฐ์นั้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบต้องพึง
ระลึกเสมอว่าค าบรรยายในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผู้ที่มีความช านาญใน
ระดับสามัญในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องอ่านแล้วต้องสามารถเข้าใจถึงการประดิษฐ์นั้นได้ 
ตลอดจนสามารถน าไปใช้และปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ด้วยเช่นกัน 

5.6 ค ำอธิบำยรูปเขียนโดยย่อ   
เป็นการระบุถึงรูปเขียนที่แนบมากับค าขอ (ถ้ามี) โดยระบุแต่เพียงว่าแต่ละ 

รูปเขียนแสดงถึงส่วนใดหรือลักษณะของการประดิษฐ์นั้น เท่านั้น 
เช่น         รูปที่ 1 แสดงภาพสามมิติของการประดิษฐ์นี้ลักษณะที่หนึ่ง 

 รูปที่ 2 แสดงภาพตัดตามแนว 2 - 2 ของรูปที่ 1 
 รูปที่ 3 แสดงภาพสามมิติของการประดิษฐน์ี้ลักษณะที่สอง  เปน็ต้น 

5.7 วิธีกำรในกำรประดิษฐ์ที่ดทีี่สุด  
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

ของผู้ขอนั้น จะมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือไม่ที่ผู้ขอหรือผู้ประดิษฐ์ค้นพบว่าเป็นวิธี 
ที่ดีที่สุด (best - mode) และหากผู้ตรวจสอบพบว่ามีวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดดังกล่าว
แล้วต้องแจ้งให้ผู้ขอระบุมาในหัวข้อนี้ด้วย หรืออาจจะระบุว่า “เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์” หรือ “ดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผย
การประดิษฐ์โดยสมบูรณ์” ก็ได้ 
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5.8 กำรน ำกำรประดิษฐ์ไปใชป้ระโยชน์ในกำรผลิตทำงอตุสำหกรรม 
หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพำณิชยกรรม 
ส าหรับหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมจะสามารถเห็นได้อย่าง

ชัดเจนจากลักษณะของการประดิษฐ์ตามการบรรยายภายใต้หัวข้อต่างๆ ข้างต้น โดยชัดแจ้ง
ว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้น ในหัวข้อนี้ ผู้ขออาจจะ
ไม่ระบุไว้ในค าขอก็ได้ แต่ในบางกรณีดังเช่น การประดิษฐ์ทางด้านเคมีซึ่งสารทางเคมี
บางอย่างที่ขอรับสิทธิบัตร ไม่อาจเห็นได้โดยชัดแจ้งว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้น
ในกรณีนี้ผู้ตรวจสอบจะต้องแจ้งให้ผู้ขออธิบายประโยชน์ของการประดิษฐ์ในหัวข้อนี้ไว้ด้วย 

 

6. กำรตรวจสอบข้อถือสิทธิ 
ข้อถือสิทธิ ต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะ 

ขอความคุ้มครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ตามข้อ 3 
ในกรณีที่มีรูปเขียน ข้อถือสิทธิ ที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ 

ที่ปรากฏในรูปเขียนอาจกระท าได้โดยระบุถึงหมายเลข หรือ สัญลักษณ์ที่แสดงในรูปเขียน 
ที่ระบุไว้ในวงเล็บข้างท้ายข้อความที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคดังกล่าวก็ได้ 

ในกรณีที่การระบุข้อถือสิทธิเพียงข้อเดียวไม่สามารถคลุมถึงลักษณะทางเทคนิค
ของการประดิษฐ์ได้ทั้งหมด ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะระบุข้อถือสิทธิหลักหลายข้อ ส าหรับลักษณะ
ของการประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในค าขอรับสิทธิบัตรฉบับหนึ่งก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะระบุข้อถือสิทธิรองไว้ด้วย ให้ระบุข้อถือสิทธิ
รองถัดจากข้อถือสิทธิหลักโดยต้องอ้างถึงลักษณะของการประดิษฐ์เพิ่มเติม ทั้งนี้ การอ้างถึง
ข้อถือสิทธิหลัก หรือข้อถือสิทธิรองดังกล่าวนั้น ต้องอ้างในลักษณะที่เป็นทางเลือกเท่านั้น 

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ข้อถือสิทธิหลักหมายความถึงข้อถือสิทธิที่มิได้อ้างถึง
ลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิอื่น และข้อถือสิทธิรองหมายความถึงข้อถือสิทธิที่อ้าง
ถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรองอ่ืน โดยมีลักษณะของ    
การประดิษฐ์เพิ่มเติมด้วย 

ผู้ตรวจสอบพึงระลึกเสมอว่าสิทธิตามข้อถือสิทธิจะได้รับความคุ้มครองตาม
ลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ทั้งหมดที่ระบุในข้อถือสิทธิข้อนั้นรวมกัน มิได้มีสิทธิใน
ส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อถือสิทธิข้อนั้น ซึ่งการระบุข้อถือสิทธิโดยทั่วไปมีอยู่สองลักษณะคือ 

1. ข้อถือสิทธิที่ระบุในลักษณะที่เป็นการบรรยายแบบรวมๆ โดยไม่ มุ่งเน้น
ลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดเจน หากแต่จะสอดแทรกลักษณะเฉพาะนั้น
รวมอยู่กับส่วนที่เป็นลักษณะทั่วๆ ไปของการประดิษฐ์ โดยมักจะมีค าว่า “และ” อยู่หน้า
องค์ประกอบที่บรรยายไว้ท้ายสุดเสมอ เช่น 

 

 

กฎ ฉ. 21  
(พ.ศ. 2542 ) 
ข้อ 4 

วรรคสอง 

วรรคสำม 

วรรคสี่ 

วรรคท้ำย 
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          ตัวอย่ำง : 
ภาชนะเพาะปลูก ประกอบด้วย ภาชนะที่แบ่งออกเป็นห้องอย่างน้อยสองห้อง 

โดยมีผนังกั้นในแนวตั้งอยู่ระหว่างห้องที่หนึ่งซึ่งเป็นห้องส าหรับเพาะปลูกพืช และห้องที่สอง
ซึ่งท าหน้าที่เป็นภาชนะกักเก็บน้ า และที่บริเวณผนังกั้นดังกล่าว จะมีรูเจาะทะลุระหว่างห้อง  
ที่หนึ่งและห้องที่สองดังกล่าว โดยมีต าแหน่งให้อยู่เหนือระดับน้ าที่จะกักเก็บในห้องที่สอง
ส าหรับใส่วัสดุที่ดูดซับน้ าได้จากห้องที่สองไปสู่ห้องที่หนึ่งดังกล่าว เพื่อที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน
ส าหรับเพาะปลูกพืชในห้องที่หนึ่ง 

2. ข้อถือสิทธิที่ระบุในลักษณะที่เป็นการบรรยายแล้วเน้นลักษณะเฉพาะของ 
การประดิษฐ์ไว้ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นสองภาค ส าหรับภาคแรกจะเป็นภาคการบรรยาย
ลักษณะทั่วไปของการประดิษฐ์นั้น (Preamble) และภาคที่สองจะเป็นการบรรยาย
ลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์  ซึ่งมักจะอยู่หลังค าว่า “มีลักษณะเฉพำะคือ” หรือ  
“มีลักษณะเฉพำะที่” หรือ “มีลักษณะพิเศษคือ” (Characterized) เช่น 

          ตัวอย่ำง : 
ภาชนะเพาะปลูก ประกอบด้วยภาชนะที่แบ่งออกเป็นห้องอย่างน้อยสองห้อง 

โดยมีผนังกั้นในแนวตั้งอยู่ระหว่างห้องที่หนึ่งซึ่งเป็นห้องส าหรับเพาะปลูกพืช และห้องที่สอง
ซึ่งท าหน้าที่เป็นภาชนะกักเก็บน้ า มีลักษณะเฉพำะคือบริเวณผนังกั้นดังกล่าว จะมีรูเจาะ
ทะลุระหว่างห้องที่หนึ่งและห้องที่สองดังกล่าว โดยมีต าแหน่งให้อยู่เหนือระดับน้ าที่จะกักเก็บ
ในห้องที่สองส าหรับใส่วัสดุที่ดูดซับน้ าได้จากห้องที่สองไปสู่ห้องที่หนึ่งดังกล่าว เพื่อที่ให้ความ
ชุ่มชื้นแก่ดินส าหรับเพาะปลูกพืชในห้องที่หนึ่ง 

ในการพิจารณาตรวจสอบข้อถือสิทธิในขั้นการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบ
จะต้องพิจารณาโดยอาศัยแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

ข้อถือสิทธิหลัก ระบุไว้สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์หรือไม่  กล่าวคือ 
มีลักษณะส าคัญทางเทคนิคใดหรือไม่ ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิโดยที่ไม่ได้ระบุหรือเปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าขอบเขตของการประดิษฐ์ที่จะขอรับความ
คุ้มครอง (ดังระบุในข้อถือสิทธิ) มากเกินกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
หรือไม่ 

ผู้ตรวจสอบจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการ
พิจารณาถึงข้อก าหนดต่างๆ ตามข้อกฎหมาย นั่นคือ ผู้ตรวจสอบไม่ควรที่จะด ำเนินกำรให้ 
ผู้ขอจ ำกัดขอบเขตหรือแก้ไขขอบเขตกำรขอรับควำมคุ้มครองตำมข้อถือสิทธิที่ผู้ขอได้
ระบุมำ แต่ทั้งนี้ หากข้อถือสิทธิไม่รัดกุม ชัดแจ้ง หรือสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ 
ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
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ในกำรพิจำรณำว่ำข้อถือสิทธิชัดแจ้ง รัดกุมหรือไม่ ให้ค ำนึงว่ำเมื่อได้อ่ำน 
ข้อถือสิทธิแล้วสำมำรถที่จะเข้ำใจได้ถึงลักษณะของกำรประดิษฐ์ที่จะขอรับควำมคุ้มครอง  
ตัวอย่ำง : 

ในการขอถือสิทธิถึงอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง
หากผู้ขอระบุแต่เพียงส่วนประกอบของอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยชุดเรียง
กระแสและชุดขดลวดลดแรงดันกระแสไฟฟ้า เช่นนี้ถือได้ว่าไม่ชัดแจ้ง ควรที่จะระบุถึง
ความสัมพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์ด้วย เช่น อาจจะระบุว่า ประกอบด้วยชุดขดลวดลดแรงดัน
กระแสไฟฟ้าสลับที่ลดแรงดันจาก 220 โวลท์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 12 โวลท์ ซึ่งจะจ่าย
กระแสที่ถูกลดแรงดันนี้ไปยังชุดเรียงกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ได้สัญญาณออกเป็นแรงดัน
กระแสไฟฟ้าตรง 12 โวลท์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วสามารถที่จะเขียนเป็น
แผนภาพได้ ดังนี้ 
     
    AC 220 V.                            AC 12 V.                            DC 12 V. 
 
 

 
กรณีข้อถือสิทธิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ผู้ขออาจจะระบุขอรับความคุ้มครอง เช่น 

องค์ประกอบทางยาที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางยาที่มีสูตรดังนี้ (ระบุสูตร) และสาร
พาหะที่ยอมรับทางยา (ในกรณีที่สารออกฤทธิ์เป็นสารชนิดใหม่) เป็นต้น  

กำรอ้ำงถึงข้อถือสิทธิอื่นในข้อถือสิทธิรอง ต้องอ้างในลักษณะที่เป็นทำงเลือก
เท่านั้น ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าใจด้วยว่าการคุ้มครองตามกฎหมายนั้น จะพิจารณาตาม
ข้อความในข้อถือสิทธิแต่ละข้อ ดังนั้น ในการอ้างถึงข้อถือสิทธิอ่ืนในข้อถือสิทธิรองดังกล่าว
จะต้องใช้ค าว่า “หรือ” เมื่อมีการอ้างถึงข้อถือสิทธิอ่ืนหลายข้อในข้อถือสิทธิรองนั้นๆ หรือ
อาจใช้ค าว่า “ตำมที่ระบุในข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งข้ำงต้น” หรือข้อความอ่ืนใดที่มี
ความหมายเช่นที่กล่าวมานี้ ก็ได้ 

การอ้างถึงข้อถือสิทธิที่มักจะตรวจพบเสมอ เช่น “ตามข้อ 1 และ 2” “ตามข้อ
ใดๆ ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น” เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าไม่เป็นลักษณะที่เป็นทำงเลือก 
ควรระบุว่า “ตามข้อ 1 หรือ 2” หรือ “ตามข้อ 1 และ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง” เป็นต้น 

การพิจารณาข้อถือสิทธิที่อ้างถึงรูปเขียน สามารถระบุถึงหมายเลขก ากับชิ้นส่วน 
หรือสัญลักษณ์ที่แสดงในรูปเขียนที่ระบุไว้ในวงเล็บข้างท้ายข้อความที่อ้างถึงลักษณะทาง
เทคนิคแต่ต้องไม่ระบุว่า “ตามรูปที่ 1, ตามรูปที่ 2, ตามรูปที่…….” เป็นต้น 

 

  

ชุดขดลวด 
ลดแรงดัน 

กระแสไฟฟ้า 

ชุดเรียง 
กระแส 
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เรื่อง “กำรก ำหนดแบบพิมพ์ค ำขอรับสิทธิบัตร ค ำขอถือสิทธวัินย่ืนค ำขอในต่ำงประเทศ 
เป็นครั้งแรก และเอกสำรประกอบค ำขอดังกล่ำว และจ ำนวนส ำเนำ” 

การระบุข้อถือสิทธิรอง ให้ระบุข้อถือสิทธิรองถัดจากข้อถือสิทธิหลักโดย
เรียงล าดับหัวข้อด้วยเลขอารบิคให้อยู่ในส่วนเดียวกัน 

การระบุข้อถือสิทธิรองตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อ
ถือสิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรองอ่ืนเสียก่อน แล้วจึงระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ 
ที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม 
 

ข้อถือสิทธิรองต้องมีลักษณะจ ากัดเช่นเดียวกับลักษณะในข้อถือสิทธิหลัก หรือ 
ข้อถือสิทธิรองอื่นที่อ้างถึง 
 

ข้อถือสิทธิจะต้องไม่อ้างถึงรายการในรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือรูปเขียน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ เว้นแต่การอ้างดังกล่าวจะท า ให้ง่าย
หรือสะดวกแก่การตรวจสอบ 
 

ในกรณีที่ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีรูปเขียน และข้อถือสิทธิ  มีความ
จ าเป็นต้องระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของรูปเขียนนั้น ให้ระบุเครื่องหมายอ้างอิงที่ใช้ใน  
รูปเขียนแทน โดยระบุไว้ในวงเล็บ 

 

7. กำรตรวจสอบรูปเขียน 
รูปเขียนต้องแสดงให้ชัดแจ้ง สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ และเป็นไป

ตามหลักวิชาการเขียนแบบ 
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ รูปเขียนให้หมายความรวมถึงแผนภูมิและแผนผังด้วย 

 

เรื่อง “กำรก ำหนดแบบพิมพ์ค ำขอรับสิทธิบัตร ค ำขอถือสิทธิวันยื่นค ำขอในต่ำงประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสำรประกอบค ำขอดังกล่ำว และจ ำนวนส ำเนำ” 
 

ในกระดาษแสดงรูปเขียนต้องไม่มีค าบรรยายหรือข้อความใดๆ เว้นแต่ค าหรือ
ข้อความที่จ าเป็นเพื่อก ากับรูปเขียนค าหรือข้อความที่จ าเป็นเพื่อก ากับรูปเขียนตามวรรคหนึ่ง
จะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงเส้นต่างๆ ของรูปเขียนหากมีการแก้ไขค าหรือข้อความดังกล่าว 
 

รูปเขียนต้อง 
(1) เขียนด้วยหมึกที่สามารถอยู่ได้ทนนาน มีสีด าเข้ม เป็นเส้นเรียบและ 

หนาเท่ากันโดยตลอดและห้ามระบายสีอ่ืน 
(2) ใช้เส้นขนานเอียงในกรณีที่เป็นรูปหน้าตัด โดยเส้นขนานเอียงดังกล่าว

จะต้องไม่ท าให้เครื่องหมายอ้างอิงที่แสดงส่วนส าคัญต่างๆ ภายในรูปเขียนนั้นเห็นได้ไม่
ชัดเจน 

ประกำศกรมฯ 
เรื่อง “กำรก ำหนด
แบบพิมพ์ฯ”  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 14 

ข้อ 15 

ประกำศกรมฯ 
เรื่อง “กำรก ำหนด
แบบพิมพ์ฯ”  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 9 

ข้อ  10 

ข้อ  11 

 ข้อ  12 

กฎ ฉ. 21  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 7 
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(3) แสดงลักษณะของการประดิษฐ์โดยชัดเจน และมีขนาดที่แม้จะย่อส่วนลง
สองในสามส่วนของรูปเขียนแล้วก็ยังสามารถอ่านรายละเอียดจากส าเนาภาพได้โดยง่าย 

(4) เขียนหมายเลข ตัวอักษร และเส้นอ้างอิง (Reference Lines) ให้ชัดเจน
และเข้าใจได้โดยง่ายและไม่ใช้วงเล็บ วงกลม สัญประกาศประกอบหมายเลขและตัวอักษร 

(5) ใช้อุปกรณ์การเขียนแบบ  
(6) มีสัดส่วนที่ถูกต้อง เว้นแต่ในส่วนที่ต้องการแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนเปน็

พิเศษจะใช้สัดส่วนที่แตกต่างไปก็ได้  
(7) มีความสูงของตัวเลขและตัวอักษรไม่น้อยกว่า 0.32 เซนติเมตร 
(8) ระบุหมายเลขและรูปด้วยเลขอารบิค 
(9) ไม่ ใช้ เครื่องหมายอ้างอิง อ่ืนใดนอกจากที่ ระบุไว้ ในรายละเ อียด 

การประดิษฐ์ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายอ้างอิง เครื่องหมายอ้างอิงนั้นต้องเหมือนกันเมื่อ
อธิบายถึงสิ่งเดียวกัน และหากมีการใช้เครื่องหมายอ้างอิงเป็นจ านวนมาก ให้แนบรายการ
ของเครื่องหมายอ้างอิงที่จะใช้ทั้งหมดและลักษณะของการประดิษฐ์ที่แสดงโดยเครื่องหมาย
เหล่านั้นไปพร้อมกับรูปเขียนด้วย 

ในกระดาษหน้าหนึ่งๆ จะมีรูปเขียนหลายรูปก็ได้ รูปเขียนซึ่งมีลักษณะแตกต่าง
กันหลายรูปจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันหรือหลายแผ่นก็ได้แต่ต้องเขียนให้เต็มเนื้อที่และ
ควรอยู่ในแนวตั้งและในกรณีที่ต้องใช้กระดาษหลายแผ่นเพื่อเขียนรูปเขียนเดียวกัน รูปเขียน
ในแต่ละแผ่นต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ปิดบังรายละเอียดใดๆ ของรูปเขียน หากน ามารวมเป็น
แผ่นเดียวกัน 

 

8. กำรตรวจสอบบทสรุปกำรประดิษฐ์ 
บทสรุปการประดิษฐ์ ต้องสรุปสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยหรือ

แสดงไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) โดยต้องระบุลักษณะ 
ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์โดยย่อ แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจได้ดี
ขึ้นถึงปัญหาทางเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยการประดิษฐ์และการใช้การประดิษฐ์นั้น 
 

เรื่อง “กำรก ำหนดแบบพิมพ์ค ำขอรับสิทธิบัตร ค ำขอถือสิทธิวันยื่นค ำขอในต่ำงประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสำรประกอบค ำขอดังกล่ำว และจ ำนวนส ำเนำ” 

บทสรุปการประดิษฐ์ต้อง 
(1) ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตรโดยย่อ 
(2) รัดกุม ชัดแจ้ง และมีถ้อยค าไม่เกินสองร้อยค า 
(3) ไม่ระบุ ผลดีหรือ ประโยชน์ของการประดิษฐ์ตลอดจนวิธีการใช้ 

การประดิษฐ์ที่ไม่แน่นอน  

ประกำศกรมฯ 
เรื่อง “กำรก ำหนด
แบบพิมพ์ฯ”  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 13 

ข้อ 16 

กฎ ฉ. 21  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 6 
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9. กำรตรวจสอบรำยกำรอ่ืนๆ 
นอกจากการพิจารณาข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญข้างต้นแล้ว ผู้ตรวจสอบ

จะต้องพิจารณาความถูกต้องของรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และ
บทสรุปการประดิษฐ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีลักษณะเป็นข้อปลีกย่อยในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
เรื่อง กำรระบุชื่อสำรเคมีเป็นภำษำอังกฤษในค ำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

ในกรณีที่ค าขอรับสิทธิบัตรมีการระบุชื่อสารเคมีที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือสารเคมี 
ที่เป็นสาระส าคัญของการขอรับสิทธิบัตร ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการ
ประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) ให้ผู้ขอวงเล็บชื่อสารเคมีเป็นภาษาอังกฤษในครั้งแรกที่ปรากฏชื่อ
สารเคมีนั้น โดยไม่จ าเป็นต้องระบุในทุกที่ที่ปรากฏในค าขอรับสิทธิบัตร (ประกาศกรมฯ เรื่องการ
ระบุชื่อสารเคมีเป็นภาษาอังกฤษในค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2553) ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งการตามประกาศกรมฯ ฉบับนี้ได้ภายหลังจากวันที่มี
การออกประกาศ โดยสามารถใช้กับค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนหรือหลังจากวันที่มีการออก
ประกาศก็ได้ เนื่องจากประกาศกรมฯ ฉบับนี้ มีลักษณะเป็นการวางแนวปฏิบัติ และขอความ
ร่วมมือจากผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยไม่มีสภาพบังคับค าขอก่อนการบังคับใช้ประกาศกรมฯ ซึ่งไม่อาจ
ก่อให้เกิดผลที่เป็นโทษต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น ไม่อาจก่อให้เกิดการละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา 27 ได้ 

 

10. กำรประดิษฐ์ที่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้ 
ส าหรับการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้นผู้ตรวจสอบควรพิจารณาจาก

มุมมองความหมายที่แตกต่างกันระหว่างการประดิษฐ์ (invention) และการค้นพบ (discovery)  
"การประดิษฐ์" หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดท าขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่ง

ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 
"กรรมวิธี" หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือ 

การเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์และ
รวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย 

เมื่อพิจารณาความหมายของ “กำรประดิษฐ์” (invention) หมายถึง มนุษย์ใช้
ความคิด สติปัญญาเข้าไปในการคิดค้นและคิดท าขึ้น จนน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิคจนเป็นผลส าเร็จที่เกิดขึ้นได้แล้วยังผลต่อผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี หรือการปรับปรุงให้
ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ เหล่านั้น “กำรค้นพบ” (discovery) หมายถึง มนุษย์ใช้
ความคิด สติปัญญาในการคิดค้นและคิดท าขึ้น เพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติด้วยทฤษฏี  หรือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์  หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์   
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยตัวมันเอง มนุษย์ใช้
เพียงความคิด สติปัญญา เพื่อการค้นพบสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 

ม. 3 

ประกำศกรมฯ 
เรื่อง “กำรระบุ
ชื่อสำรเคมีเป็น
ภำษำอังกฤษฯ”  
(พ.ศ. 2553)  
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แม้ว่าการประดิษฐ์และการค้นพบทั้งสองต่างมีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมาย
น าไปสู่การเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
มนุษย์อย่างเดียวกันแล้ว  

การน าองค์ความรู้ที่มีอยู่โดยทั่วไป หรือความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการค้นพบแล้ว
ถูกน ามาประยุกต์ใช้งาน ย่อมจะท าให้เกิดการประดิษฐ์ที่มีการแก้ใขปัญหาทางเทคนิคจนเป็น
ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะปรากฏให้เห็นลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่เกิดจาก 
ความคิดค้นคิดท าขึ้น (คิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้น) ของผู้ประดิษฐ์เหล่านั้น จนก่อให้เกิดผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือใช้งาน เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์จนอาจก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นรูปแบบนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ขึ้นได้ 
ตัวอย่างเช่น จุดเริ่มต้นการค้นพบโครงสร้าง DNA ถือว่าคือการค้นพบแล้วต่อมาได้มี 
การพัฒนากรรมวิธีท าให้เกิด DNA เพิ่มจ านวน DNA มากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 
ซึ่งอาจถือได้ว่ากรรมวิธีเหล่านั้นเป็นการประดิษฐ์ที่อาจขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ 
เป็นต้น 

ส าหรับแนวทางการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นการประดิษฐ์ที่มีการแกัไขปัญหาทาง
เทคนิคเกิดขึ้นหรือไม่ โดยอาจน าองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงความรู้ที่เกิดจาก
การค้นพบ (discovery) เหล่านั้น น ามาประยุกต์ใช้งานจนท าให้เกิดเป็นผลทางเทคนิคอย่าง
หนึ่งอย่างใดในทางปฏิบัติได้แล้วจะสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น  
ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาจากระดับการแทรกแซงของมนุษย์ (human intervention) ที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องต่อกระบวนการคิดค้นหรือคิดท าขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธีใดๆ จนก่อให้เกิดการประดิษฐ์เหล่านั้นขึ้น 

ถ้าหากเกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการประดิษฐ์ดังกล่าวข้างต้น  
สมควรจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดอ่ืนๆ ต่อไป 
อาทิเช่น การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty) ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step) และ
สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (Industrial applicability) เป็นต้น 

11. กำรประดิษฐ์ที่ไม่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครอง 

การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ 
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(3) ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(4) วิธีการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือ

สวัสดิภาพของประชาชน 

ม. 9 
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11.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มอียู่ตำมธรรมชำติ 
สัตว์ พืช หรือ สำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช 

การพิจารณาการประดิษฐ์ตามมาตรา 9  (1) จะต้องพิจารณาจากบรรทัดฐานที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

ก. ค าขอรับสิทธิบัตรที่ได้ขอรับความคุ้มครองในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลาย
เซลล์ที่ ไม่เป็นพืชชั้นสูงหรือสัตว์ชั้นสูงในอาณาจักรพืชและสัตว์ (Plant and Animal 
Kingdom) และรวมถึงแบคทีเรีย, รา (fungi), เห็ด, ราที่รวมถึงยีสต์ สาหร่ายและโปรโตซัว 
(protozoa), เซลล์ยูแคริโอต (eukaryotic cell), เซลล์โปรคาริโอต (prokaryotic cell), 
สายพันธุ์เซลล์ (cell line), ไวรัส (virus), ไวรอยด์ (viroid), ไมโครพลาสมา (mycoplasma), 
เ ซลล์ สั ต ว์  (animal tissue culture) , ไ ล เคน  ( lichen) , ฝาจ  (phage) , ซิ ม ไบออน 
(symbiont), แอ็คติโนมัยซีต (actinomycete) ทั้งที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณลักษณะและ/หรือคุณสมบัติเหมือนหรือเหมือนในนัยส าคัญกับสิ่ง
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ 

ข. ค าขอรับสิทธิบัตรที่ได้ขอรับความคุ้มครองในโปรตีน, ยีน, ดีเอ็นเอ (DNA), อาร์
เอ็นเอ (RNA), พลาสมิด  (plasmid), เวคเตอร์ (vector) หรือส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง
ที่มีอยู่แล้วในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ที่ไม่เป็นพืชชั้นสูงหรือสัตว์ชั้นสูงใน
อาณาจักรพืชและสัตว์ (Plant and Animal Kingdom) และรวมถึงแบคทีเรีย, รา (fungi), 
เห็ด, ราที่รวมถึงยีสต์ สาหร่ายและโปรโตซัว (protozoa), เซลล์ยูแคริโอต (eukaryotic 
cell), เซลล์โปรคาริโอต (prokaryotic cell), สายพันธุ์เซลล์ (cell line), ไวรัส (virus),  
ไวรอยด์ (viroid), ไมโครพลาสมา (mycoplasma), เซลล์สัตว์ (animal tissue culture), 
ไลเคน (lichen), ฝาจ(phage), ซิมไบออน (symbiont), แอ็คติโนมัยซีต (actinomycete) 
ทั้งที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณลักษณะและ/หรือ
คุณสมบัติเหมือนหรือเหมือนในนัยส าคัญกับสิ่งดังกล่าวที่เกิดขึ้นเอง และมีอยู่ตามธรรมชาติ 

ดังนั้น ทั้งสองกรณี ข้อ ก และข้อ ข ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (1) 
 

ยกเว้น จุลชีพสายพันธุ์ใหม่หรือจุลชีพกลายพันธุ์ ซึ่งถูกเตรียมขึ้น ถูกสร้างขึ้น หรือ
ถูกคิดค้นโดยมนุษย์จนมีลักษณะหรือคุณสมบัติแตกต่างจากจุลชีพที่พบตามธรรมชาติหรือ 
จุลชีพสายพันธุ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอรับความคุ้มครองได้  ถือว่าไม่ขัดต่อมาตรา 9 (1)  

 

ในกรณี สัตว์หรือพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ใหม่หรือพืชใหม่ที่ถูกเตรียม หรือ
ถูกสร้างขึ้น รวมถึงส่วนขยายพันธุ์ของสัตว์หรือพืชดังกล่าว ไม่สามารถขอรับความคุ้มครอง
ได้ตามมาตรา 9(1) ยกเว้นกรณีน าไปใช้เป็นอาหารหรือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  

 

ในกรณี พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ม. 9 (1) 



        หมวด 1 ส่วนที่ 1 หน้ำ 26 
 

 
 

ในกรณี สารสกัดจากสัตว์หรือพืชที่มิได้ผ่านกระบวนการปรับแปรในสาระส าคัญ
ใดโดยมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ หรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกท าให้
บริสุทธิ์หรือถูกแยกออกมา ซึ่งยังคงมีคุณลักษณะเหมือนกับสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ 
ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (1) เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือสารดังกล่าวถือ
ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ จึงเป็นเพียงแค่การค้นพบเท่านั้น  

อย่ำงไรก็ตำม ส าหรับแนวทางการพิจารณาของส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ 
อาทิ ส านักงาน USPTO1  EPO2  JPO3  ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือสาร 
ที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกท าให้บริสุทธิ์นั้น มิได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือการ
ค้นพบ เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์หรือสารเหล่านั้น มิได้มีอยู่ในธรรมชาติในรูปลักษณะที่บริสุทธิ์  
ซึ่งอาจสามารถขอรับสิทธิบัตรภายใต้การพิจารณาของส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ 

ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกท าให้บริสุทธิ์นั้น  
อาจขอรับสิทธิบัตรจากส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศได้ก็ตาม แต่ไม่อาจขอรับความคุ้มครอง
ภายในประเทศได้  ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามมาตรา 9 (1) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522    

หากการประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกับวิธีการหรือกระบวนการหรือกรรมวิธีในการ
ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติบริสุทธิ์ สามารถขอรับความ
คุ้มครองได้ ถือว่าไม่ขัดต่อมาตรา 9 (1)  

ทั้งนี้ หมวด 5 ให้น าความในหมวด 1 ส่วนที่ 1 หน้า 25 - 26  บังคับใช้โดยอนุโลม 
    

11.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
     สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของการค้นพบ เป็นขบวนการและ

สภาวะที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในธรรมชาติ การน าเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เชิงเทคนิคอาจขอรับสิทธิบัตรได้ 
ทฤษฎีตามธรรมชาติของความเป็นตัวน าที่ดีไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่วัตถุตัวน าที่ดีตัวหนึ่ง
ซึ่งถูกผลิตขึ้นมา โดยการน าเอาทฤษฎีตามธรรมชาตินี้มาใช้ หรือขบวนการในการเตรียมวัตถุ
ตัวน าโดยการน าเอาทฤษฎีตามธรรมชาติมาใช้อาจขอรับสิทธิบัตรได้ หรือวิธีการเฉพาะส าหรับ
การคิดเลขโดยวิธีลัด ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องค านวณที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้
สามารถค านวณเลขโดยวิธีลัด อาจขอรับสิทธิบัตรได้ เป็นต้น  

 สิ่งที่ไม่ “ประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ” หมำยถึง: 
(1) เป็นเพียงเปิดเผยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเท่านั้น 
(2) เป็นเพียงการค้นพบเท่านั้น 
(3) การประดิษฐ์ที่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ และ 
(4) การประดิษฐ์ที่ไม่ได้มีการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ 

 สาระส าคัญที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ หมำยรวมถึง: 

                                              
1 United States Patent and Trademark Office  
2 European Patent Office 
3 Japan Patent Office 
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(1) เป็นเพียงการเปิดเผยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือ สูตรทางคณิตศาสตร์ 
(2) เป็นเพียงการเปิดเผยกติกา หรือวิธีการเล่นเกมส์หรือ กีฬา  
(3) เป็นเพียงการเปิดเผยวิธี หรือแผน ซึ่งสามารถกระท าได้ด้วยการใช้ 

การจดจ าและการใช้เหตุผลของมนุษย์เท่านั้น 

11.3 ระบบข้อมูลส ำหรับกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
        ในส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเอง (Computer per se) หรือในลักษณะที่เป็นการบันทึกลงบน
ตัวกลาง การเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านเทคนิคอาจจะขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น การ
น าไปรวมกับเครื่องมือและวิธีการเชิงเทคนิคบางอย่างเครื่องหรือกระบวนการส าหรับผลิตภัณฑ์ 
ที่ควบคุมการท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

       การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ โดยพื้นฐานผู้ตรวจสอบควรถือปฏิบัติดังนี้ 

 ท าความเข้าใจต่อเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และพิจารณาวิธีการ
ท างานโดยละเอียด ครอบคลุมถึง “การประมวลผล” ที่อยู่บนพื้นฐาน
การท างานร่วมกันกับเครื่องจักรกลทุกประเภท (อุปกรณ์ หรือระบบ 
หรือวิถีทาง เป็นต้น) โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะส าคัญที่มีการท างาน
ร่วมกับการประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing) 

 ประมวลผลเนื้อหาทั้งหมดของข้อถือสิทธิหลัก กล่าวคือประเมิน
ภาพรวมคุณลักษณะพิเศษทั้งหมดของข้อถือสิทธิหลัก โดยพิจารณา
ร่วมกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และ 

 ตีความที่แท้จริงตามบทบัญญัติที่ว่า “ระบบข้อมูลส าหรับการท างาน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์” โดยเคร่งครัด 

ตัวอย่ำง การตีความอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติข้างต้นโดยแท้จริง ในงาน
รหัสต้นก าเนิด (Source code) จะท าให้ผู้ขอมีทางเลือกการคุ้มครองได้ตามพระราชบัญญัติ
ต่างๆ เช่น รหัสต้นก าเนิดอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  และการท า
หน้าที่หรือการใช้สอย (Function) และผลทางเทคนิค  (Effects) ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อาจขอรับความคุ้มครองได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

การพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือ
ภายใต้บังคับมาตรา 9 (3) โดยสิ้นเชิง 

อย่างไรก็ตาม  การประมวลผลข้อมูลท าได้ทั้ ง โดยวิถีทางของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือโดยวิถีทางของวงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะพิเศษ และการเลือกใช้งานอาจจะไม่
ขึ้นอยู่กับแนวคิดของการประดิษฐ์ แต่ถูกก าหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์หรือความ
เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ฉะนั้นการตรวจสอบการประดิษฐ์ในวิทยาการนี้พึงควรใช้สิ่งต่อไปนี้
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เป็นแนวทางพิจารณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการถือสิทธิในตัวโปรแกรมนั้นๆ หรือเป็น
การบันทึกโปรแกรมนั้นไว้ในสื่อบันทึก จะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะมีเนื้อหา
สาระอย่างไร และก็ยังคงไม่สามารถได้รับความคุ้มครองเช่นกัน ถึงแม้ว่าโปรแกรมข้างต้นจะ
ถูกป้อนใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป 

แต่ถ้าสาระที่ส าคัญที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิท าให้เห็นได้ว่า มีการพัฒนาทางเทคนิค
แก่งานที่ปรากฏอยู่แล้วของการประดิษฐ์สิ่งเหล่านั้นก็อาจได้รับความคุ้มครอง ถึงแม้ว่าจะมี
การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการท างานด้วยก็ตาม 

ตัวอย่ำง: เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยโปรแกรม และการผลิตที่ควบคุมด้วย
โปรแกรมและกระบวนการควบคุมนั้น โดยปกติจะถูกพิจารณาว่าเป็นสาระส าคัญที่สามารถ
ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน ถ้าสาระส าคัญของการประดิษฐ์นั้นเกี่ยวข้องแต่เพียง
โปรแกรมที่ควบคุมการท างานภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป สาระส าคัญของ
การประดิษฐ์นั้นย่อมสามารถที่จะได้รับความคุ้มครอง ถ้าหากโปรแกรมดังกล่าวให้
ประสิทธิผลทางเทคนิค  
  ตัวอย่ำง : ระบบประมวลผลข้อมูลที่มีหน่วยความจ าขนาดเล็กแต่ท างานเร็ว และ
หน่วยความจ าอีกหน่วยหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแต่ท างานได้ช้ากว่า ถ้าได้ป้อนข้อมูลประมวลผล
ทั้งหมดไว้ในหน่วยความจ าขนาดเล็กแต่ท างานเร็วดังกล่าวแล้ว จะท าให้หน่วยความจ าขนาด
เล็กแต่ท างานเร็ว ประมวลผลด้วยความเร็วที่เท่ากันกับหน่วยความจ าขนาดใหญ่ และจนเกิด
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสมือนว่าได้เพิ่มขนาดของหน่วยความจ าขนาดเล็กแต่ท างานเร็วขึน้
นั้นเป็นลักษณะทางเทคนิค (Technical characteristics) ดังนั้น อาจได้รับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร 

สาระส าคัญอ่ืนที่ควรค านึงควบคู่ในการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์มีดังนี้ 
สิ่งที่เก่ียวข้องกับ “แนวควำมคิดที่อำจขอรับสิทธิบัตรไม่ได้” เช่น : 

1) เป็นเพียงการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ได้
มีการบรรยายในรายละเอียดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ว่าจะใช้ทรัพยากร
ทางฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในการท าการประมวลผลนั้นๆ อย่างไร 

2) เป็นเพียงการบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลลงในสื่อส าหรับเก็บเท่านั้น  
โดยไม่มีส่วนที่เก่ียวกับแนวความคิดหรือลักษณะพิเศษทางเทคนิคแต่อย่างใด 

3) เป็นเพียงการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลหรือบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือข้อมูลในสื่อส าหรับบันทึกเท่านั้น 

4) วิธีการในการด าเนินการทางธุรกิจ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ไม่ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ 
ผู้ตรวจสอบพิจารณาถึงลักษณะส าคัญของแนวคิดนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ 

ทั้งนี้สามารถพิจารณาแนวทางการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลส าหรับ
การท างานของคอมพิวเตอร์ (Computer related invention) เพิ่มเติมได้ที่หมวด 6 ใน
คู่มือฉบับนี้ 
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กำรประดิษฐ์ไม่ได ้
รับควำมคุ้มครอง 

ไม่ ใช ่

ด าเนินการตรวจสอบว่าระบบข้อมูลการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ตามการประดิษฐ์สามารถขอรับความคุ้มครองได้หรือไม่ ? 

 

รายละเอียดการประดิษฐ์ได้มีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอที่จะท าให้บุคคลที่มี
ความช านาญในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนี้ สามารถเข้าใจสาระของ

การประดิษฐ์และสามารถน าไปปฏิบัติตามได้หรือไม่ ? 

ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามแนวทางการตรวจสอบอื่นๆ เช่น 
กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นต้น 

ตรวจสอบวา่เป็นการประดิษฐ์ท่ีขัดต่อ
มาตรา 9(3) โดยชัดเจนหรือไม่ ? 

การประดิษฐ์มีการด าเนินการ 
ในคอมพิวเตอร์ในลักษณะเป็นขั้นตอน ? 

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับ 
ฮาร์ดแวร์เฉพาะ, หรือทั้งฮาร์ดแวร์และ 

ซอฟต์แวร์เฉพาะ ? 

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบทางกายภาพ 

ของข้อมูลหรือสัญญาณ ? หรือการควบคุมหรือการจัดการผลที่
เกิดจากการควบคุมที่กระท าต่อทรัพยากร 

ทางฮาร์ดแวร์ ? 

เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ 
กระบวนการที่เกี่ยวกับการท างานภายใน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จ ากัดเฉพาะการใชง้าน
ในเชิงปฏิบัติในเทคโนโลยีเฉพาะสาขาใด

สาขาหนึ่ง ? 

แผนภูมิขั้นตอนส ำหรับตรวจสอบกำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบข้อมูลส ำหรับกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

การประดิษฐ์นั้นใช้มาตรการร่วมกันระหว่าง 
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อก าหนดโครงสร้างทางกายภาพของการประดิษฐ์หรอื 

การประดิษฐ์นั้นอ้างถึงขั้นตอน หรือกระบวนการที่ด าเนินการโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยตรงหรือ โดยอ้อมหรือไม่ ? 

 

ตรวจสอบข้อถือสิทธ ิ

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของ
ซอฟต์แวร์ในฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่ไม่เฉพาะเจาะจง 

พิจารณาตรวจสอบขั้นตอน/เนื้อหาสาระส าคัญ
ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่อไป 

 

เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถ 
ได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์การจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรือไม่ ? 

กำรประดิษฐ์ไดร้ับ 
ควำมคุ้มครอง 

กำรประดิษฐ์ไม่ได ้
รับควำมคุ้มครอง 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ใช ่

ใช ่

ใช ่

ใช ่

ใช ่

ใช ่

ใช ่
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11.4 วิธีกำรวินิจฉัย บ ำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
มาตรา 9 (4) วิธีการวนิิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ ทั้งนี้ให้น า

ความในหมวด 5 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2 มาบังคับใชโ้ดยอนุโลม 

11.5 กำรประดิษฐท์ี่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนำมัย หรือ
สวัสดิภำพของประชำชน 

จุดมุ่งหมายของการยกเว้นการประดิษฐ์ที่เข้าข่ายตามมาตรา  9 (5) มิให้ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากป้องกันมิให้เกิดความวุ่นวาย ขัดต่อความสงบ 
ของสาธารณชน หรือป้องกันมิให้การประดิษฐ์ดังกล่าวอาจชักน าไปสู่การก่ออาชญากรรม 
ตัวอย่างเช่น ซองจดหมายที่มีระเบิดขนาดเล็กอยู่ภายใน ซึ่งจะระเบิดออกเมื่อเปิดซอง
จดหมาย 

ในกรณีที่การประดิษฐ์นั้นอาจน าไปสู่การใช้ทั้ ง ในด้านดี  และด้านไม่ดี  
ตัวอย่างเช่น วิธีการท าให้กุญแจนิรภัยหลุดออก การประดิษฐ์นี้หากผู้ร้าย หรือขโมยน าไปใช้
ย่อมเป็นการใช้ในด้านไม่ดี หากใช้โดยช่างซ่อมกุญแจในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินย่อมเป็นการใช้
ในทางที่ดี ในกรณีนี้ไม่จ าเป็นที่จะต้องปฏิเสธค าขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 9 (5) นี้ แต่หาก
พบว่าการประดิษฐ์นี้มีเนื้อหาสาระที่อ้างอิงอย่างชัดเจนถึงการใช้ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
ส่วนที่อ้างอิงนั้นจะต้องถูกสั่งให้ตัดออกไปจากรายละเอียดของการประดิษฐ์  
        ดังนั้น หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ขอถือสิทธิใน 
การประดิษฐ์บางส่วนที่ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา  9 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไข
เพิ่มเติม (หากสามารถท าการแก้ไขเพิ่มเติมได้ และดูรายละเอียดในหัวข้อการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ทั้งนี้ ตามข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542)  
 

12. กำรตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในกำรขอรับสิทธิบัตร 
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรอยู่ในฐานะใด ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม

ก าหนดไว้ในมาตรา 10  
           ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบตัร และมีสิทธิที่จะได้รับการระบุชือ่ว่าเป็นผู้ประดษิฐ์
ในสิทธิบัตร 

 สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้ 
 การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน 

12.1 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร 
  ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะได้รับการระบุชื่อของ

ตนว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตรตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
  หากผู้ขอเป็นผู้ประดิษฐ์แล้วประสงค์ขอรับสิทธิบัตรจะต้องรับรองยืนยัน

ตนเองว่าเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยไม่มีบุคคลอ่ืนใดมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และไม่มีการโอน

ม. 9 (4) 

ม. 9 (5) 

ม.10 
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สิทธิใดให้แก่บุคคลอ่ืน และได้รับรองรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข้อความทั้งหมดที่ระบุใน 
ค าขอรับสิทธิบัตร มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ การรับรองยืนยันตนเอง
ให้เป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่อง “ก าหนดแบบพิมพ์ค าขอฯ” (พ.ศ. 2542) ข้อ 4  

 

เรื่อง “ก ำหนดแบบพิมพ์ค ำขอรบัสิทธิบตัร ค ำขอถือสิทธิวันยื่นค ำขอในต่ำงประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสำรประกอบค ำขอดังกล่ำว และจ ำนวนส ำเนำ” (พ.ศ. 2542) 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเป็นผู้ประดิษฐ์หรือ
ผู้ออกแบบสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ให้ยื่นค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยใช้ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (พ) ท้ายประกาศนี้พร้อมกับ    
ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้วย  

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นคนต่างด้าวและ
อ่านภาษาไทยไม่เข้าใจให้ใช้ Form PI/PD/PP/001-A (Add) ท้ายประกาศนี้แทนแบบ 
สป/สผ/อสป/001-ก (พ)  

ดังนั้น หนังสือแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ“ค ารับรอง
เกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” กรณีผู้ขอเป็นผู้ประดิษฐ์ประสงค์ขอรับสิทธิบัตร
ในนามตนเอง จะต้องยื่นหนังสือค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร ส าหรับใช้พิจารณา
สิทธิที่เก่ียวข้องกับผู้ประดิษฐ์ร่วมกับเอกสารหลักฐานตามแบบสป/สผ/อสป/001-ก (พ) หรือ
ถ้าบุคคลนั้นเป็นชาวต่างชาตอ่ิานภาษาไทยไม่เข้าใจให้ใช้แบบ PI/PD/001-A (Add) (เอกสาร
แนบ 3)  แทนได้  พร้อมทั้ งส่ งส า เนาหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองถิ่นที่ อยู่   
เพื่อแสดงตนว่าอยู่ในราชอาณาจักรในขณะที่ได้ให้ค ารับรองนั้นจริง 

 

12.2 ผู้รับโอนสิทธิ  
ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิที่จะโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ 

ซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับโอนสิทธิสามารถกระท าได้ 
กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นผู้รับโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร จะต้องยื่นหนังสือ

สัญญาโอนสิทธิฉบับตัวจริงที่มีการลงลายมือชื่อทั้งผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิ โดยหนังสือ
สัญญาโอนสิทธิจะต้องกระท าขึ้นก่อนหรือในวันยื่นค าขอ หรือหากกระท าขึ้นภายหลังวันยื่น
ค าขอต้องปรากฏข้อความให้หนังสือโอนสิทธิดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 

หากผู้รับโอนสิทธิไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือโอนสิทธิด้วยตนเอง จะต้องมี
หนังสือมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งเป็นตัวแทนสิทธิบัตรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดี 
ลงนามเป็นผู้รับโอนสิทธิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศรับรองเอกสารว่าเป็นส าเนาหนังสือ
สัญญาโอนสิทธิที่ได้ยื่นไว้ในส านักงานนั้น หรือในกรณีที่ยื่นค าขอหลายค าขอไว้ในวันเดียวกัน
โดยผู้ขอหรือตัวแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ผู้ขอจะยื่นส าเนาของเอกสารดังกล่าว
เป็นหนังสือโอนสิทธิก็ได้ 

ประกำศกรมฯ 
เรื่อง “ก ำหนด
แบบพิมพ์ค ำขอฯ” 
(พ.ศ.2542)  
ข้อ 4 
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กรณีผู้ขอได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรแล้วถึงแก่ความตาย สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมถูก
โอนและรับมรดกกันได้ ซึ่งสิทธิการขอรับสิทธิบัตรย่อมถูกโอนให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือ 
ผู้รับพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดก 

ในกรณทีี่เป็นทายาทโดยธรรม ให้ผู้ได้รับสิทธิยื่นส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการรบั
มรดกที่ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ และจ านวนของทายาททั้งหมด บัตร
ประจ าตัว ผู้รับมรดก ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมรดก มรณบัตรหรือหลักฐานการตายอย่างอ่ืน
ของผู้ขอรับสิทธิบัตรรายเดิม ถ้าเป็นผู้รับมรดกในฐานะคู่สมรสจะต้องแนบหลักฐานการสมรส
ตามกฎหมาย หรือเอกสารอ่ืนที่อาจเก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ได้สิทธิตามพินัยกรรม ให้ผู้ได้รับสิทธิยื่นพินัยกรรม บัตรประจ าตัว
ของผู้รับสิทธิตามพินัยกรรม ทะเบียนบ้านของผู้รับสิทธิตามพินัยกรรม มรณบัตรหรือ
หลักฐานการตายอย่างอื่นของผู้ขอรับสิทธิบัตรรายเดิม ถ้ามีกรณีพิพาทเก่ียวกับมรดกจะต้อง
น าสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือค าพิพากษาอันถึงที่สุดมาแสดง หรือเอกสารอ่ืนที่
อาจเก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ ได้สิทธิจากการเป็นผู้จัดการมรดก ให้ผู้ ได้รับสิทธิดังกล่าวยื่น 
ค าสั่งศาล หรือค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก 
มรณบัตรของผู้ขอรายเดิม หรือหลักฐานการตายอย่างอ่ืนของผู้ขอรายเดิม และบัตร
ประจ าตัวของผู้จัดการมรดก 

เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องยื่นต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และรับรองความถูกต้องเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง 
ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรต่อไป 

 

12.3 ผู้ขอรับสิทธิด้วยเหตุอื่น 
สิทธิขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ ซึ่งลูกจ้างท าการประดิษฐ์ขึ้นโดยการ

ท างานตามสัญญาจ้าง หรือสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ท าการประดิษฐ์ย่อมตกเป็นของ
นายจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างที่ท าการประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วย
การใช้วิธีการ สถิติหรือรายงาน ซึ่งลูกจ้างสามารถใช้หรือล่วงรู้ได้เพราะการเป็นลูกจ้างตาม
สัญญานั้น แม้ว่าสัญญามิได้เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์ 

ผู้ขอสำมำรถขอรับสิทธิบัตรได้ด้วยเหตุอื่นๆ แล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
1. กรณีที่นายจ้างเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร จะต้องแสดงหลักฐานการเป็น

นายจ้างของผู้ประดิษฐ์หรือสัญญาจ้างซึ่งสิทธิในการประดิษฐ์ย่อมตกเป็นของนายจ้าง  
เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุเป็นอย่างอื่น หรืออาจยื่นหนังสือโอนสิทธิแทนก็ได้ 

 หากเป็นกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลหรือบริษัท จะต้องแสดงเอกสารสัญญา
ว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างลงนามโดยกรรมการผู้จัดการบริษัท หรือผู้มีอ านาจลง
นาม หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรืออาจยื่นหนังสือโอนสิทธิแทนก็ได้ 
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2. กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ เป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร 
เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ มูลนิธิการกุศล เป็นต้น จะต้อง
แสดงหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประดิษฐ์เป็นพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น เช่น ส าเนา
บัตรที่แสดงถึงการเป็นพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
หรือสัญญาว่าจ้างที่ต้องลงนามโดยผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์กร เช่น อธิการบดี
มหาวิทยาลัย ผู้ว่าการองค์การรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรม ประธานมูลนิธิ เป็นต้น หรืออาจยื่น
หนังสือโอนสิทธิแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องแนบค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์กร และ
ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ทั้งนี้ กรณีที่มีการมอบอ านาจให้
กระท าการแทนให้น าส่งหนังสือมอบอ านาจที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น 

3. กรณีมีผู้คัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรตามาตรา 31 และอธิบดีได้มี 
ค าวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และอธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตร แล้วผู้ขอ
มิได้อุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดี หรือมีการอุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรหรือศาล 
มีค าสั่ง หรือค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี และผู้คัดค้านได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับ
การประดิษฐ์นั้นภายใน 180 วัน นับแต่วันมีค าสั่งของค าวินิจฉัยหรือค าสั่งหรือค าพิพากษาถงึ
ที่สุดแล้วแต่กรณี ถือว่าผู้คัดค้านได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรวันเดียวกับค าขอเดิม และจะต้องยื่น
เอกสารหลักฐานค าวินิจฉัย ค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการ
พิจารณาการขอรับสิทธิด้วย (เฉพาะค าขอสิทธิบัตรเป็นไปตามมาตรา 34 เท่านั้น) 

 

12.4 สัญชำติและคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบตัร 
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าผู้ขอมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 14 หรือไม่  

บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(2) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ

เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
(3) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีส านักงาน

แห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้ 
(4) มีภูมิล าเนา หรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 

อย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็น
ภาคีอยู่ด้วย 
ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา 14 (1) นั้น ให้ผู้ตรวจสอบ

พิจารณาว่าผู้ขอมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
หรือไม่ โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
หากเป็นหน่วยงานราชการจะต้องมีพระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงานราชการดังกล่าว หรือ
กลุ่มสหกรณ์ที่จัดตั้งจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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ที่จัดตั้งจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หรือมูลนิธิที่ได้รับการ
จัดตั้งและจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องส่งเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคลของตนเอง (ใน
กรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้) 

ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา 14 (2) นั้น ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาว่าเป็นสัญชาติของชาติสมาชิกขององค์การการค้าโลก (The World Trade 
Organization: WTO) หรือชาติสมาชิกของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement) หรือชาติสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (The Paris Convention) หรือสนธิสัญญาด้านความ
ร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) หรือไม่ 

ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา 14 (3) นั้น ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาว่าสัญชาติของผู้ขอที่นอกเหนือจากชาติสมาชิกตามมาตรา 14 (2) แล้วมีสัญชาติของ
ประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ
ไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าประเทศติมอร์ - เลสเต (Timor - Leste)  
ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใดๆ ของภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งประเทศไทยได้เป็นภาคีอยู่ด้วย แต่ประเทศติมอร์ – เลสเต
ได้มีระบบหรือกฎหมายสิทธิบัตร และยินยอมให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่อยู่ประเทศไทยขอรับสิทธิของตนเองได้ ดังนั้น  สัญชาติและคุณสมบัติผู้ขอ
ดังกล่าวสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน เป็นต้น  

ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา 14 (4) นั้น ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาว่าสัญชาติของบุคคลที่มีสัญชาติตามมาตรา 14 (3) ว่ามีที่อยู่หรือภูมิล าเนาหรืออยู่
ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศ
ไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

12.5 ตัวแทน 
ในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวแทนสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเป็นไปตาม

ก าหนดแห่งข้อ 13 ถึง 15 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้มอบอ านาจให้ตัวแทน
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระท าการแทนในราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือมอบ
อ านาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่การมอบอ านาจนั้นได้กระท าในต่างประเทศหนังสือมอบอ านาจต้อง
มีค ารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ
หัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอ านาจมีถิ่นที่อยู่
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือค ารับรองของบุคคล
ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอ านาจรับรองลายมือชื่อหรือ 

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 13 (1) 
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ในกรณีค ารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้อ านาจรับรองลาย 
มือชื่อ เรียกว่า “โนตารีปัปลิก” (Notary public) ซึ่งมีความหมายว่าโนตารีปัปลิกได้ท าการ
รับรอง (Acknowledgment) เพื่อยืนยันว่าบุคคลผู้ท าเอกสารได้ท าเอกสารข้ึนจริงและได้ท า
ต่อหน้าโนตารีปับลิกแล้ว ถือได้ว่าหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวได้มีการรับรองถูกต้องตาม
กฎหมาย แม้ว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรจะน าหนังสือมอบอ านาจมายื่นพร้อมกับค าขอรับสิทธิบัตร
หลังจากที่อ านาจหน้าที่ของโนตารีปับลิกสิ้นสุดลงแล้ว ไม่อาจท าให้การรับรองหนังสือมอบ
อ านาจตัวแทนสิ้นผลไป   

เช่น ตราประทับของโนตารีปับลิกที่แสดงข้อความว่า “MY Comm. Expires 
Feb 19, 2009” อ านาจหน้าที่ของโนตารีปับลิกของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น  
ให้อ านาจรับรองลายมือชื่อจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ไม่ได้หมายความว่า 
การรับรองหนังสือมอบอ านาจตัวแทนจะสิ้นผลในวันดังกล่าว เป็นต้น 

 

(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอ านาจนั้นได้กระท าในประเทศไทย ต้องส่งภาพถ่าย
หนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถ่ินที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงให้อธิบดี
เห็นว่าในขณะมอบอ านาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง  

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประสงค์จะมอบอ านาจ 
ให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน จะมอบอ านาจให้แก่ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็น
ผู้กระท าการแทนเท่านั้น 

ในกรณีที่หนังสือมอบอ านาจหรือค ารับรองตามข้อ 13 (1) จัดท าขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นหนังสือดังกล่าวจัดให้มีค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมีค ารับรองของ 
ผู้แปลและผู้รับมอบอ านาจว่าเป็นค าแปลภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับหนังสือมอบอ านาจหรือ
ค ารับรองนั้น และยื่นค าแปลดังกล่าวพร้อมกับหนังสือมอบอ านาจหรือค ารับรอง แล้วแต่กรณี 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน ให้ปฏิบัติตามหนังสือตอบข้อหารือของ
กระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0304/23571 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2534 และบันทึกของ
กองนิติการ กรมทะเบียนการค้าที่ 0606/410 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 เร่ืองการขอ  รับ
สิทธิบัตรของบุคคลสัญชาติจีน (ไต้หวัน) โดยสถานกงสุลไทยเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ 

หนังสือมอบอ านาจตัวแทน จะเป็นฉบับตัวจริงหรือส าเนาก็ได้ โดยต้องติดอากร
แสตมป์ 30 บาท ต่อตัวแทนหนึ่งคน ทั้งนี้ หากจะยื่นหนังสือมอบอ านาจฉบับส าเนา จะต้อง
เป็นส าเนาจากหนังสือมอบอ านาจตัวจริงซึ่งช าระอากรแสตมป์แล้ว พร้อมทั้งมีการรับรอง
ความถูกต้องโดยตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ โดยในหนังสือมอบอ านาจนั้นจะต้องกระท าขึ้น
ก่อนหรือในวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร หรือหากกระท าขึ้นภายหลังวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรต้อง
ปรากฏข้อความให้การมอบอ านาจดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร หรือมีการให้
สัตยาบัน 

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 15 
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ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าตัวแทนเปน็ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ 
หรือไม่ และการระบุชื่อ - ที่อยูข่องตัวแทนสิทธบิัตร รวมทั้งเลขที่ตัวแทน โทรศัพท์ โทรสาร 
อีเมล์ตามแบบพิมพ์ค าขอข้อ 5. สอดคล้องและถูกต้องกับตามทีร่ะบุไว้เอกสารประกอบค าขอ 
และหนังสือมอบอ านาจตวัแทนหรือไม่ 

12.6 ระบุชื่อผู้ประดษิฐ/์ผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน 

ในกรณีที่มีผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน ซึ่งไม่ได้ร่วมขอรับสิทธิบัตรในครั้งแรก จะขอเข้า
เป็นผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ได้ก่อนมีการออกสิทธิบัตร เมื่อได้รับค าขอแล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งก าหนดวันสอบสวนไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ให้ส่งส าเนาค าขอไปยัง 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นด้วย 

  หากต่อมาปรากฏผลการสอบสวนและผลค าวินิจฉัยอธิบดีว่าผู้ประดิษฐ์ที่สามารถเข้า
ร่วมได้และสามารถระบุชื่อเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ ให้ผู้ขอยื่นขอเพิ่มชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน โดยยื่น
เอกสารผลการสอบสวนและค าวินิจฉัยดังกล่าวเพิ่มเติม นับแต่วันทราบผลดังกล่าว 

 

  ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาผลการสอบสวนและค าวินิจฉัยของอธิบดีกรณี
ดังกล่าว ว่ามีสิทธิร่วมกันและไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ค าวินิจฉัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิบดี และให้ผู้ขอเปลี่ยนแปลงการระบุชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมลงในแบบ
พิมพ์ค าขอ ข้อ 6. และปรับปรงุในฐานข้อมูล e - Patent ด้วยเช่นกัน 

 

13. ค ำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับค ำขอฉบับเดิม 
13.1 กำรแยกค ำขอที่มีกำรประดิษฐ์หลำยอย่ำง  
ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขอรับ

สิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกค าขอส าหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง 

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ได้แยกตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ให้ถือว่าได้ยื่นค าขอนั้นในวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรคร้ังแรก 
  การแยกค าขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้อง
ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลา 120 วัน เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีค าสั่งแล้ว  
ให้ค าสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด 

 

ในกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบว่าค าขอรับสิทธิบัตรที่แยกจากค าขอเดิม
นั้นมีการสั่งแยกค าขอจากผู้ตรวจสอบแล้วได้ยื่นค าขอภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
ให้แยกค าขอหรือไม่ หากผู้ขอได้ยื่นค าขอภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวันยื่นค าขอที่แยกจาก
ค าขอเดิมเป็นวันยื่นค าขอคร้ังแรก 

ม. 26 

ม. 15 

ม. 72 
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13.2 ค ำขอเดิมจำกเหตุถูกคัดค้ำนจำกผู้ขอไม่มีสิทธ ิ

ในกรณีที่มีผู้คัดค้านตามมาตรา 31 และอธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มี
สิทธิรับสิทธิบัตร ให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตร 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้อุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดี หรือได้อุทธรณ์ค าสั่งของ
อธิบดีและคณะกรรมการ หรือศาลได้มีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วถ้าผู้คัดค้านได้ยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันมีค าสั่งของ
อธิบดี หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการหรือศาลมีค าสั่งพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า
ผู้คัดค้านได้ยื่นค าขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอรับสิทธิบัตร และให้ถือ
ว่าการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัรของผู้ถูกคัดค้านตามมาตรา 28 เป็นประกาศโฆษณา
ค าขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านด้วย ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใดจะยื่นค าคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรของ
ผู้คัดค้านเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกว่านั้นไม่ได้ 

 ในการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้คัดค้านนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ 
ค าขอรับสิทธิบัตรและตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้คัดค้านตามมาตรา 24 และให้น ามาตรา 
29 มาใช้บังคับแก่ผู้คัดค้านด้วย 

ในกรณีนี้ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรนั้นว่ามีการยื่นค าขอ
ภายใน 180 วัน ตามมาตรา 34 วรรคสอง ซึ่งมีผลให้วันยื่นค าขอเป็นวันเดียวกับวันยื่นค าขอ
เดิมและให้ถือว่าการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรเดิมเป็นการประกาศโฆษณาค าขอ  
ที่ได้มีการยื่นมาใหม่โดยไม่ต้องมีการประกาศโฆษณาอีก ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการระบุ
ในแบบพิมพ์ค าขอ ข้อ 7. ว่าค าขอรับสิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับค าขอเดิมเพราะถูกคัดค้าน
เนื่องจากผู้ขอไม่มีสิทธิ 

และในกรณีดังกล่าวผู้ขอรับสิทธิบัตร (ในฐานะผู้คัดค้านและเป็นผู้มีสิทธิขอรับ
สิทธิบัตร) ต้องยื่นค าขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ของ
ตนเองนั้นเป็นไปตามมาตรา 5 หรือไม่ โดยที่ผู้ขอต้องยื่นค าขอให้ตรวจสอบภายใน 5 ปี นับ
แต่วันประกาศโฆษณา หรือภายในก าหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด  
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถ้าหากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นค าขอภายในเวลา 
ที่ก าหนดไว้ให้ถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว  

  

ม. 34 



        หมวด 1 ส่วนที่ 1 หน้ำ 38 
 

 
 

13.3 กำรขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิระหว่ำงสทิธิบตัรกบัอนุสิทธิบัตร 
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรขอเปลี่ยนแปลง

ประเภทของสิทธิที่จะขอรับจากสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตร 
แล้วแต่กรณี ให้ผู้ขอยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ สถานที่ใด
สถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีก าหนด 
ค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยเอกสาร

ส าหรับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา  17 
หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 17 แล้วแต่กรณี 

  ผู้ ขอเปลี่ ยนแปลงประเภทของสิทธิตามวรรคหนึ่ ง ไม่มีสิทธิ ขอรับคืน
ค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่ได้ช าระไปแล้ว 

 

 ฉะนั้นผู้ขอที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจะต้องยื่นแบบ สป/
อสป/004-ก (เอกสารแนบ 4) ในการขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ  

ดังนั้น กรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็น 
ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องดังนี้ 

(1) ผู้ขอได้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ  และเอกสารส าหรับ 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นไปตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องออกตามความในมาตรา 17 พร้อม
ทั้งช าระค่าธรรมเนียม  

(2) ผู้ขอได้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิก่อนการประกาศโฆษณา
และออกอนุสิทธิบัตร 

(3) ผู้ขอมีความประสงค์ให้วันยื่นค าขอเดิมเป็นวันยื่นค าขอหรือให้วันยื่นค าขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิเป็นวันยื่นค าขอ 

ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
ถูกต้อง ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไป โดย
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของวันยื่นค าขอที่ผู้ขอประสงค์ เพื่ อให้ถูกต้องในฐานข้อมูล  
e - Patent อีกด้วย 

ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิไม่ถูกต้อง 
เช่น ผู้ขอยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิหลังวันประกาศโฆษณาและจดทะเบียนค าขอรับ
อนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบส่งหนังสือแจ้งผู้ขอให้ทราบว่าผู้ขอไม่มีสิทธิขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทของสิทธิแต่อย่างใด 

กฎ ฉ.22  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 14 
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14. กำรขอถือสิทธิวันยื่นค ำขอนอกรำชอำณำจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค ำขอใน
รำชอำณำจักร 

บุคคลตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ไว้นอก
ราชอาณาจักร ถ้ายื่นขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสอง
เดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้
ระบุว่าวันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นค าขอใน
ราชอาณาจักรก็ได้ 

ในการขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไว้
แล้วนอกราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือ  
อนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะมีสิทธิให้ถือว่า
ได้ยื่นค าขอนั้นในวันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้ง
แรกตามมาตรา 19 ทวิ ให้ยื่นค าขออีกฉบับหนึ่งตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดพร้อมค าขอรับ
สิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบหกเดือน
นับแต่วันที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยต้องยื่น
ส าเนาค าขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรนั้นซึ่งแสดงวันยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตามค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว 
และมีการรับรองความถูกต้องโดยส านักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

 

ในกรณีนี้ หากผู้ขอได้ยื่นค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก
เป็นวันยื่นค าขอในราชอาณาจักร ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอในราชอาณาจักร 
ซึ่งต้องยื่นพร้อมค าขอรับสิทธิบัตรหรือก่อนวันประกาศโฆษณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 16 เดือนนับ
แต่วันที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ดังนี้ 

 • วันที่ยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกมีก าหนดเวลาเกินกว่า 12 เดือน หรือไม่ 
 • ผู้ขอมสีัญชาติและคุณสมบัติตามมาตรา 14 หรือไม่ 

 • ต้องมีส าเนาค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรไว้เป็น
ครั้งแรกนั้น ซึ่งแสดงวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตาม 
ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว และมีการรับรองความถูกต้องโดยส านักงาน
สิทธิบัตรของประเทศที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ อาจน าส่งเป็น 
CD - ROM พร้อมทั้งส าเนาเอกสารแสดงรายละเอียดตามค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
นอกราชอาณาจักรที่ยื่นไว้เป็นคร้ังแรกด้วย 

 

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 10 
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ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการระบุข้อมูลการยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรตาม 
แบบพิมพ์ค าขอข้อ 8. ที่เก่ียวข้องกับวันยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ประเทศ สัญลักษณ์จ าแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสถานะค าขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อมูล
ของเอกสารค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอใน
ประเทศไทยตามแบบ สป/สผ/อสป/002-ก (เอกสารแนบ 5) 

 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาโดยการนับวันยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรเป็น
ครั้งแรก และได้ยื่นค าขอเข้ามาในประเทศภายในก าหนดเวลา 12 เดือนหรือไม่ พร้อมทั้ง ได้ยื่น
เอกสารหลักฐานค าขอถือสิทธิมาพร้อมกันในยื่นค าขอ ก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอรับ
สิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 16 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรก ซึ่งถือว่าค าขอรับสิทธิบัตร
ได้สิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Right of priority) หรือการอ้างขอถือสิทธิย้อนหลัง (Claiming priority)  

 

15. กำรแสดงกำรประดิษฐ์ในงำนแสดงต่อสำธำรณชน 
บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่ งประดิษฐ์ ในงานแสดงต่อสาธารณชน 

 ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ส าหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่า
ได้ยื่นค าขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น 

ในการขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญ หรือ
รายละเอียดของการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณชน
ของทางราชการ หรือที่ได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุวันที่
มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์และ/หรือระบุวันเปิดงานแสดง
ดังกล่าวในค าขอรับสิทธิบัตรด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นหนังสือรับรองแสดงว่าได้มีการ
เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์หรือได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกให้โดยรัฐบาล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เป็นผู้จัด
หรือผู้อนุญาตให้มีขึ้น แล้วแต่กรณี ไปพร้อมกับค าขอรับสิทธิบัตร 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิดงานแสดง 
ต่อสาธารณชน และวันที่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือวันที่
ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย 

ส าหรับกรณีผู้ประดิษฐ์ได้เปิดเผยสาระส าคัญ หรือรายละอียดการประดิษฐ์ในงาน
แสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือ
อนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร และมีหนังสือรับรองแสดงว่าได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญ หรือ
รายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ หนังสือรับรอง
ดังกล่าวจะต้องออกให้โดยส่วนราชการที่เป็นผู้จัดการแสดงหรืออนุญาตจัดให้มีขึ้น หากได้ยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ภายก าหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน 

ม. 19 

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 8 



        หมวด 1 ส่วนที่ 1 หน้ำ 41 
 

 
 

และส่งหนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์พร้อมกับค าขอรับสิทธิบัตร ถือว่าผู้ขอได้ยื่นค าขอ
นั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น  

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัด
หรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักรออกให้ โดยต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิด
งานแสดงต่อสาธารณชน และวันที่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ 
หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย ซึ่งต้องไม่เกินก าหนดเวลา 
12 เดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงนั้น  

ทั้งนี้ ในเอกสารหลักฐานการแสดงงานดังกล่าว เช่น หนังสือรับรองการแสดงในงาน
หน่วยงานของรัฐ หรือประกาศนียบัตรในการแสดงงาน จะต้องระบุถึงวันเปิดงานแสดงต่อ
สาธารณชน และวันที่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือวันที่ได้
แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชน ชื่อผู้จัดงานแสดง มีชื่อที่ใช้จัดแสดงและ
สอดคล้องกับสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร 

 

16. กำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ 
ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่ 

รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและ/หรือ เอกสาร
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้นซึ่งออกให้ โดยสถาบันรับฝาก
เก็บจุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศรายชื่อเป็นคราวๆ ไป 
 

เรื่อง “กำรก ำหนดแบบพิมพ์ค ำขอรับสิทธิบัตร ค ำขอถือสิทธิวันยื่นค ำขอในต่ำงประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสำรประกอบค ำขอดังกล่ำว และจ ำนวนส ำเนำ” (พ.ศ. 2542) 

ในกรณีการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่รวมทั้งกรรมวิธีทางจุลชีววิทยาและการใช้จุลชีพดังกล่าว ซึ่งไม่
สามารถบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ให้บุคคลผู้มีความช านาญในสาขาวิชาการนั้นๆ 
เข้าใจได้ ผู้ขอจะต้องระบุในแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ถึงข้อมูลเกี่ยวกับ  
การฝากเก็บ จุลชีพ และสถาบันฝากเก็บจุลชีพ ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ
ดังกล่าวด้วย 

ในกรณีผู้ขอไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพดังกล่าวมีพร้อมกับค าขอ 
อาจจะผ่อนผันการยื่นหนังสือรับรองดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 90 วัน 

 

เรื่อง “ก ำหนดรำยชื่อสถำบันที่รับฝำกเก็บจุลชีพ” (พ.ศ.2542) 
หนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ และหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพที่ออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ ให้ถือว่าเป็น
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ใช้ในยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้  
 

ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่า จุลชีพตามการประดิษฐ์นั้นเป็นจุลชีพซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายแล้ว หรือเป็นจุลชีพซึ่งบุคคลที่มีความช านาญในสาขาวิทยาการด้านนั้นๆ 
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เข้าใจและผลิตได้ง่ายหรือไม่ เช่น กระบวนการในทางจุลชีววิทยาซึ่งมีการน าเอาเชื้อยีสต์ที่ใช้
ท าขนมปังมาใช้ เชื้อยีสต์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยผู้ผลิตขนมปัง จึงไม่มีความ
จ าเป็นที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องฝากเก็บเชื้อ หรือยื่นหนังสือรับรองการฝากเก็บเชื้อประกอบ
ค าขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีการใช้เชื้อยีสต์นั้น 
 

ในอีกทางหนึ่ง ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุลชีพอย่าง
มากพอเพียงที่จะชี้บ่งลักษณะส าคัญของจุลชีพนั้นได้ และแสดงหรือระบุให้ทราบถึงแหล่งที่จะ
ได้มาซึ่งจุลชีพ ถ้าหากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่เพียงพอ เก่ียวกับการได้มา
ซึ่งจุลชีพ และจุลชีพดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ใหม่ไม่เป็นที่รู้จักกันมาก่อน ผู้ตรวจสอบจะต้องมี
หนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรให้ยื่นหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ มิฉะนั้นจะถือว่า
รายละเอียดของการประดิษฐ์ไม่สมบูรณ์ชัดเจนเพียงพอ 

 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐาน ที่ระบุถึงเลขที่ทะเบียน วันที่
ฝากเก็บจุลชีพ รวมทั้งสถาบันฝากเก็บทั้งสถาบันฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรือสถาบันฝากเก็บจุลชีพในประเทศ (เอกสารแนบ 6) 

 

17. กำรขอให้อธิบดีประกำศโฆษณำค ำขอรับสิทธิบัตร 
ในกรณีที่ผู้ขอประสงค์ที่จะชะลอการเปิดเผยสาระส าคัญของการประดิษฐ์ โดยมี

เหตุผลบางประการ เช่น เพื่อจัดเตรียมค าขอยื่นในต่างประเทศ เป็นต้น อาจจะขอให้อธิบดี
ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรหลังจากวันที่ผู้ขอพร้อมที่จะเปิดเผยสาระส าคัญของ 
การประดิษฐ์ดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ขอเพื่อไม่ให้กระทบ
สิทธิในการยื่นขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศของผู้ขอ  

ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการขอให้ประกาศโฆษณาสิทธิบัตรหลังวัน/เดือน/ปี
ตามที่ผู้ขอก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ค าขอ และควรพิจารณาถึงความประสงค์ขอใช้รูปเขียน
หมายเลขใดในการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรของค าขอดังกล่าว 

 

18. กำรยื่นรำยละเอียดเป็นภำษำต่ำงประเทศไว้ก่อน 
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรส าหรับ  

การประดิษฐ์ดังกล่าวไว้นอกราชอาณาจักรก่อนแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอยื่นรายละเอียด
การประดิษฐ์ข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาต่างประเทศที่ได้ยื่นค าขอไว้ก่อน
แล้วนั้นก็ได้ โดยจะต้องยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ 
ที่จัดท าเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับภาษาต่างประเทศดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร  

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นเอกสารที่จัดท าเป็นภาษาไทยภายในก าหนดเวลา
ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนั้นในวันยื่นเอกสารที่ได้จัดท าเป็นภาษาไทย 
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ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบว่าค าขอรับสิทธิบัตรนั้นได้มีการยื่นรายละเอียด 
การประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ ค าแปลเป็นภาษาไทยก าหนดภายใน 90 วัน ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) วรรคสองและวรรคสามหรือไม่ หากผู้ขอยื่นค าแปลเป็น
ภาษาไทยเกินก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวันยื่นค าขอเป็นวันที่ได้ยื่นค าแปลเป็นภาษาไทยนั้น 

ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผู้ขอทราบถึงวันยื่นค าขอนั้น โดยทราบเหตุดังกล่าวเป็น
หนังสือแจ้งเพื่อทราบ และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันยื่นค าขอในระบบฐานข้อมูล  
e - Patent ที่ถูกต้องด้วย 

กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าแปลเปน็ภาษาไทยแสดงรายละเอียดการประดษิฐ์   
ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ภายในก าหนด 90 วัน นับแต่วันยื่น 
ค าขอเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว ให้พิจารณาการแปลรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ 
รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องและตรงกับ
ภาษาต่างประเทศหรือไม่  

กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่เคยยื่นที่ใดมาก่อนการขอรับสิทธิบัตรในประเทศจะ
ไม่สามารถใช้สิทธิการยื่นค าขอเป็นภาษาต่างประเทศก่อนได้ เนื่องจากไม่มีเงื่อนไขเวลาใน
การยื่นค าขอ ดังนั้นหากผู้ขอได้ยื่นภาษาต่างประเทศไว้ในวันยื่นค าขอและยื่นค าแปลเป็น
ภาษาไทยในภายหลัง กรณีดังกล่าวนี้ให้ถือว่าวันยื่นค าขอเป็นวันที่ยื่นค าขอเป็นภาษาไทย 
และให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผู้ขอทราบถึงเหตุแห่งการเปลี่ยนวันยื่นค าขอนั้น โดยแจ้งเหตุดังกล่าว
เป็นหนังสือแจ้งเพื่อทราบ และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันยื่นค าขอในระบบฐานข้อมูล  
e – Patent ให้ถูกต้องด้วย 

 

19. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน 
การพิจารณาตรวจสอบเรื่องสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร กรณีที่เกี่ยวกับค าขอ 

รับสิทธิบัตรที่ เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างค าขอรับสิทธิบัตรกับค าขอ 
รับสิทธิบัตรตามมาตรา 16 ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน  
ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นค าขอรับสิทธิบัตรใน
วันเดียวกัน ให้ท าความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือให้มีสิทธิร่วมกัน 
ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด ให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 
 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตร เพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ
แล้วแต่กรณีให้พนักงานเจ้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับ  
อนุสิทธิบัตรในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

ม. 16 

กฎ ฉ.22  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2(4) 
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(4) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัรตามมาตรา 16 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16 แล้วแต่กรณี 
 

เมื่อได้ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณีตาม  
ข้อ 2 และปรากฏว่ามีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันโดยไม่ถูกต้องหรือโดยผู้ยื่นค าขอมากกว่าหนึ่งราย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีมีการขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรส าหรับการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบว่าค าขอที่ยื่นไว้เป็นการขอรับเฉพาะ      
อนุสิทธิบัตรตามมาตรา 77 เบญจ 

(2) ในกรณีบุคคลหลายคนท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและ 
มีบุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรแต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรให้
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทุกฝ่ายทราบว่า ผู้ซึ่งยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรเป็นรายแรกเป็น  
ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีบุคคลหลายคนท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน และมี
บุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรแต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร และ
เป็นการยื่นค าขอในวันเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทุกฝ่ายท าความตกลงกันภายในเก้าสิบ
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและส่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือ
โดยวิธีการอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

ในการตรวจสอบกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าการประดิษฐ์ 
ทั้งสองนั้นเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์หรือไม่ 

ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ระบุไว้ในระหว่าง 
ค าขอรับสิทธิบัตรกับค าขอรับสิทธิบัตร (ปรากฏข้อถือสิทธิของทั้งสองฝ่าย) จะต้องแจ้งผู้ขอ
ทุกฝ่ายให้ท าการตกลงกันภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ขอรับความคุ้มครองกับขอบเขตของข้อถือสิทธิ
ของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (งานที่ตรวจค้นพบ) แล้วแต่กรณี  

วิเคราะห์เปรียบเทียบว่าลักษณะขอบเขตของสิทธิของการประดิษฐ์เหมือนกัน
หรือซ้ าซ้อนกันเพียงใด 

ถ้าพบขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ต่างกัน หรือต่างกันบางส่วนกับ
ขอบเขตของข้อถือสิทธิของงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรืองานที่ได้ค้นพบ ให้ถือได้ว่าไม่เป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ถ้าพบขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์เหมือนกันโดยรวมทั้งหมดกับ
ขอบเขตข้อถือสิทธิของงานที่ปรากกฏอยู่แล้ว (งานที่ตรวจค้นพบ) ให้ถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน  

กฎ ฉ.22  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 4 
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ในทางปฏิบัติแต่ละกรณีดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว
โดยท าการตรวจค้นในฐานข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือระบบ e - Patent เพื่อค้นหา
เอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และจัดท าบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้น (Check lists) 
(เอกสารแนบ 7) และให้ระบุประเภทเอกสำรเป็น CR กรณีที่พบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
(พิจารณาสัญลักษณ์การระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของงานที่ปรากฏอยู่แล้วในหมวด 1 ส่วน
ที่ 2) เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป  

 

19.1 กรณียื่นค ำขอต่ำงวันกัน 
ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน 

และยื่นขอความคุ้มครองระหว่างค าขอรับสิทธิบัตรกับค าขอรับสิทธิบัตร (ข้อถือสิทธิของทั้ง
สองฝ่าย) ต่างวันกัน ให้ถือว่าผู้ที่ยื่นค าขอก่อนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า และให้ผู้ตรวจสอบ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทีหลังทราบถึงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 16 

ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. มีหนังสือแจ้งต่อผู้ขอรับสิทธิหลังทราบถึงสิทธิเดียวกัน (หรือซ้ าซ้อนกัน)  

  ที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นสิทธิอย่างเดียวกันที่ได้มีผู้ยื่นขอไว้ก่อนหน้า ซึ่งถือได้ว่า 

  ผู้ที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนนั้นเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

  ดังกล่าว โดยก าหนดให้ชี้แจงเหตุผลหรือแก้ไขทีเ่กี่ยวข้องกับสทิธิภายใน 90 วัน  

  นับแต่รับหนังสือแจ้งตามมาตรา 27 

2. กรณีผู้ขอรับสิทธิที่หลังได้ยื่นชี้แจงเหตุผลหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิ

ที่ ไม่เกินสาระส าคัญการประดิษฐ์ที่ยื่นไว้ในครั้งแรกภายใน 90 วัน ให้

ตรวจสอบสิทธิการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (หรือซ้ าซ้อนกัน) อีกครั้งตาม

มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522  

ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว พบว่าขอบเขตของสิทธิยังคงมีสิทธิอย่างเดียวกัน 
ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้เกี่ยวข้องกับสิทธิเพื่อทราบ และให้ถือว่า
ค าขอรับหลังยังมีเหตุเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสิทธิหลังได้ขอรับความคุ้มครองอย่างเดียวกัน (หรือ
เกิดสิทธิซ้ าซ้อนกัน) กับสิทธิที่มีผู้ขอรับสิทธิเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้าตามมาตรา 16  

ทั้งนี้ หากผู้ขอรับสิทธิหลังไม่ได้ยื่นชี้แจงหรือแก้ไขเกี่ยวข้องกับสิทธิเพิ่มเติมใดๆ 
หรือไม่ด าเนินการใดๆ ให้ถือว่าผู้ขอได้ละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 27 
แล้วแต่กรณี  

19.2 กรณียื่นค ำขอวันเดียวกัน 
ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนต่างยื่นระหว่างค าขอรับสิทธิบัตรกับค าขอรับ

สิทธิบัตร ที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์และยื่นค าขอในวัน
เดียวกันตามมาตรา 16  
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ให้ผู้ตรวจสอบด าเนนิการดังต่อไปนี้ 
(1) มีหนังสือแจ้งคู่กรณีให้ตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว     

หรือให้มีสิทธิร่วมกันภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือ ทั้งนี้จะต้องแจ้ง
เหตุว่าหากพ้นก าหนดเวลา 90 วันแรกแล้ว ถ้าคู่กรณีตกลงกันไม่ได้ให้คู่กรณี
สามารถน าคดีไปสู่ศาลได้ภายในก าหนด 90 วัน นับวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดี
ก าหนดเวลาแรก 

(2) เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบรอผลของคู่กรณีอีก 90 วัน นับแต่
วันครบก าหนด เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาล 

(3) ถ้าคู่กรณีไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในเวลาตามข้อ (2) ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณี
ทราบถึงการละทิ้งค าขอทั้งสองค าขอ  

(4) ถ้าคู่กรณีตกลงกันได้ หรือศาลมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้ง
คู่กรณีแก้ไขค าขอให้ถูกต้องโดยจะมีสิทธิรับสิทธิบัตรเพียงค าขอเดียว      
ส่วนค าขออ่ืนๆ จะถือว่าละทิ้งค าขอ 

ตัวอย่างการแจ้งผลการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรที่มีลักษณะการประดิษฐ์
เช่นเดียวกันและยื่นในวันเดียวกัน (เอกสารแนบ 8) 

 

20. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกันระหว่ำงค ำ
ขอรับสิทธิบัตรกับค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 

ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน และ 
มีบุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

(1) ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิ
รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้น 

(2) ถ้ามีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ขอรับอนุสิทธิบตัรทราบเพื่อให้ท าความตกลง
กันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน และจะให้ค าขอรับสิทธิบัตรหรือ 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นค าขอส าหรับการประดิษฐ์นั้น ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดี
ก าหนด ให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาที่อธิบดี
ก าหนด ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งค าขอรับ
สิทธิบัตรและละทิ้งค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

ส าหรับการพิจารณาตรวจสอบในเร่ืองสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรกรณีที่เกี่ยวกับ
ค าขอรับสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างค าขอรับสิทธิบัตรกับค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรหรือระหว่างค าขอรับอนุสิทธิบัตรกับค าขอรับสิทธิบัตรแล้วแต่กรณีตำมมำตรำ 
77 ฉ  

ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าการประดิษฐ์ระหว่างสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตรนั้นเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ หรือไม่ 

ม. 77 ฉ 



        หมวด 1 ส่วนที่ 1 หน้ำ 47 
 

 
 

ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาจากขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ระบุไว้ระหว่างค าขอรับ
สิทธิบัตรกับค าขอรับอนุสิทธิบัตร หรือระหว่างค าขอรับอนุสิทธิบัตรกับค าขอรับสิทธิบัตร
แล้วแต่กรณี โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ขอรับกับขอบเขต
ของข้อถือสิทธิของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (หรืองานที่ค้นพบ) แล้วแต่กรณี 

ส าหรับในการวิ เคราะห์เปรียบเทียบว่ามีลักษณะของขอบเขตสิทธิของ 
การประดิษฐ์เหมือนกันเพียงใดนั้น 

ถ้าพบขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ต่างกัน หรือต่างกันบางส่วนกับ
ขอบเขตของข้อถือสิทธิของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (หรืองานที่ได้ค้นพบ) ให้ถือได้ว่าไม่เป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ถ้าพบขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์เหมือนกันโดยรวมทั้งหมดกับ
ขอบเขตข้อถือสิทธิของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (หรืองานที่ค้นพบ) ให้ถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน 

ในทางปฏิบัติแต่ละกรณีข้างต้นดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหางานที่ปรากฏ
อยู่แล้ว โดยท าการตรวจค้นในฐานข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือระบบ e - Patent เพื่อ
ค้นหาเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งค าขอรับสิทธิบัตรและค าขอรับอนุสิทธิบัตร และจัดท า
บันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้น (Check lists) (เอกสารแนบ 7) และให้ระบุประเภท
เอกสารเป็น CR กรณีที่พบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (พิจารณาสัญลักษณ์ระบุประเภท
เอกสารอ้างอิงของงานที่ปรากฏอยู่แล้วในหมวด 1 ส่วนที่ 2) เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

20.1 กรณียื่นค ำขอต่ำงวันกัน 
ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน และมี

บุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร     
ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้น ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นขอรับหลัง
ทราบถึงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 77 ฉ 

ให้ผู้ตรวจสอบด าเนนิการ ดังต่อไปนี้ 
1. มีหนังสือแจ้งต่อผู้ขอรับสิทธิหลังทราบถึงสิทธิเดียวกัน (หรือซ้ าซ้อนกัน)      

ที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นสิทธิอย่างเดียวกันที่ได้มีผู้ยื่นขอไว้ก่อนหน้า ซึ่งถือได้ว่าผู้ที่ได้ยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ก่อนหน้านั้นเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรือขอรับ  
อนุสิทธิบัตร โดยก าหนดเวลาการชี้แจงเหตุผลหรือด าเนินการแก้ไขเกี่ยวข้องสิทธิภายใน 90 
วันนับแต่วันที่รับหนังสือตามมาตรา 27 

2. ถ้าผู้ขอรับสิทธิที่หลังได้ยื่นชี้แจงเหตุผลหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิ 
ที่ไม่เกินสาระส าคัญที่ยื่นไว้ในครั้งแรกก าหนดเวลาภายใน 90 วัน หรือก าหนดเวลาขอขยาย
เวลา  ตามประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบสิทธิการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน (หรือสิทธิซ้ าซ้อนกัน) อีกคร้ังตามมาตรา 77 ฉ  
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หากพิจารณาแล้วพบว่าขอบเขตของสิทธิที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นขอบเขตเดียวกัน  
ให้ถือว่าไม่ได้ท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ 

หากพิจารณาแล้วพบว่าขอบเขตของสิทธิยังคงเป็นสิทธิการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันอีก ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ขอรับสิทธิหลังทราบอีกครั้ง 
ให้ถือว่าค าขอรับหลังยังคงด้วยเหตุที่ว่าเป็นผู้ขอรับสิทธิหลังได้ขอรับความคุ้มครองอย่าง
เดียวกัน (หรือสิทธิซ้ าซ้อนกัน) กับสิทธิที่มีผู้ขอรับสิทธิเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้าตามมาตรา 77 ฉ 

หากผู้ขอรับสิทธิที่หลังไม่ได้ยื่นชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ด าเนินการ
ใดๆ ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิหลังได้ละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 27 

20.2 กรณียื่นค ำขอวันเดียวกัน 
ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนต่างยื่นระหว่างค าขอรับสิทธิบัตรกับค าขอรับ 

อนุสิทธิบัตร หรือมีบุคคลหลายคนต่างยื่นระหว่างค าขออนุสิทธิบัตรกับค าขอสิทธิบัตรที่เป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์และยื่นค าขอในวันเดียวกันตามมาตรา 
77 ฉ ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือแจ้งคู่กรณีให้ตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือให้มี
สิทธิร่วมกัน และคู่กรณีจะต้องแสดงข้อตกลงว่าจะให้ค าขอรับสิทธิบัตรหรือ     
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นค าขอรับความคุ้มครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ลงใน
หนังสือ ทั้งนี้ ต้องแจ้งเหตุในหนังสือด้วยว่าหากพ้นก าหนดเวลา 90 วันแรกแล้ว
ถ้าคู่กรณีตกลงกันไม่ได้ ให้คู่กรณีสามารถน าคดีไปสู่ศาลได้ภายในก าหนด 90 วัน
นับวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีก าหนดเวลาแรก 

(2) เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบรอผลของคู่กรณีอีก 90 วัน นับแต่    
วันครบก าหนดเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาล 

(3) ถ้าคู่กรณีไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในเวลาตามข้อ (2) ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณีทราบถึง
การละทิ้งค าขอรับทั้งสองค าขอ 

(4) ถ้าคู่กรณีตกลงกันได้ หรือศาลมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณี
แก้ไขค าขอให้ถูกต้องโดยจะมีสิทธิรับสิทธิบัตรเพียงค าขอเดียว ส่วนค าขอรับอื่นๆ
จะถือว่าละทิ้งค าขอ 
 

21. กำรตรวจสอบสิทธิในกรณีที่มีผู้ขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
กำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน 
  บุคคลใดจะขอรบัทัง้อนสุิทธบิัตรและสทิธิบตัรส าหรับการประดษิฐอ์ย่างเดียวกนัไมไ่ด้ 
  บุคคลใดขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์
อย่างเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ตรี ให้ถือว่าบุคคลนั้นขอรับอนุสิทธิบัตรส าหรับ        
การประดิษฐ์นั้น 

มาตรา 77 เบญจ ได้บัญญัติเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ หมายถึงผู้รับสิทธิบัตรหรือ  
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร หรือผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตร หรือผู้ขอร่วมขอรับอนุสิทธิบัตร จะไม่สามารถ

ม. 77 เบญจ 

ม. 65 ตร ี
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น าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันของตนเองมาขอรับความคุ้มครองทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้ 
หากตรวจสอบพบว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นการขอรับอนุสิทธิ บัตร
ส าหรับการประดิษฐ์นั้น 

และมาตรา 65 ตรี (หมวด 3 ทวิ อนุสิทธิบัตร) ได้บัญญัติห้ามมิให้บุคคลใด 
จะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันได้  

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบการยื่นค าขอของผู้ขอเหล่านั้นดังกล่าวว่าได้
ยื่นขอทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรหรือไม่ 

โดยตรวจค้นข้อมูลในฐานข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือระบบ e - Patent 
และจัดท ารายการตรวจสอบเบื้องต้น (เอกสารแนบ 7) 

เพื่อค้นหาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่
และค าขอเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ หากเป็นการประดิษฐ์อย่าง เดียวกัน ซึ่ง
เกิดผลจากการขอรับโดยผู้ขอหรือผู้ขอรับร่วมบุคคลเดียวกัน ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผล
การตรวจสอบไปยังผู้ขอรับทั้งสองค าขอรับสิทธิบัตรและค าขอรับอนุสิทธิบัตรทราบ และให้
ถือว่าบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นได้ยื่นขอรับแค่เพียงขอรับอนุสิทธิบัตรเท่านั้น 

 

22. แนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบค ำขอรับสิทธิบัตรเบื้องต้น  
ส าหรับในแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นค าขอสิทธิบัตรหรือค าขออนุสิทธิบัตร 

ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนเนื้อหาสาระของ 
การประดิษฐ์ รูปแบบการจัดเตรียมของค าขอว่าถูกต้องหรือไม่ และพิจารณาว่าสิ่งประดิษฐ์
ใดไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรถูกต้องหรือไม่  
การนับวันยื่นและการขอถือสิทธิย้อนหลัง (การอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน) ถูกต้องหรือไม่ หาก
กรณีมีแก้ไขเพิ่มเติมถูกเป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่ รวมทั้ง การช าระค่าธรรมเนียมหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใดถูกต้องหรือไม่ 

ดังนั้นผู้ตรวจสอบพิจารณาตามกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ผู้ตรวจสอบ
ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 28 และ
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้ว 
(1) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 

หรือการประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตร
นั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับไปยัง  
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอ่ืนที่อธิบดีก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีค าสั่ง 

(2) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา 17 และ
การประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณา 
ค าขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง และก่อน
การประกาศโฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีก าหนด 

ม. 28 
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หรือโดยมีหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรช าระ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศ
โฆษณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้รับหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวอีก ให้ถือว่า 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุ
สิทธิบัตรเพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่
กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุ
สิทธิบัตรในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1) ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 17 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย   
มาตรา 17 แล้วแต่กรณี 

(2) การประดิษฐ์นั้นมิใช่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
ไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 แล้วแต่กรณี 

(3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิทธิตามมาตรา 10 มาตรา 
11 มาตรา 14 หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือ วรรคสอง หรืออนุสิทธิบัตรตาม
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 15 หรือมาตรา 15 
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

(4) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 16 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย
มาตรา 16 แล้วแต่กรณี 

(5) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร มิได้มีการขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวัน
ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี 

(6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

 

ทั้งนี้ การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามค าสั่ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิบัตรในส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรแทนอธิบดี” ฉบับล่าสุด  

 

กฎ ฉ. 22  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 2 
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22.1 แนวทำงปฏิบัติต่อค ำขอรับสิทธิบตัรที่มีกำรประดิษฐ์ทีข่อรับสิทธิบัตร
ตำมมำตรำ 9 

ในกรณีที่ปรากฏว่าค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตาม
กฎกระทรวง 22 ข้อ 2 (1) หรือข้อ 3 (1) หรือการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
นั้น มีการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 9 รวมอยู่ด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งให้ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบพบว่าผู้ขอได้ขอถือสิทธิการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรา 9 อย่างชัดแจ้ง โดยพิจารณาจากข้อถือสิทธิโดยรวมทั้งหมด  

ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งเหตุผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบว่า
ค าขอของผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจถูกปฏิเสธ และแจ้งเหตุแห่งการยกค าขอรับสิทธิบัตรได้
เนื่องจากเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 

หากผู้ ขอไม่ เ ห็นด้วยในการพิจารณาสามารถชี้แจงเหตุผล และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อถือสิทธิดังกล่าวได้ หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเหตุข้างต้น (หากอยู่ใน
วิสัยที่จะท าได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย) ภายใน 90 วันนับแต่วันรับหนังสือแจ้งหรือก าหนดเวลา 
ขอขยายเวลาตามประกาศกรมฯ ที่เก่ียวข้อง 

หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่าผู้ขอได้ขอถือสิทธิการประดิษฐ์ โดยมีข้อถือ
สิทธิข้อใดข้อหนึ่งเป็นการประดิษฐ์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 9 แล้วแต่กรณี ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผลการพิจารณาในแต่ละข้อถือสิทธิ 
ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 

หากผู้ ขอไม่ เ ห็นด้วยในการพิจารณาสามารถชี้แจงเหตุผล และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อถือสิทธิดังกล่าวได้ หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเหตุข้างต้น (หากอยู่ใน
วิสัยที่จะท าได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย) ภายใน 90 วันนับแต่รับหนังสือแจ้งหรือก าหนดเวลาขอ
ขยายเวลาฯ ตามประกาศกรมที่เก่ียวข้อง  

หากผู้ตรวจสอบได้พิจารณาเหตุผลชี้แจงใดๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อถือ
สิทธิใดๆ แล้ว ผู้ขอยังคงขอถือสิทธิการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 9 แล้วแต่กรณี ให้ผู้ตรวจสอบท ารายงานเสนออธิบดี เพื่อยกค า
ขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ข้อ 6 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่
กรณี เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐห์รืออนุสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร   การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้
ตามมาตรา 58 หรือค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2 (3) หรือ

กฎ ฉ. 22  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 5 

กฎ ฉ. 22  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 6 
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ข้อ 3 (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรหรือ    ค า
ขอรับอนุสิทธิบัตรนั้น   

ก่อนมีค าสั่งให้ยกค าขอตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะสั่งให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้  

ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบ  
แจ้งเหตุการปฏิเสธค าขอให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขอชี้แจงหรืออาจแก้ไข
เพิ่มเติมภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

หากผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้ชี้แจงเหตุผล หรือชี้แจงเหตุผลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ
หักล้างความเห็นการพิจารณาของผู้ตรวจสอบ ให้ท ารายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งยก
ค าขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อไป 

ในการด าเนินการชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจจะขอผ่อนผัน
ระยะเวลาการชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศกรมฯ 
เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์การขอขยายก าหนดเวลาส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับสิทธิบัตร 

กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนดไว้ตาม
ค าสั่งของผู้ตรวจสอบ หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเอง ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาค าขอแก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบค าขอแก้ไขเพิ่ มเติม 
ค าขอรับสิทธิบัตรที่จะกล่าวถึงต่อไป 

 

22.2 แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธบิัตรไมไ่ด้เป็นตำมมำตรำ 10  
มำตรำ 11 มำตรำ 14 หรือมำตรำ 15 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง  

ในกรณีที่ปรากฏว่าสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตาม
กฎกระทรวง 22 ข้อ 2 (3) หรือข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งให้    
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ห รือค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรเพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ 
แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับ  
อนุสิทธิบัตรในเร่ือง ดังต่อไปนี้ 

(3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิทธิในการขอรับ
สิทธิบัตรตามมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือ วรรคสอง 
หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 15 หรือ
มาตรา 15 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 
 

กฎ ฉ. 22  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 2 
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 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์ที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่
กรณี เป็นหรือค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2 (3) หรือข้อ 3 

(3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรนั้น 
       ก่อนมีค าสั่งให้ยกค าขอตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะสั่งให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้  

ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบ
แจ้งเหตุการปฏิเสธค าขอให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงหรืออาจแก้ไข
เพิ่มเติมภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ด าเนินการชี้แจงเหตุผลภายในก าหนดเวลา ถือว่าละทิ้งค า
ขอ หรือกรณีที่ชี้แจงเหตุผลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ หักล้างความเห็นจากการพิจารณาเกี่ยวข้องกับ
สิทธิขอรับสิทธิบัตร ให้จัดท ารายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อไป 

 

22.3 แนวทำงปฏิบัติค ำขอรับสิทธิบัตรที่มีกำรประดษิฐท์ี่ขอรับสิทธิบตัรไม่ได้
เป็นไปตำมมำตรำ 17 

ในกรณีที่ปรากฏว่าค าขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามมาตรา 17 ที่ได้ก าหนดให้ 
การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
(กฎกระทรวง ฉ. 21 และประกาศกรมฯ เรื่องก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอถือ
สิทธิวันยื่นในต่างประเทศเป็นครั้งแรกฯ และประกาศกรมฯ เรื่องก าหนดแบบพิมพ์ค าขอแก้ไข
เพิ่มเติมฯ เป็นต้น) หากพบข้อบกพร่องใดๆ ให้ผู้ตรวจสอบเสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งให้ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถด าเนินการยื่นแก้ไขเพิม่เติมหรือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
หรือยื่นชี้แจงเหตุผลใดๆ หรือส่งเอกสารหรือสิ่งเพิ่มเติมใดๆ ก าหนดภายใน 90 วัน นับแต่
ได้รับหนังสือแจ้งเพื่อทราบให้เป็นไปตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

หากผู้ตรวจสอบฯ ได้ตรวจสอบปรากฏพบว่าค าขอรับสิทธิบัตรยังไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในมาตรา 17 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือ 65 ทศ ประกอบด้วย 17 และ
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี ในการพิจารณาการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าวสามารถ
เสนอยกค าขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีได้ 

 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้ว  
(1) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 หรือ

การประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรนั้น 
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอ่ืนที่อธิบดีก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีค าสั่ง 
  

กฎ ฉ. 22  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 6 

ม. 28 (1) 
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ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบ
แจ้งการปฏิเสธค าขอให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงหรืออาจแก้ไขเพิ่มเติม
ภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 

หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ด าเนินการชี้แจงเหตุผลภายในก าหนดเวลา ถือว่าละ
ทิ้งค าขอ หรือชี้แจงแหตุผลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ หักล้างต่อความเห็นในการพิจารณาที่
เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในการขอรับสิทธิบัตร หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการขอรับสิทธิบัตร ให้จัดท ารายงานเสนออธิบดีเพื่อ
พิจารณาสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อไป (เอกสารแนบ 9) 

 
23. กำรประดิษฐ์ที่ต้องรักษำไว้เป็นควำมลับ 

ในกรณีอธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์ตามค าขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการประดิษฐ์ 
ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อธิบดีมีอ านาจ 
สั่งให้ปกปิดสาระส าคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นไว้เป็นความลับ จนกว่าจะสั่งเป็น
อย่างอื่น 

ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผู้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียด
การประดิษฐ์โดยรู้อยู่ว่าอธิบดีได้สั่งให้ปกปิดไว้เป็นความลับตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะมีอ านาจ
ท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  

ในทางปฏิบัติเมื่อผู้ตรวจสอบได้ตรวจพิจารณาเบื้องต้นค าขอรับสิทธิบัตรแล้วเห็นว่า
การประดิษฐ์นั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตั วอย่ างเช่น 
การประดิษฐ์เกี่ยวกับอาวุธเพื่อการสงครามบางชนิด ดังเช่น ระเบิดแบคทีเรีย ระเบิดเคมี เป็นต้น 
หรือการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขบางชนิด ดังเช่น กรรมวิธีการผลิตยาเสพติดเพื่อใช้เป็น
ส่วนผสมของยาระงับประสาท เป็นต้น ผู้ตรวจสอบจะแจ้งให้ผู้ขอชี้แจงข้อเท็จจริง หากผู้ขอชี้แจง
แล้วผู้ตรวจสอบไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันตรายแก่ความมั่นคงหรือไม่ ให้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเสนออธิบดีพิจารณาสั่งให้ปกปิดสาระส าคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นไว้เป็นความลับ
ต่อไป และแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

 
24. กำรตรวจสอบค ำขอแก้ไขเพิ่มเติมค ำขอรับสิทธิบัตร 

ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคญั
ของการประดิษฐ์ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับ
สิทธิบัตรโดยไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ให้ขอก่อนวันประกาศโฆษณา
ค าขอรับสิทธิบัตร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

ม. 23 

ม. 20 
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ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตร ผู้ขออาจขอแก้ไขเพิ่มเติมเอง หรือแก้ไข
เพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไข ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่
เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่เปิดเผยไว้ในค าขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา มีดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรตาม
มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับ
สิทธิบัตรของตนเองได้ ดังนี้ 

- ก่อนวันประกาศโฆษณา: ผู้ขอสามารถยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ก่อนวันประกาศ
โฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญ
ของการประดิษฐ์  

- หลังวันประกาศโฆษณา: ผู้ขอสามารถยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่ต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดี และการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของ 
การประดิษฐ์ 
 

24.1 ในกรณีแจ้งแก้ไข/ชี้แจงของค ำขอรับสิทธิบัตร  
ในกรณีพบข้อบกพร่องค าขอที่สามารถแก้ใขเพิ่มเติมได้ ผู้ตรวจสอบจะต้อง

ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมแบ่งออกเป็น 3 กรณี ตามวิธีการยื่นค าขอ
ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีค าขอที่ยื่นโดยตรงกับกรมฯ (ฝ่ายรับค าขอหรือหน่วยรับค าขอ
เคลื่อนที่หรือทางไปรษณีย์) ให้ผู้ตรวจสอบส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม 
(สบ 1.1) พร้อมทั้งรายการที่ต้องแก้ไขให้แก่ผู้ขอหรือตัวแทน 

2. กรณีค าขอได้ที่ยื่นผ่านส านักงานพาณิชย์จังหวัดให้ผู้ตรวจสอบ 
i. ส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม (สบ 1.1) รายการที่ต้องแก้ไขและ

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบค าขอสิทธิบัตรแก่พาณิชย์จังหวัด 
(บันทึกข้อความ) 

ii. ส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม (สบ 1.1) และรายการที่ต้องแก้ไข
ให้แก่ผู้ขอรับหรือตัวแทนสิทธิบัตร (เอกสารแนบ 10) 

3. กรณีค าขอที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing) ให้ผู้ตรวจสอบ
ซึ่งมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ อัพโหลดหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่ม เติม  
(สบ 1.1) และรายการที่ต้องแก้ไขผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ทั้งนี้ ผู้ขอรับสามารถด าเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
หากผู้ขอรับไม่ด าเนินการใดๆ ให้ถือว่าละทิ้งค าขอได้ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร  
พ.ศ. 2522 

ถ้าผู้ขอมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ภายในก าหนดเวลา สามารถ
ร้องขอผ่อนผันเวลาต่อผู้อ านวยการกองสิทธิบัตรล่วงหน้าก่อนวันครบก าหนดเวลาด าเนินการ



        หมวด 1 ส่วนที่ 1 หน้ำ 56 
 

 
 

ตามประกาศกรมฯ “เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การขอขยายก าหนดเวลาส่งเอกสารเกี่ยวกับ
ขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร” ได้ 

 

24.2 ในกรณีที่ค ำขอรับสิทธิบัตรมีควำมถูกต้องหรือผู้ขอได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติม
ถูกต้องแล้ว 

ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพื่อสั่งประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรต่อไป 

 

24.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่เปน็กำรเพ่ิมเติมสำระส ำคัญของกำรประดิษฐ์ 
การแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ให้ถือว่ามิใช่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 

 การแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไข 

 การแก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มรายละเอียดการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับภูมิหลังของศิลปะ
หรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร 

 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิให้สอดคล้องกัน  

เช่น รายละเอียดการประดิษฐ์ที่กล่าวถึงช่วงอุณหภูมิ 50C - 100C ส่วน 

ข้อถือสิทธิระบุถึงช่วงอุณหภูมิ 70 C - 100 C ในกรณีนี้ผู้ขอจะขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือข้อถือสิทธิให้สอดคล้องกันได้ เป็นต้น 

 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์ และ/หรือข้อถือสิทธิ เพื่อให้มี 
ความชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น 

 การแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าต่างๆ ที่มีการพิมพ์ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
 

24.4 กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นกำรเพ่ิมเติมสำระส ำคัญของกำรประดิษฐ์ 
การแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการ

เพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 

 การแก้ไขเพิ่มเติม โดยการเพิ่มเนื้อหาสาระมากกว่าสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 
ของค าขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้ 

 

ตัวอย่ำงเช่น ค าขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผลิตภาชนะบรรจุ  ซึ่งใน
รายละเอียดการประดิษฐ์เปิดเผยถึงเครื่องผลิตภาชนะบรรจุที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุ และข้อถือสิทธิระบุถึงเครื่องผลิตภาชนะบรรจุด้วยอุปกรณ์
ต่างๆ ดังกล่าว ในกรณีนี้ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะขอเพิ่มเนื้อหาสาระ เช่น กระบวนการผลิต
ภาชนะบรรจุในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิไม่สามารถกระท าได้ 
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 การแก้ไขเพิ่มเติมโดยการเพิ่มเนื้อหาสาระเข้ากับค าขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้  ซึ่งใน
การเพิ่มเนื้อหาสาระดังกล่าว มีผลท าให้ผู้ที่มีความช านาญในศิลปะหรือวิทยาการ
ด้านนั้นๆ ไม่สามารถคาดการณ์หรือพึงเห็นได้จากที่ระบุไว้ในค าขอรับสิทธิบัตร 

 

ตัวอย่ำงเช่น ค าขอรับสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบของยาง ที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลายชนิด ต่อมาผู้ขอรับสิทธิบัตรขอเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์โดยการ
เพิ่มองค์ประกอบอีกชนิดหนึ่งลงในส่วนประกอบของยางดังกล่าว ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการ
เพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 

 

ค าขอรับสิทธิบัตร ซึ่งได้มีการเปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิ 
ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ “ที่ติดตั้งไว้บนชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่น” โดยไม่ได้เปิดเผยถึงชนิด 
ที่เจาะจงใดๆ ของชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่นไว้ในครั้งแรก ต่อมาผู้ขอรับสิทธิบัตรขอเพิ่มเติม
รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิ โดยการระบุว่าชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่นคือสปริงขด 
ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 
โดยเนื้อหาสาระที่เพิ่มเข้าไปนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดีต่อผู้ที่มีความช านาญในศิลปะหรือวิทยาการด้าน
นั้นๆ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นเพียงการท าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น ในกรณีนี้ การแก้ไขดังกล่าว
อาจกระท าได้ ตามข้างต้นตัวอย่างแรก หากผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ 
ที่ผู้ขอต้องการแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปนั้น เป็นองค์ประกอบตัวเดิมทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วที่ถูก
น าไปใช้ในส่วนประกอบของยาง ซึ่งเป็นการช่วยในการผสมให้ดีขึ้น ดังนั้น การเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ
ของการประดิษฐ์ดังกล่าว จึงเป็นเพียงการท าให้รายละเอียดของการประดิษฐ์ชัดเจนขึ้นเท่านั้น และ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระส่วนใดที่ไม่เป็นที่ทราบกันดีส าหรับผู้ที่มีความช านาญใน
ศิลปะหรือวิทยาการด้านนี้  

อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น น าไปสู่การเกิดผลอย่างพิเศษ  
ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยมาก่อน การแก้ไขนั้นไม่อาจยอมรับได้ ในท านองเดียวกัน ในกรณีของ 
“ชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่น” หากผู้ขอรับสิทธิบัตร สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ารูปเขียนต่างๆ 
ที่แสดงนั้น โดยผู้ที่มีความช านาญในศิลปะหรือวิทยาการด้านนี้แล้วสามารถโยงไปถึงสปริงขด 
หรือสามารถคิดได้ว่า “ชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่น” ตามการประดิษฐ์นั้นหมายถึงสปริงขด 
ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจจะยอมรับได้ 

ทั้งนี้  หากการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 
ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบ แต่ถ้าการแก้ ไขเพิ่มเติมมิได้เป็นการ
เพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์และเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลังวันประกาศโฆษณา  
ค าขอรับสิทธิบัตรให้ผู้ตรวจสอบเสนออธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุญาต
การแก้ไขเพิ่มเติมหลังวันประกาศโฆษณา 
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อนึ่ง หากผู้ตรวจสอบพิจารณาค าขอแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรนั้น  
มีความถูกต้องหรืออยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะประกาศโฆษณาได้ ผู้ตรวจสอบอาจจะยังไม่สั่งให้ 
ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ถูกต้องในขั้นการตรวจสอบเบื้องต้น แต่จะต้องด าเนินการสั่งให้ 
ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องในชั้นตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจสอบจะต้อง
ท ารายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้มีอ านาจสั่งประกาศ
โฆษณา เพื่อมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรนั้นได้และแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรช าระ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา พร้อมทั้ง ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งส าเนาค าขอรับสทิธิบัตรจ านวน 
1 ชุด และส่งค าแปลข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อด าเนินการประกาศ
โฆษณาต่อไป 

 
25. แนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบค ำขอรับสิทธิบัตรเพื่อประกำศโฆษณำกำรขอรับ
สิทธิบัตร 

เมื่อพนักงานเจ้าหนา้ที่เสนอรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธบิัตรต่ออธิบดีแล้ว 
(2)  ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา 17 และ 

การประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอรับ
สิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง และก่อนการประกาศ
โฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีก าหนด หรือโดยมีหนังสือแจ้ง
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา 
หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งหรือได้รับหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
หนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ขอรับ
สิทธิบัตรยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าวอีก ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 

ดังนั้น ในการตรวจสอบเบื้องต้นนี้ หากผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
ค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรถูกต้อง ไม่พบข้อบกพร่องใดเกี่ยวข้อง
กับสิทธิใดๆ ให้ผู้ตรวจสอบท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (เอกสารแนบ 11) เพื่อให้มี
ค าสั่งประกาศโฆษณา และด าเนินการแจ้งให้ผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาต่อไป 

ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบพิจารณาเห็นแล้วว่าควรจะประกาศ
โฆษณารูปเขียนรูปใดที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร และให้
พิจารณาก าหนดจัดจ าแนกการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ให้ถูกต้องตามการจ าแนกการประดิษฐ์
ระหว่างประเทศ (International Patent Classification: IPC) โดยให้จ าแนกประเภทการ
ประดิษฐ์จนถึง Main Group หรือ Sub Group 

 

ม. 28 (2) 
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26. แนวทำงปฏิบัติกำรในกำรบันทึกรำยกำรตรวจสอบเบื้องต้นค ำขอรับสิทธิบัตร 

การด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้นค าขอรับสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบจะต้องปรับปรุง
ข้อมูลในฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในกรณีพบข้อบกพร่องของข้อมูลทั่วไป หรือรายการเอกสาร 
ที่ได้ยื่นผ่านส่วนรับค าขอ/งานสารบบ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรบนระบบ
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร (e - Patent) เป็นปัจจุบัน ก่อนการออกหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
แจ้งข้อบกพร่องต่างๆ หรือก่อนเสนอการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี และ
ผู้ตรวจสอบต้องด าเนินการบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนแจ้ งแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบกพร่องต่างๆ หรือก่อนเสนอการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร พร้อมทั้งจัดเก็บใน
แฟ้มทุกคร้ัง  

 
27. บทสรุป 
 การตรวจสอบเบื้องต้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรก่อนการประกาศ
โฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร ซึ่งผู้ตรวจสอบจะด าเนินการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร ดังนี้ 

 ความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์  และการจัดเตรียม 
ค าขอตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2542 
กฎกระทรวง และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาฉบับที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงฉบับที่เก่ียวข้อง 

 สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 10, 11, 14, 15 วรรคหนึ่งและวรรคสอง  
และมาตรา 16 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

 การนับวันยื่น และการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอในต่างประเทศครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอ
ในประเทศไทยตามมาตรา 19 และมาตรา19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 การประดิษฐ์ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศกรมฯ  เรื่อง 
ค่าธรรมเนียม 
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หมวด 1 
 

ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ ์
 

ส่วนที่ 2 
 

การตรวจค้นข้อมูลสิทธิบตัร 
 
1. บทน า 

 
 การตรวจค้นเอกสารเพื่อการตรวจสิทธิบัตร เป็นการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่
ปรากฏอยู่แล้วที่เก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตร เพื่อที่น าเอกสาร
ดังกล่าวมาพิจารณาความใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นของการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ในการพิจารณารับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร และเพื่อค้นหาว่าการขอรับสิทธิบัตรใดๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมีความขัดแย้งกันหรือสิทธิทับซ้อนกันเกิดขึ้น การตรวจค้นเอกสารจะ
ด าเนินการหลังจากค าขอรับสิทธิบัตรได้รับประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร และ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ท าการยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination) 
ภายก าหนดเวลาใน 5 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร  
 ส าหรับการบรรยายและอธิบายเนื้อหาการตรวจค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏ
อยู่แล้วในคู่มือส่วนนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางการตรวจค้นเอกสารให้แก่ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือ
ผู้ตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท ารายผลการตรวจค้นสิทธิบัตรของไทย 
(Thailand Search Report) พร้อมทั้ง สามารถให้ความเห็นจากการตรวจค้นสิทธิบัตร 
(Written Opinion) ได้อย่างถูกต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ต่อไป 
  

 



        หมวด 1 ส่วนที่ 2 หน้า 2 
 
 

2. การตรวจค้นหางานทีป่รากฏอยู่แล้ว ส าหรับใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบ 
การประดิษฐ์ (Substantive Examination) 

 เอกสารที่แสดงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว หมายถึง เอกสารใดๆ ส าหรับใช้ส าหรับ
ประกอบการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. 
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้แก่  
 1. เอกสารสิทธิบัตร หมายความรวมถึง  
    - เอกสารประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
    - เอกสารประกาศโฆษณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
    - รายงานการตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรในต่างประเทศ   
    - รายงานการตรวจสอบสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

2. เอกสารสิ่งพิมพ์ อ่ืนใดที่นอกเหนือจากเอกสารสิทธิบัตร (Non - patent 
literature) เป็นต้น 
 ส าหรับการค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว เพื่อใช้อ้างอิงการขอรับสิทธิบัตรประกอบการ
พิจารณาขั้นตอนตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination) นั้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจ
ค้นสิทธิบัตรสามารถค้นหาเอกสารสิทธิบัตรจากการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(CD-ROMs) หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Via the Internet) หรือฐานข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถ
ตรวจค้นได้ ส่วนใหญ่เอกสารจะได้รับการจัดเรียงเอกสารตามล าดับการจ าแนกสัญลักษณ์การ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) แยกตามประเภทค าขอรับสิทธิบัตร เลขที่ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร เลขที่ประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่สิทธิบัตรหรือเลขที่อนุ
สิทธิบัตร หรือ  ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้อ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้วไว้ในค าขอรับสิทธิบัตร ส าหรับสร้าง
ความเข้าใจการตรวจสอบสิทธิบัตร (หากพิจารณางานเหล่านั้นแล้วมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง 
สามารถน ามาเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วได้)  
 ส าหรับการค้นหาเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Via the 
internet) หรือฐานข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถตรวจค้นได้ โดยส่วนใหญ่สามารถค้นหา
ข้อมูลได้จากฐานข้อมูลของส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศที่ได้เก็บรวบรวบเอกสารการ
ประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตรหรือ        
อนุสิทธิบัตรไว้ในฐานข้อมูลของตนเอง เพื่อการเปิดเผยสาระส าคัญการประดิษฐ์และเผยแพร่
แก่สาธารณชน เช่น Espacenet PatFT AIPN CPES เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสามารถตรวจค้นเอกสารสิ่งพิมพ์อ่ืนใดๆ 
นอกเหนือจากเอกสารสิทธิบัตรได้ตีพิมพ์เอกสารอ่ืนๆ (Non - patent literature) ที่ไม่มี
อยู่ในฐานข้อมูลสิทธิบัตรโดยทั่วไป เช่น วารสาร หนังสือ คู่มือการใช้งานหรือการท างานสื่อ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD - ROMs) หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต เช่น LENS NCBI ScienceDirect UniProt PDB เป็นต้น เอกสารเหล่านี้
อาจมาจากข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบอ่ืนๆ  
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3. สาระส าคัญการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

3.1 การตรวจค้นเน้ือหา 
 โดยทั่วไป ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องศึกษาอ่านรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
สาระส าคัญของประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นไปยังขอบเขตของข้อถือสิทธิที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ส าคัญของการประดิษฐ์ หรือการรวมองค์ประกอบต่างๆ ของการประดิษฐ์ เพื่อจะน าไปสู่
วิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์เหล่านั้น  เพื่อท าให้สามารถก าหนด 
“ข้อความ”(Text) หรือ“ถ้อยค า” หรือค าค้นส าคัญ (keyword) ใช้ในการตรวจค้นเอกสาร    
ที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อความหรือถ้อยค าที่เป็นลักษณะ
ส าคัญการประดิษฐ์อยู่ในข้อถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ์ รูปเขียน (ถ้ามี) ซึ่งสาระส าคัญ
การประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือประกาศโฆษณาการขอรับ
สิทธิบัตรเหล่านั้นแล้ว 
 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรควรจะตรวจค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประดิษฐ์โดยตรงเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อถือ
สิทธิหลักทุกข้อ ควรมุ่งเน้นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์ ซึ่งได้ก าหนด
ลักษณะส าคัญหรือข้อความหรือถ้อยค าไว้ในข้อถือสิทธิหลัก ณ เวลานั้น เพื่อที่จะน าไปสู่
ความเข้าใจแนวความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิหลักอย่างถ่องแท้ชัดเจน 
แทนที่จะจ ากัดขอบเขตในแต่ละความหมายของข้อความหรือถ้อยค าที่ปรากฏในข้อถือสิทธิ
เพียงอย่างเดียว ในการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (The prior art) ดังกล่าว 
จะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการเปิดเผยไว้ก่อนหน้าวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
หรือก่อนหน้าวันที่ได้อ้างสิทธิย้อนหลัง (Priority date) หรือสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (ในกรณี      
ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ขอถือสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนั้นในวันที่ได้ยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก) 
 การตรวจค้นนั้นควรจะมุ่งพิจารณาแนวคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์สูงขึ้น  
และการตรวจค้นไม่ควรจ ากัดถ้อยค าที่อยู่ในข้อถือสิทธิเท่านั้น แต่ก็ไม่ควรกว้างมากไปถึงทุก
สิ่งทุกอย่าง ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ส าหรับการตรวจค้นมาจากการพิจารณารายละเอียดการประดิษฐ์
และรูปเขียนของผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการนั้น 
 การตรวจค้นควรจะรวมเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งเป็นเนื้อหาของข้อถือสิทธิและลักษณะ
ส าคัญของการประดิษฐ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อถือสิทธิกล่าวถึง cable clamp ที่มีโครงสร้าง
ชัดเจนแน่นอน ในการตรวจค้นควรจะรวมถึง pipe และ clamps ที่ลักษณะคล้ายกันที่มี
โครงสร้างอย่างเฉพาะเจาะจงไว้ หากข้อถือสิทธิได้กล่าวถึงสิ่งของที่ประกอบด้วยหลายส่วน 
ซึ่งก าหนดโดยหน้าที่และ/หรือโครงสร้างของมันและข้อถือสิทธิก าหนดว่าส่วนต่างๆ ได้เชื่อม
เข้าด้วยกัน ในการตรวจค้นควรรวมถึงวิธีการติดกัน เช่น การยึดด้วยกาว หรือการยึดด้วย
หมุด (riveting) 
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 • การตรวจค้นควรจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิ
รองอ่ืนๆ ร่วมกันด้วย โดยที่ข้อถือสิทธิรองควรได้รับการตีความต่อการจ ากัดขอบเขตของ
สิทธิที่เกิดขึ้นในข้อถือสิทธิที่อ้างถึง หากเนื้อหาของข้อถือสิทธิหลักใหม่แล้ว ข้อถือสิทธิรอง 
ก็ต้องใหม่ด้วยเช่นกัน ถ้าในกรณีการตรวจค้นแล้วไม่พบเนื้อหาในงานที่ปรากฏอยู่แล้วใดๆ  
ที่มีผลต่อข้อถือสิทธิหลักทั้งหมด ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะท าการตรวจค้นข้อถือสิทธิ
รอง เช่น ถ้าค าขอรับสิทธิบัตรได้กล่าวถึงข้อถือสิทธิหลัก 1. สารผสมทางเภสัชกรรมส าหรับ
การกระท ากับการติดเชื้อที่เล็บ ซึ่งมีการรวมกันที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบออกฤทธิ์ 
ข้อถือสิ ทธิ รอง 2. สารผสมตามข้อถือสิทธิข้ อที่  1 ที่ ซึ่ งใช้ตั วท าละลายอินทรีย์ 
ที่ระเหยได้เฉพาะเจาะจงเป็นพาหะในสารผสม หลังจากด าเนินการตรวจค้นตามข้อถือสิทธิ
หลักที่เกี่ยวกับการรวมที่เฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบออกฤทธิ์แล้วปรากฏว่าไม่พบ
เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับสารผสมที่ขอถือสิทธิในข้อถือสิทธิที่ 1 ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการตรวจค้นส าหรับข้อถือสิทธิรองที่อ้างถึงการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ระเหยได้
เฉพาะเจาะจงเป็นพาหะในสารผสม 

 • ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักและ
ข้อถือสิทธิรองอ่ืนเพิ่มเติม ภายหลังจากการตรวจค้นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ถูกระบุใน
ข้อถือสิทธิหลักไว้แล้วและพิจารณาแล้วพบว่างานที่ปรากฏอยู่แล้วมีผลท าให้ข้อถือสิทธิหลัก
ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และ/หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูง เพื่อประเมินว่าการแก้ปัญหา
ทางเทคนิคที่ได้แสดงลักษณะส าคัญที่ถูกก าหนดไว้ในข้อถือสิทธิรองว่ามีผลต่อการประดิษฐ์
ขึ้นใหม่ และ/หรือมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากลักษณะส าคัญอ่ืนๆ 
ที่เพิ่มเติมในข้อถือสิทธิรองรวมกับลักษณะส าคัญของข้อถือสิทธิหลักด้วย อย่างไรก็ตาม    
ถ้าหากข้อถือสิทธิรองเหล่านั้นได้มีลักษณะส าคัญเป็นที่รู้กันดีโดยความรู้ทั่วไปหรือในงาน    
ที่เก่ียวข้อง (The relevant art) ไม่มีความจ าเป็นจะต้องตรวจค้นเพิ่มเติมก็ได้ 

 • ส าหรับการประดิษฐ์ที่มีข้อถือสิทธิได้อธิบายลักษณะการรวมหลายองค์ประกอบ 
(elements) ของการประดิษฐ์ เพื่อท าให้เกิดการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่ได้ขอรับสิทธิบัตร เช่น การ
ประดิษฐ์ที่เป็นการรวมขององค์ประกอบ A, B, C, และ D เข้าด้วยกัน หากเกิดในกรณีเช่นนี้  
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นมุ่งเน้นไปสู่การแก้ปัญหาทาง
เทคนิคของการรวมตัว A+B+C+D และต้องตรวจค้นเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ได้
เปิดเผยในแต่ละองค์ประกอบและเป็นการประดิษฐ์ ซึ่งเกิดจากการรวมขององค์ประกอบใด
ส่วนหนึ่งอีกด้วย นั่นคือ การตรวจค้นเอกสารที่เปิดเผยถึงส่วน A, B, C, และ D รวมทั้งการ
ประดิษฐ์ที่เป็นการรวมระหว่างส่วน A+B, B+C, C+D และ A+D เป็นต้น 
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 • ถ้าค าขอรับสิทธิบัตรประกอบด้วยข้อถือสิทธิมีหลายประเภทที่ได้ระบุการอ้าง
สิทธิที่แตกต่างกัน (เช่น การระบุขอรับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ที่ใช้ หรือการใช้) ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องท าการตรวจค้นข้อถือสิทธิที่มี
ความแตกต่างทั้งหมดเหล่านั้น 

 ในบางกรณี ถึงแม้ว่าค าขอประกอบด้วยข้อถือสิทธิเพียงประเภทเดียวอาจจะมี
ความจ าเป็นต้องมีตรวจค้นเพิ่มเติม เพื่อมุ่งไปสู่สาระส าคัญที่เก่ียวข้องในประเภทของข้อถือ
สิทธิประเภทอ่ืนๆ ด้วย เช่น ถ้าการตรวจค้นมุ่งไปสู่สาระส าคัญในข้อถือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางเคมี (Chemical Process) เพื่อที่จะตรวจสอบการประดิษฐ์ว่ามีขั้นการ
ประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ นอกเหนือจากการตรวจค้นที่มุ่งไปสู่การอ้างสิทธิในตัวกระบวนการ
อย่างเดียวแล้ว ควรจะต้องด าเนินการตรวจค้นให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เกิดจาก
กระบวนการเคมีเหล่านั้นด้วย เพื่อเพิ่มมุมมองในการคิดค าที่ใช้ในการสืบค้น (keyword) เว้น
แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป 
 อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ที่มีความชัดเจนแล้ว พิจารณาได้ว่ามีความ
ใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรไม่ต้องท าการตรวจค้น
ในข้อถือสิทธิส าหรับกระบวนการผลิต หรือการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น แต่ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็น
สารประกอบและได้พิจารณาแล้วมีความใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น แต่ในค าขอ
เดียวกันนี้ได้ขอถือสิทธิต่ออินเทอร์มีเดียท (Intermediate) ให้ด าเนินการตรวจค้นอินเทอร์
มีเดียทดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่ามีความใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ 

 • การตรวจค้นสาระส าคัญในรายละเอียดและรูปเขียน (ถ้ามี) เพิ่มเติม นอกเหนือ
การตรวจค้นข้อถือสิทธิที่ได้รับก าหนดการน าไปสู่ในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (The technical 
solutions) แล้ว ถ้าพบว่าสาระส าคัญ (Subject matter) ได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียด
การประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากการกล่าวอ้างไว้ในข้อถือสิทธิ ผู้ตรวจสอบ
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรควรมุ่งเน้นการตรวจค้นไปสู่เนื้อหาสาระส าคัญที่ได้เปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียน (ถ้ามี) ซึ่งถูกก าหนดลักษณะส าคัญเพิ่มเติมไว้ใน     
ค าขอรับสิทธิบัตรด้วยเช่นกัน เพราะหากมีการแก้ไขข้อถือสิทธิเพิ่มเติมโดยผู้ขอมาเมื่อใดก็
ตาม และแก้ไขเพิ่มเติมมีความเก่ียวข้องในเนื้อหาสาระส าคัญเหล่านั้น จะท าให้พิจารณางาน      
ที่ปรากฏอยู่แล้วได้อย่างครอบคลุม 
 ตัวอย่างเช่น 
 ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีความเก่ียวข้องกับวงจรไฟฟ้า โดยกล่าวอ้างใน
ข้อถือสิทธิในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เก่ียวข้องเพียงแค่เฉพาะฟังก์ชั่น (หน้าที่การท างาน 
: Function) และลักษณะการท างานของวงจรเท่านั้น หากแต่พบเนื้อหาสาระส าคัญของ
วงจรทรานซิสเตอร์ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และรูปเขียน แต่ยังไม่ได้
กล่าวอ้างสิทธิ ในกรณีดังกล่าวผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องมุ่ง เน้น
ไปสู่ไม่ใช่แค่เพียงแต่ฟังก์ชั่น หรือลักษณะการท างานของวงจรที่ถูกก าหนดไว้ข้อถือสิทธิ
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เท่านั้น ควรจะต้องตรวจค้นในสาระส าคัญของวงจรทรานซิสเตอร์ที่ยังคงปรากฏอยู่ หาก    
ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิในสาระส าคัญของวงจรไฟฟ้า ดังกล่าวภายหลัง
แล้วผู้ตรวจสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรไม่มีจ าเป็นต้องตรวจค้นในประเด็นดังกล่าว
เพิ่มเติมอีก 
 อย่างไรก็ตาม กรณีที่พบว่าได้มีการประดิษฐ์หลายอย่างเปิดเผยไว้รายละเอียด 
การประดิษฐ์ปรากฏในค าขอรับสิทธิบัตรเดียวกัน (Lack of Unity) ซึ่งมีการประดิษฐ์หลาย
อย่างเหล่านั้นไม่มีความเก่ียวพันกันจนถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันตามมาตรา 18 
แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะไม่ท าการ
ตรวจค้นในส่วนสาระส าคัญที่ถูกแยกออกดังกล่าวเหล่านั้น จนกว่าจะได้รับการแยกค าขอรับ
สิทธิบัตรเป็นอีกหนึ่งฉบับค าขอ 

 • นอกจากการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่ดังกล่าวข้างต้นที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นงาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้วที่เก่ียวข้องกับภูมิหลังของการประดิษฐ์นั้นๆ ไว้ด้วย ซึ่งผู้ประดิษฐ์มักจะระบุ
ไว้ในค าขอรับสิทธิบัตร 

3.2 การตรวจค้นค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆแล้วพบความ
เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้น 

 • ในการตรวจค้นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สิทธิที่มีความขัดแย้งกันเกิดข้ึน ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องพิจารณา
ว่าได้มีบุคคลใดได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไว้หรือไม่ 
โดยพิจารณาได้จากชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรประกอบกับขอบเขตสาระส าคัญของข้อถือสิทธิ      
ที่ปรากฏในค าขอรับสิทธิบัตรกับชื่อผู้ขอและขอบเขตสาระส าคัญของข้อถือสิทธิของงานที่ได้
ตรวจค้นว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือต่างบุคคลกัน และเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ 
หรือเกิดความซ้ าซ้อนกันในสิทธิแล้วจะขอรับความคุ้มครองตาม 16 หรือ มาตรา 65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 16 หรือมีผู้ขอรับสิทธิขอรับความคุ้มครอง ทั้งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ตามมาตรา 77 ฉ หรือไม่ แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นเอกสาร
สิทธิบัตรบนฐานข้อมูลสิทธิบัตรของไทย (e-Patent) หากพบว่าค าขอรับสิทธิบัตรหรือค า
ขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆมีเก่ียวข้องกับสิทธิที่จะเกิดการขัดแย้งกันขึ้น หรือเกิดความซ้ าซ้อนกัน
ในสิทธิ ให้ระบุประเภทเอกสารลงรายงานการตรวจค้นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ด้วย
สัญลักษณ์ “CR” (Conflicting of Rights) หมายถึง เอกสารสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
ค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขออนุสิทธิบัตรใดๆ ได้ปรากฏว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือ
เกิดความซ้ าซ้อนกันของสิทธิ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรต่างบุคคลกัน 
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4. การศึกษาเอกสารแสดงงานทีป่รากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจค้น   

 ในกรณีที่ได้มีการอ้างอิงเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ (การอ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้วในภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวข้องกับ
การประดิษฐ์) เช่น ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วารสาร 
งานวิจัย บทความ ต าราหนังสือ  รายงานการตรวจค้นสิทธิบัตรระหว่างประเทศ 
(International Search Report) ความเห็นจากการตรวจค้นของหน่วยงานองค์กรตรวจค้น
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (Written Opinion form ISA) รายงานการตรวจค้นสิทธิบัตรของ
ส านักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศอ่ืนใด (Search Report of foreign countries) รายงาน
การตรวจสอบเบื้องต้นค าขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ( International Preliminary 
Examination Report : IPER ) เป็นต้น 
 หากได้อ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวข้างต้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรจะต้องอ่านวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจไม่ได้
น าส่งเอกสารต่างๆ ดังกล่าวมาเพือ่ประกอบการพิจารณาในเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจ
ค้นสิทธิบัตรสามารถค้นเอกสารเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หรืออาจแจ้งให้ผู้ขอน าส่งเอกสาร     
ที่เก่ียวข้องเหล่านั้นได้ เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของเอกสารที่อ้างอิงเหล่านั้นให้
มาก ทั้งนี้ อาจสามารถแจ้งผู้ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปก าหนดวิธีการแจ้งตาม
มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
 
5. ศึกษาสัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) ของค าขอ 

 เพื่อให้การตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรและการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรตรวจสอบหรือ
ค้นหาสัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification : 
IPC) ของค าขอให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด 
 การจ าแนกประเภทการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (Classify) ก าหนดขึ้นโดย
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่ งเกิดขึ้นจากความตกลง Strasbourg 
Agreement จัดให้มีระบบจัดหมวดหมู่สัญญลักษณ์การประดิษฐ์ และการจ าแนกประเภท
การประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification: IPC) แบ่งออกเป็น
ล าดับย่อย โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรในการจัดล าดับเรียกว่า Hierarchical Classification 
System ประกอบด้วย Section (หมวด) Class (ประเภท) Subclass (ประเภทย่อย) Group 
(หมู่) ถูกแบ่งออกเป็น Main group และ Subgroup (หมู่ย่อย) ตัวอย่างเช่น 
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 A63H3/00 , A63H3/40 
   A…………..……………..Section 
   A63……….….…………Class 
   A63H….……………….Subclass 
   A63H 3/00………… Main group 
   A63H 3/40………....Subgroup เป็นต้น  
 ทั้งนี้ การค้นหาการจ าแนกประเภทการประดิษฐ์นั้น สามารถตรวจสอบและค้นหา
เพิ่มเติมได้ที่ http://www.wipo.int/classifications/ipc/en 
 

6. การตรวจค้นสาขาวิทยาการทางเทคนิคอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 เมื่อพิจารณาค าขอจากเนื้อหาสาระส าคัญของข้อถือสิทธิแล้ว พบว่าสาระส าคัญ
ของการประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน้าที่การท างานที่มีความเฉพาะเจาะจง (Specific function) การท างานที่มีลักษณะพิเศษ
หรือการใช้ (Use) มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกันแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้ตรวจสอบ
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องด าเนินการตรวจค้นสาระส าคัญการประดิษฐ์ในสาขา
วิทยาการทางเทคนิค (Technical Field) อ่ืนที่ เกี่ยวข้องร่วมด้วย เพื่ อการตรวจค้น
ครอบคลุมขยายขอบเขตไปสู่สาขาวิทยาการทางเทคนิคอ่ืนที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกัน 
หรือสาขาวิทยาการเทคนิคเก่ียวข้องกับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรในฐานะเป็นผู้มีความช านาญใน
ระดับสามัญในงานเหล่านั้น 
  ส าหรับการจัดประเภทหมวดหมู่สัญลักษณ์การประดิษฐ์ที่ ได้รับ จ าแนก         
โดยผู้ตรวจสอบในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นไว้แล้วนั้น โดยปกติแล้วได้จะระบุประเภท
การประดิษฐ์ที่ได้แสดงถึงขอบเขตสาขาวิทยาการทางเทคนิคเก่ียวข้องสาระส าคัญของค าขอ
ในขอบเขตของข้อมูลพื้นที่ในทางวิทยาการเทคนิคที่ ใกล้เคียงกัน (กลุ่ม IPC ที่มีความ
เก่ียวข้องกัน) และสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ
หน้าที่การท างานที่ส าคัญหรือการใช้งานสาระส าคัญที่มีนัยส าคัญที่ต้องมีอยู่ในค าขอตาม    
ที่ได้รับเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และไม่ใช่เพียงแค่ระบุชื่อสาระส าคัญของ    
ค าขอรับสิทธิบัตรอย่างเดียวกันไว้เท่านั้น แต่เป็นการแสดงออกถึงหน้าที่การท างานอย่าง
เฉพาะเจาะจงลงในค าขอรับสิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น 
 การประดิษฐ์เครื่องผสมชากับเครื่องผสมคอนกรีตอยู่ในขอบเขตข้อมูลที่คล้ายคลึง
กันเพราะการผสมเป็นหน้าที่การท างานที่ส าคัญของทั้งสองอย่างเหล่านั้น หรือการประดิษฐ์
เครื่องจักรตัดอิฐกับเครื่องจักรตัดขนมแผ่นบิสกิตยังคงอยู่ในขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการ
ทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน 
 การประดิษฐ์ที่หนีบจับสายเคเบิ้ลที่มีลักษณะโครงสร้างที่แน่นอนและถูกก าหนด
ไว้ในข้อถือสิทธิหลักของค าขอรับสิทธิบัตร หากตรวจค้นแล้วไม่สามารถค้นหาเอกสาร        

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en
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ที่เก่ียวข้องในสาขาวิทยาการทางเทคนิคนั้นได้ จะต้องขยายขอบเขตการตรวจค้นไปยังข้อมูล
สาขาวิทยาการทางเทคนิคของตัวยึดท่อและที่หนีบอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งตัวที่ยึด
ท่อหรือที่หนีบอ่ืนๆ เหล่านั้น จะต้องมีหน้าที่การท างานส าคัญที่คล้ายคลึงกันกับที่หนีบจับ
สายเคเบิ้ล ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะค้นพบลักษณะโครงสร้างตามที่ก าหนดไว้ในข้อถือ
สิทธิหลักที่กล่าวอ้างถึงดังกล่าว และอีกนัยส าคัญหนึ่งสิ่งที่ได้จากขยายการตรวจค้นไปสู่สาขา
วิทยาการทางเทคนิคอ่ืนๆ จะท าให้ครอบคลุมเอกสารสิทธิบัตรทั้งหมด ซึ่งก็อาจมีเนื้อหา    
ที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงโดยทั้งหมด หรืออาจมีสาระส าคัญบางส่วนที่ปรากฏ
ในค าขอรับสิทธิบัตรที่อาจเป็นไปได้ 
 ในการก าหนดขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น ซึ่งมี
ความเป็นได้อย่างมากที่จะค้นพบงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เก่ียวข้องใกล้เคียงที่สุด ผู้ตรวจสอบ
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิจะต้องตรวจค้นเอกสารให้ครอบคลุมในขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการ
เหล่านั้น เพื่อมุ่งไปสู่การตรวจค้นในสาระส าคัญเดียวกันในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม เช่น ถ้าสัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) คือ xxxx5/02 
ส าหรับวัดความยาว ความกว้าง ความหนา เป็น IPC แรก ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นในกลุ่มย่อยๆ ภายใต้หมู่ย่อย (Sub group) 5/02 อ่ืนๆ อาจเป็นหมู่
ย่อย 5/04 หรือ 5/06 หรือส าหรับวัดระยะห่างช่องว่างระหว่างของวัตถุอาจจะเกี่ยวข้องกับ
การวัดระยะทางได้ IPC คือ xxxx5/14 ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลของ
สัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ IPC ที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น 
 

7. การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิและก าหนดองค์ประกอบในการตรวจค้น  

 หลังจากอ่านศึกษาค าขอรับสิทธิบัตรแล้วเข้าใจต่อเนื้อหาการประดิษฐ์อย่าง
ชัดเจนเพียงพอแล้ว โดยที่ค าขอรับสิทธิบัตรได้ผ่านข้อก าหนดของการตรวจสอบเบื้องต้นและ
ก าหนดสัญลักษณ์การจ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) ที่ถูกต้อง รวมทั้งพิจารณา
จากสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่จะต้องตรวจค้นแล้ว ผู้ตรวจหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้อง
วิเคราะห์ในแต่ละข้อถือสิทธิและแยกองค์ประกอบการประดิษฐ์ (Elements) เพื่อใช้ในการ
ตรวจค้นดังต่อไปนี้ 

7.1 การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด 
 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในเนื้อหาของ
ข้อถือสิทธิหลักโดยรวมทั้งหมด แล้วท าการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับในข้อถือสิทธิหลัก
เหล่านั้น เพื่อตรวจสอบว่ามีการอ้างสิทธิในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคจริงหรือไม่ หากไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคแล้วก็ไม่มีความจ าเป็นตรวจค้น จนกว่าจะมี
การแก้ไขข้อถือสิทธิให้ถูกต้อง หากปรากฏพบว่าข้อถือสิทธิมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคและสามารถตรวจค้นได้แล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้อง
พิจารณจากขอบเขตของข้อถือสิทธิหลักในการขอรับความคุ้มครองในมุมมองที่กว้างที่สุดเท่า
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เป็นไปได้ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ซึ่งโดยหลักการตรวจค้นในครั้งแรกจะต้อง
ตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักนั้นเป็นล าดับแรก 

7.2 การก าหนดองค์ประกอบ (Elements) ส าหรับการการตรวจค้น 
 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร จะต้องวิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคที่ได้ก าหนดไว้ในข้อถือสิทธิหลัก ซึ่งก าหนดขอบเขตการขอรับความ
คุ้มครองในมุมมองที่กว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และจะต้องก าหนดองค์ประกอบการประดิษฐ์  
เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่จะสามารถสะท้อนให้
เห็นต่อการแก้ปัญหาทางเทคนิคเหล่านั้นได้ โดยทั่วไปองค์ประกอบพื้นฐานใช้ในการตรวจค้น
ได้รับก าหนดอยู่บนพื้นฐานขอบเขตข้อมูลทางเทคนิค เช่น การเกิดปัญหาทางเทคนิค หรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือผลทางเทคนิคที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
 หลังจากก าหนดองค์ประกอบพื้นฐานการตรวจค้นไว้แล้ว ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องวิเคราะห์ลักษณะส าคัญ (Features) ในขอบเขตข้อมูลทาง
เทคนิคที่จะค้นหา เพื่อที่จะก าหนดวิธีการแสดงผลในแต่ละองค์ประกอบส าหรับการตรวจค้น
บนระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ค าค้น (Keyword) สัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่าง
ประเทศ (IPC) สูตรโครงสร้างทางเคมี เป็นต้น เพื่อที่จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ในการตรวจ
ค้นที่จะแสดงออกถึงองค์ประกอบต่างๆ จากการตรวจค้นเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้  โดยมีการรวมเข้าด้วยกันของค าค้น (Keyword) และสัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์
ระหว่างประเทศ (IPC) เพื่อเกิดผลลัพธ์จากการตรวจค้นที่เกิดจากหลายวิธีการต่างๆ ไป
พร้อมๆ กัน 
 ในการเลือกค าค้นต่างๆ โดยทั่วไปจะมีหลายค าพ้องความหมายหรือค าที่มี
ความหมายเดียวกันเรียกว่า Synonyms ซึ่งพิจารณาได้จากค าที่แตกต่างกันแต่ความหมาย
เดียวกันหรือใกล้ เคี ยง เช่น  seed : grain, cereal, rice หรือ  pipe : tube conduit 
tubular structure conical, connector cylindrical member เป็ น ต้ น  แ ล ะ อ า จ
พิจารณาจากค าที่มีความหมายอ่ืนๆ (Alternative Meaning) ประกอบกับการวิเคราะห์
ร่วมกับ IPC ช่วยประกอบกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกค าค้น (Keywords) ได้อย่างเหมาะสม 
เช่น mouse: Animal (A01K67/00) หรือ computer input device : G06F3/00 เป็นต้น 
 

ตัวอย่าง  
การหาค าค้นข้อถือสิทธิหลัก รวมทุกลักษณะส าคัญที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาทางเทคนิค  
 1. เคร่ืองจ่ายอากาศส าหรับบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งประกอบด้วยปั๊มอากาศที่ถูกเชื่อมต่อ
กับท่อดูดอากาศ (ลักษณะส าคัญ A) และใบพัดอยู่ภายใน (ลักษณะส าคัญ B) ท่อกระจาย
อากาศ (ลักษณะส าคัญ C) เพลาขับเคลื่อน (ลักษณะส าคัญ D) เฟืองโซ่ (ลักษณะส าคัญ E) 
พลูเล่ย์ (ลักษณะส าคัญ F) และชุดเฟืองเปลี่ยนทิศทางการหมุน (ลักษณะส าคัญ G) เป็นต้น 
 การค้นข้อถือสิทธิรองอาจมีลักษณะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมความหมายของข้อถือ
สิทธิหลักให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
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 2. เครื่องจ่ายอากาศเพื่อบ าบัดน้ าเสียตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง เพลาขับเคลื่อนเร่ิม
หมุนเฟืองโซ่หมุนตาม และดึงให้พลูเล่ย์หมุนตาม สายพานฉุดเฟืองเปลี่ยนทิศทางหมุน 
(ลักษณะส าคัญ H)...เป็นต้น 

 
 ในการพิจารณาองค์ประกอบ (Elements) ส าหรับการตรวจค้น เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิค ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องไม่ใช่แค่เพียง
พิจารณาลักษณะส าคัญทางเทคนิคในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแสดงออกอย่างชัดเจนเท่านั้น  
แต่จะต้องพิจารณาลักษณะส าคัญที่เท่าเทียมกัน (the equivalent features) กับลักษณะ
ส าคัญทางเทคนิคบางอย่างที่มีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเหล่านั้น ลักษณะ
ส าคัญที่ เท่าเทียมกันคือการเทียบเท่ากับของลักษณะส าคัญที่ได้รับการอธิบายอย่างมี
นัยส าคัญต่อการกระท าที่มีหน้าที่การท างานอย่างเดียวกัน (the same function) ในลักษณะ
ท านองเดียวกัน (the same way) ซึ่งก่อให้เกิดผลทางเทคนิคอย่างเดียวกัน (the same effect) 
โดยอธิบายลักษณะส าคัญและสามารถเชื่อมโยงสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้มี
ความช านาญในระดับสามัญในงานเหล่านั้นได้ 
 

8. งานที่ปรากฏอยู่แล้ว  

   การตรวจค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว (the Prior Art) ใช้ตรวจสอบสิทธิบัตรนั้น 
จะต้องเป็นงานที่ปรากฎอยู่แล้วที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 6 หรือสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนกรณีแสดงการ
ประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชนตามมาตรา 19 หรืองานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ก่อนหน้าก่อนวันที่ได้อ้างสิทธิย้อนหลัง (the priority date) (ผู้ขอได้ขอถือสิทธิให้ถือว่าได้ยื่น 
ค าขอนั้นไว้ในวันที่ได้ยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก) ตามมาตรา 19 ทวิ 
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ความหมายงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 (2)  หมายถึง การประดิษฐ์ที่ได้มีการ
เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระท าโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์    
การน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ   

ทั้งนี้ ข้อยกเว้นกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระท ามิชอบด้วยกฎหมาย 
หรือการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์เอง รวมทั้งการแสดงผลงานของ      
ผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ
และการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระท าภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการ
ขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียด 6(2) 

8.1 แนวทางการก าหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้น 
ในการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (the prior art) ส าหรับตรวจสอบสิทธิบัตรนั้น

จะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับเปิดเผยไว้ก่อนวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในหรือนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ 
ให้ค านึงถึงช่วงเวลาตรวจค้นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว กรณีวันยื่นค าขอได้รับสิทธิย้อนหลัง
ตามมาตรา 19 หรือกรณีวันยื่นค าขอได้รับสิทธิย้อนหลัง (the priority date) ตามมาตรา 19 ทวิ 
ดังภาพตัวอย่างดังต่อไปนี้  
 มาตรา 19 กรณีขอถือสิทธโิดยให้ถือว่ายื่นค าขอนั้นในวันเปดิงานแสดง 

 
 

 มาตรา 19 ทวิ กรณียื่นขอถือสิทธิวันย่ืนต่างประเทศไว้ครั้งแรก 

    

 

 

 

 

 

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร 20 ปี
นับตั้งแต่วันท่ี 20/01/2559  

ถึงวันท่ี 19 /01/2579 

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร 20 ปี
นับตั้งแต่วันท่ี 20/01/2560  

ถึงวันท่ี 19 /01/2580 
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กรณีไม่ได้อ้างสิทธิย้อนหลัง หรือไม่สามารถขอถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศไว้ครั้งแรก
เป็นวันยื่นในไทยได้ ซึ่งไมเ่ป็นไปตามก าหนดไว้ในข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 
2542  

 
 

กรณีให้ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6(4) แห่ง พ.ร.บ. สทิธิบตัร พ.ศ. 2522 

 
 

 8.1.1 การตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ได้รับการเปิดเผยหรือแสดงงานต่อ
สาธารณชน 
 (1) ในกรณีผู้ขอยื่นค าขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกในประเทศ และไม่มีการอ้าง
สิทธิย้อนหลังวันยื่นในครั้งแรกใดตามมาตรา 19 ทวิ ส าหรับการตรวจสอบเพื่อการพิจารณา
ความใหม่ หรือขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องค้นหางาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้วที่เก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิค
ที่คล้ายคลึงกันที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาได้จากเอกสารที่ได้รับเผยแพร่ ตีพิมพ์หรือ
ประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือน าออกแสดงงาน 
หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ ก่อนวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรใน
ราชอาณาจักร (วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร) ที่ตนเองก าลังพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์
เหล่านั้น  

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร 20 ปี 
นับตั้งแต่วันท่ี 25/01/2560 

ถึงวันท่ี 24/01/2580 
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 (2) ในกรณีผู้ขอได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรภายในก าหนดเวลา 12 เดือนนับแต่
วันยื่นค าขอคร้ังแรกไว้ในต่างประเทศ และได้กล่าวอ้างขอถือสิทธิย้อนหลังในวันยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรไว้ครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ แล้ว ในขั้นตอนการตรวจค้นเอกสารที่เป็นงาน        
ที่ปรากฏอยู่แล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรสามารถค้นหาการอ้างสิทธิย้อนหลังของ
วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศไว้ในครั้งแรก ซึ่งได้ระบุวันยื่นค าขอของค าขอรับ
สิทธิบัตรไว้ ซึ่งสามารถตรวจค้นเพิ่มเติมได้ที่ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของส านักงานสิทธิบัตร
ต่างประเทศหรือส านักงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาวันที่ยื่นค าขอของเอกสาร 
แล้วท าการค านวณวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรภายในก าหนดเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันยื่นค า
ขอรับสิทธิบัตรไว้ครั้งแรกนั้นถูกต้องหรือไม่ และให้พิจารณาความถูกต้องในการระบุขอถือ
สิทธิให้ถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอในประเทศใน
ราชอาณาจักร (แบบสบ/สผ/อสบ/002-ก) ตามก าหนดประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เร่ืองก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอถือสิทธิวันยื่นค าขอในต่างประเทศไว้เป็นครั้ง
แรก ซึ่งผู้ขอจะต้องยื่นมาประกอบกับค าขอที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ตรวจสอบจะต้อง
พิจารณาถึงการเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้อย่างสมบูรณ์ เพียงพอแก่ผู้มีความช านาญในระดับ
สามัญหรือเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถปฏิบัติตามได้ และแสดงวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดใน
การประดิษฐ์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรพึงจะทราบได้ในวันยื่นค าขอไว้ครั้งแรก (อย่างน้อยค าขอ
ถือสิทธิย้อนหลังจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดการประดิษฐ์ รูปเขียน (ถ้ามี) เป็นต้น)  
โดยมีเงื่อนไขก าหนดเวลาการยื่นเอกสารมาพร้อมกับการขอรับสิทธิบัตรภายในก าหนดเวลา 
12 เดือน หรือก่อนการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินก าหนดเวลาภายใน 16 เดือนนับแต่ยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรกตาม 
ที่ได้รับก าหนดไว้กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ข้อ 10. 
 

 8.1.2 แนวทางการตรวจสอบการอ้างสิทธิตามมาตรา 19 และมาตรา 19 ทวิ 
 1. หากผู้ขอได้อ้างสิทธิย้อนหลังหรือสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนและด าเนินการตามข้อ (2) 
ได้อย่างถูกต้องแล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน
หรือใกล้เคียงกันที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่งพิจารณาได้จากเอกสารที่ได้รับเผยแพร่ตีพิมพ์หรือ
ประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือน าออกแสดง หรือ
การเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในครั้งแรก เพื่อใช้
พิจารณาความใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ทั้งนี้ ควรตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกิดขึ้น
ในฐานข้อมูลภายในประเทศ (e - Patent) ร่วมด้วย 
 2. หากผู้ขอได้อ้างสิทธิย้อนหลังและด าเนินการตามข้อ (2) ไม่ถูกต้องแล้ว 
ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิคที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งพิจารณาได้จากเอกสารที่ได้รับเผยแพร่ตีพิมพ์หรือประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตรหรือ
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ประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ 
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร เพื่อประกอบการพิจารณาความใหม่หรือขั้นการ
ประดิษฐ์สูงขึ้น  ทั้งนี้  ควรจะต้องตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ เกิดขึ้นในฐานข้อมูล
ภายในประเทศ (e - Patent) ร่วมด้วย 
 3. หากผู้ตรวจสอบหรือผู ้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ด าเนินการตรวจค้นหางาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้วตามข้อ 1. และ 2. แล้วพบเอกสารสิทธิบัตรที่มีผลต่อความถูกต้องเก่ียวข้อง
กับสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Right of priority) หรือการอ้างสิทธิย้อนหลัง โดยปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่า
เอกสารได้รับเผยแพร่ตีพิมพ์หรือประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณา
สิทธิบัตร ซึ่งเกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจค้นหาเอกสารอ้างอิงสิทธิบัตร ดังต่อไปนี้ 
 3.1) ถ้าพบเอกสารอ้างอิงได้มีการเปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ที่มี
ลักษณะส าคัญเป็นการประดิษฐ์เดียวกันหรือเหมือนกัน ( identical) หรือใกล้เคียงกันกับ
สาระส าคัญของค าขอรับสิทธิบัตร และวันที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือประกาศ
โฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตรของเอกสารอ้างอิงอยู่ในระหว่างวัน
ยื่นค าขอครั้งแรก (วันที่อ้างสิทธิเกิดขึ้นก่อน) กับวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ค้นพบเอกสารดังกล่ าว ให้ระบุระดับ
ประเภทเอกสาร “PX” หรือ “PY” 
 3.2) ถ้าพบว่าได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญการประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์
เดียวกันหรือเหมือนกัน (identical) หรือมีสาระส าคัญเหมือนกันบางส่วน หรือสาระส าคัญ
เหมือนกันทั้งหมดกับค าขอ โดยได้รับการยื่นขอรับจากบุคคลอ่ืนๆ ใด นอกจากนี้ วันยื่นค า
ขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้าที่พบอยู่ในระหว่างการอ้างสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรกในต่างประเทศ
กับวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรเวลาต่อมา และวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรก่อน
หน้าที่พบได้รับการประกาศโฆษณาในวันหรือหลังจากยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ค้นพบเอกสารดังกล่าวยื่นโดยบุคคลอื่นๆ 
ใด ในกรณีดังกล่าวให้ระบุระดับประเภทเอกสาร “EX” หรือ 
 3.3) ถ้าพบว่าได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญการประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์
เดียวกันหรือเหมือนกัน (Identical) หรือมีสาระส าคัญเหมือนกันบางส่วน หรือสาระส าคัญ
เหมือนกันทั้ งหมดของค าขอรับสิทธิบัตร โดยได้รับการยื่น ขอรับจากบุคคลอ่ืนๆ ใด  
นอกจากนี้ วันยื่นขอถือสิทธิในครั้งแรกของค าขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้าที่ได้พบอยู่ในระหว่าง
การอ้างสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรกในต่างประเทศกับวันยื่นค าขอในราชอาณาจักร และวันยื่น
ค าขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้าที่พบได้รับการประกาศโฆษณาในวันหรือหลังวันยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรในราชอาณาจักร หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ค้นพบเอกสาร
ดังกล่าวยื่นโดยบุคคลอื่นๆใด ให้ระบุระดับประเภทเอกสาร “EX” เช่นกัน 

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการตรวจสอบ
การอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (the claim of right of priority) หรือการอ้างสิทธิย้อนหลังของ
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ค าขอรับสิทธิบัตรดังได้อธิบายไว้ในข้อ 3.1) ถึง ข้อ 3.3) หากพบว่าการอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน
หรือการอ้างสิทธิย้อนหลังแล้วไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อท าให้การอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนหรือ 
การอ้างสิทธิย้อนหลังที่ได้ยื่นจากบุคคลอ่ืนใดๆ อาจจะน าใช้งานเป็นเอกสารอ้างอิงใน 
การตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์เพื่อพิจารณาให้เกิดความถูกต้องต่อไป 
 ในการตรวจค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร
จะต้องมุ่งเน้นในความเกี่ยวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่มีผลต่อการพิจารณาความใหม่ 
(Novelty) โดยการคัดเลือกงานที่ปรากฏอยู่แล้วใกล้เคียงที่สุด (the closest prior art) เพื่อท า
การวิเคราะห์ความใหม่ของการประดิษฐ์ และในขณะเดียวกันจะต้องมุ่งเน้นในงานที่ปรากฏ
อยู่แล้วที่มีแนวโน้มต่อผลในการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (the Inventive step) โดย
การค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้วมากกว่าสองเอกสารขึ้นไป  หรือเอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ใด 
เพิ่มเติม ซึ่งอาจมีผลที่สามารถน ามาใช้พิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นได้ โดยเกิดการรวมตัว
กันของเอกสาร ที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดลักษณะส าคัญทางเทคนิค
อย่างเดียวกัน หรืออาจก่อให้เกิดผลทางเทคนิคอย่างเดียวกันกับค าขอรับสิทธิบัตร หรือ
แรงจูงใจให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวกันก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรอาจจะต้องพิจารณางานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานที่ส าคัญต่อ
การประดิษฐ์  
 ส าหรับการเปรียบเทียบวิเคราะห์ความใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นให้พิจารณา
สาระส าคัญที่ถูกเปิดเผยไว้ทั้งหมดในงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์) 
 

8.2 การหยุดการตรวจค้น (Termination of Search) 
 โดยหลักการทั่วไป การตรวจค้นต้องท าอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ แต่ทางปฏิบัติ
อาจมีเงื่อนไขเรื่องของความคุ้มค่าความรวดเร็วของเวลาในการตรวจค้น ซึ่งผู้ตรวจสอบหรือ
ผู้ ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตั ดสิน ได้ ว่าจะหยุดการด าเนินการตรวจค้น ได้ เมื่ อ ใด  
โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของเอกสารอ้างอิงที่ได้จากการตรวจค้น ซึ่งคือปัจจัย 
ที่สมดุล (ในประเด็นเวลา พลังงานในการท างาน และต้นทุนที่ใช้ในการตรวจค้นที่ต้องถูก
น ามาใช้ในการตรวจค้นร่วมกันกับผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจค้น)  
 เงื่อนไขที่ส าคัญจะท าให้ต้องหยุดการตรวจค้น (Several Circumstances of 
Termination of Search) 
 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะหยุดการตรวจค้นได้โดยมีเงื่อนไข
ใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้  
 1. เม่ือตรวจพบเอกสารอ้างอิงที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับสาระส าคัญของการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรแล้ว ผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่าเอกสารดังกล่าวได้เปิดเผย 
ถึงลักษณะส าคัญของการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดแจ้งทุกสาระส าคัญของการประดิษฐ์ในค าขอรับ
สิทธิบัตร และมีเนื้อหาที่เปิดเผยไว้แล้วนั้นผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือ
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วิทยาการที่ เกี่ยวข้องที่สามารถท าและปฏิบัติตามได้  นั่นคือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาความใหม่หรือขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น เมื่อพิจารณาเพียงเอกสารเดียวโดยจะจัด
ระดับเอกสารอ้างอิงดังกล่าวอยู่ในระดับ “X” 
 2. เมื่อพบเอกสารอ้างอิงสองฉบับหรือมากกว่าที่ มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
ใกล้เคียงที่สุดกับสาระส าคัญของการประดิษฐ์ในค าขอรับสิทธิบัตรแล้ว ผู้ตรวจสอบมีความ
คิดเห็นว่า ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะและวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถน าเอา
เอกสารอ้างอิงตั้งแต่สองฉบับขึ้นไปมารวมกันแล้วสามารถแก้ปัญหาเชิงเทคนิคตามการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ นั่นคือการพิจารณาว่าการประดิษฐ์มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
หรือไม่ และการประดิษฐ์ในค าขอรับสิทธิบัตรจะถูกปฏิเสธเหตุอันเนื่องมาจากเอกสารอ้างอิง
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้านี้ โดยจะจัดระดับเอกสารอ้างอิงดังกล่าวอยู่ในระดับ “Y” 
 3. เมื่อใช้ทักษะประสบการณ์และความรู้พื้นฐานเดิมของผู้ตรวจสอบแล้ว
พิจารณาได้ว่าไม่สามารถค้นพบเอกสารสิ่งประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้าได้ หรือพบงานที่ปรากฏอยู่
แล้วที่ไม่มีความเก่ียวข้องโดยตรงต่อการประดิษฐ์ หรือผลการตรวจค้นที่คาดว่าจะได้ไม่คุ้มกับ
เวลา พลังงานในการท างานและต้นทุนที่ใช้ในการตรวจค้น ผู้ตรวจสอบจึงไม่จ าเป็นท าการ
ตรวจค้นต่อไป 
 4. เม่ือมีการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้านี้ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. หรือ  2. และปรากฏ
ในรายงานผลการตรวจค้นสิทธิบัตรต่างประเทศ หรือผลรายงานการตรวจค้นโดยการยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศของผู้ขอรับสิทธิบัตรเอง 
 5. เมื่อมีการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้านี้ปรากฏในผลรายงานตามที่กล่าวไว้ใน  
ข้อ 4. แล้ว ผู้ตรวจสอบควรจะต้องตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพิ่มเติมในฐานข้อมูลภายใน 
(e - Patent) เพื่ออ้างอิงเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกิดขึ้นภายในประเทศ เพื่อให้
ครอบคลุมต่อผลการพิจารณาการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ต่อไป 
 
9. การตรวจค้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษ (Search under Special Circumstances)  

9.1 การตรวจค้นค าขอรับสิทธิบัตร เพื่อให้ครอบคลุมในสาระส าคัญมากกว่าหนึ่งสาขา
วิทยาการ (Search on an application of which the subject matter covers more than 
one technical field) 
 เมื่อการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรที่มีสาระส าคัญครอบคลุมมากกว่าหนึ่ง
สาขาวิทยาการ ผู้ตรวจสอบในสาขาวิทยาการเดิมควรจะต้องปรึกษากับผู้ตรวจสอบในอีกหนึ่ง
สาขาวิทยาการอีกด้านหนึ่งอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ เพื่อวางแผน
ในการตรวจค้นร่วมกันต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรเกิดข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวข้องกับการตรวจค้นการ
ประดิษฐ์ในค าขอรับสิทธิบัตรสามารถปรึกษากับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่รับผิดชอบโดยตรงได้ 
และในขณะเดียวกันหากเกิดข้อสงสัยในผลการตรวจค้นใดๆ  ของผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร 
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ผู้ตรวจสอบสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้โดยตรงเช่นกัน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและการครอบคลุมเนื้อหาการประดิษฐ์ในค าขอรับสิทธิบัตร
เหล่านั้น 

9.2 การตรวจค้นค าขอรับสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในค าขอเดียวกัน 
(Search on an Application Which Lacks Unity) 
 9.2.1 การตรวจค้นค าขอสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในค าขอเดียวกันอย่าง
ชัดเจน (Search on an Application Which Lacks Unity Obviously) 
 เมื่อพิจารณาสาระส าคัญของการประดิษฐ์ โดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจ
ค้นสิทธิบัตร พิจารณาข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรองทั้งหมด รายละเอียดการประดิษฐ์ 
รูปเขียน (ถ้ามี) แล้วเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรมีหลายการประดิษฐ์อยู่ในค าขอรับสิทธิบัตร
เดียวกัน จะต้องท าการตรวจค้นภายหลังจากที่ผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นแก้ไขค าขอรับ
สิทธิบัตรดังกล่าวให้คงเหลือเพียงการประดิษฐ์เดียว 
 9.2.2. การตรวจค้นค าขอสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์อยู่ในค าขอเดียวกันที่ มี
ความไม่ชัดเจน (Search on an Application Which Lacks Unity Nonobviously) 
 การตรวจค้นค าขอสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในค าขอรับสิทธิบัตรเดียวกันที่มี
ความไม่ชัดเจน (Lacks Unity Nonobviously) นั้นปรากฏให้เห็นได้ว่ามีการประดิษฐ์หลาย
อย่างในค าขอรับสิทธิบัตรเดียวกันภายหลังจากท าการตรวจค้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือ
ผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรต้องท าการตรวจค้นดังต่อไปนี้ 
 (1) เมื่อตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักข้อแรก หากตรวจค้นแล้วพบว่าข้อถือสิทธิ
ดังกล่าวไม่มีความใหม่ หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น หลังจากขั้นตอนการตรวจค้นให้ 
ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรพิจารณาในข้อถือสิทธิหลักที่เหลือว่าเป็นไปตามเงื่อนไข
ของการตรวจสอบการขอรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันตามมาตรา 18 ประกอบด้วยกฏ
กระทรวง ฉบับที่ 21 ข้อ 5. และกฏกระทรวง ฉบับที่ 22 ข้อ 6. เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้
ว่าข้อถือสิทธิที่เหลือเหล่านั้นเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ หากไม่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกันก็ไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจค้นข้อถือสิทธิที่ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ต่อไป 
 (2) ถ้าแนวความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์ของข้อถือสิทธิหลักจ านวนสอง
ข้อหรือมากกว่าที่เป็นข้อถือสิทธิคู่ขนานกัน ( Inter-parallel independent claims) ที่มี
สาระส าคัญทางเทคนิคใกล้เคียงกันอย่างมาก และไม่มีข้อถือสิทธิหลักข้อใดมีความจ าเป็นที่
ต้องตรวจค้นในสาขาวิทยาการอ่ืนๆ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะตรวจค้นทุกสาระส าคัญทาง
เทคนิคในการประดิษฐ์ไปพร้อมกันได้ ซึ่งต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระงานของผู้ตรวจสอบมาก
จนเกินไป ซึ่งลักษณะของข้อถือสิทธิคู่ขนานกันจะมีสาระส าคัญทางเทคนิคใกล้เคียงกันอย่าง
มาก 
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 ตัวอย่างเช่น  
 ข้อถือสิทธิหลัก 1. อุปกรณ์ที่ไม่ได้ทอชนิดใช้แล้วทิ้ง (A disposable nonwoven 
implement) โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

 (A) ชิ้นประกอบที่เป็นแผ่นที่ได้ทอชิ้นที่หนึ่งและที่สอง โดยที่ชิ้นส่วนประกอบ
ที่ไม่ได้ทอที่หนึ่งและที่สองดังกล่าว ได้รับการเชื่อมยึดเข้าด้วยกันตามแนวขอบรอบของชิ้น
ประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วน เพื่อสร้างปริมาตรความจุภาย 
ในระหว่างชิ้นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวกับช่องเปิดเพื่อรับมือของผู้ใช้งาน
และ 

 (B) สารผสมที่ควบคู่มากับชิ้นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอชิ้นที่หนึ่งและ
ชิ้นที่สองดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งชิ้น  
 ……..ข้อถือสิทธิรอง........ 
 และข้อถือสิทธิหลักที่  10. อุปกรณ์ที่ ไม่ได้ทอชนิดใช้แล้วทิ้ง (A disposable 
nonwoven implement) โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

 (A) ชิ้นประกอบที่เป็นแผ่นที่ได้ทอชิ้นที่หนึ่งและที่สอง โดยที่ชิ้นส่วนประกอบ
ที่ไม่ได้ทอที่หนึ่งและที่สองดังกล่าว ได้รับการเชื่อมยึดเข้าด้วยกันตามแนวขอบรอบของชิ้น
ประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วน เพื่อสร้างปริมาตรความจุภายใน
ระหว่างชิ้นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวกับช่องเปิดเพื่อรับมือของผู้ใช้งาน และ 

 (B) สารผสมที่ควบคู่มากับชิ้นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอชิ้นที่หนึ่งและ
ชิ้นที่สองดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งชิ้น  
     โดยที่ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นถุงมือ 
 

10. สาระส าคัญการประดิษฐ์ที่ไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจค้น (Subject Matters 
for Which Search is Not Required) 

 สาระส าคัญต่อไปนี้ ผู้ตรวจสอบไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจค้น 
1. การขอรับสิทธิบัตรในสิ่งที่ไม่ใช่การประดิษฐ์ตามมาตรา 3 
2. การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้จริง ในทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติ 
3. แนวคิดของสาระส าคัญไม่สามารถขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตาม

ตามมาตรา 9 
4. รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิไม่สมบูรณ์ ชัดแจ้งและชัดเจน 

จนผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะและวิทยาการนั้น ไม่สามารถ
ท าขึ้นหรือปฏิบัติตามได้ 
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11. เงื่อนไขในการตรวจค้นเพิ่มเติม (Supplementary Search) 

 ในระหว่างการตรวจสอบการประดิษฐ์ อาจจะมีเหตุต้องตรวจค้นเอกสารการ
ประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้า เพื่อความเหมาะสมประกอบการพิจารณาให้มากยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบ
ต้องท าการตรวจค้นเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 1. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้แก้ไขข้อถือสิทธิ แต่ในการตรวจค้นในคร้ังแรกยังไม่อาจ
ครอบคลุมในสาระส าคัญของข้อถือสิทธิใหม่ที่ได้รับการแก้ไข 
 2. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ส่งค าขอรับสิทธิบัตรที่ชัดเจน ชัดแจ้ง เพียงพอต่อความ
เข้าใจแล้ว ซึ่งเกิดการตรวจค้นไว้ในคร้ังแรก ด้วยเหตุจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของ
ค าขอฉบับที่พิจารณาเหล่านั้น 
 3. เมื่อมีหนังสือแจ้งจากกองสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับเปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์
หรือไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนของค าขอรับสิทธิบัตร จึงมีความจ าเป็นตรวจค้นเพิ่มเติ่มหรือ
อาจมีหนังสือแจ้งแยกค าขอรับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิทยาการที่ท าการตรวจค้นใน
ระหว่างที่มีการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ หากเกิดเหตุในกรณีใดๆ ตามที่กล่าวไว้
ข้างต้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่รับผิดชอบค าขอรับสิทธิบัตรเหล่านั้นจ าเป็นต้องตรวจค้น
เพิ่มเติม 
 4. เมื่อพิจารณารายงานผลการตรวจค้นในประเทศ หรือรายงานการตรวจค้น
ระหว่างประเทศ หรือรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศแล้วยังไม่มีความน่าเชื่อถือ
เพียงพอต่อการพิจารณาค าขอรับสิทธิบัตรของไทย หรือปรากฏรายงานที่อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการให้สิทธิที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรอาจจะต้องตรวจค้นการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้าเพิ่มเติมทั้ งในฐานข้อมูล
ภายในประเทศ (ฐานข้อมูล e - Patent) เป็นล าดับแรก และ/หรือฐานข้อมูลของ
ต่างประเทศ เพื่อให้การตรวจสอบสาระส าคัญของการประดิษฐ์ครอบคลุมต่อการพิจารณา 
ในการให้สิทธิค าขอรับสิทธิบัตรฉบับเหล่านั้น 
 

12. รายงานผลการตรวจค้น (Search Report) 

 รายงานผลการตรวจค้นเป็นการบันทึกผลการตรวจค้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายงานผลการตรวจค้นที่มีระดับความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องของเอกสารอ้างอิงหรือ 
การประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้านี้ รายงานการตรวจค้นต้องใช้รูปแบบที่ก าหนดโดยกองสิทธิบัตร  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และต้องระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้นค าค้น 
(Keyword) และระบุฐานข้อมูลที่ใช้ท าการตรวจค้นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้ง ระบุสัญลักษณ์
การจ าแนกประเภทการประดิษฐ์เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์ที่ตรวจค้น ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็น
ระดับความเก่ียวข้องของการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้ากับสาระส าคัญการประดิษฐ์ในค าขอรับ
สิทธิบัตรเหล่านั้น 
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 ในรายงานผลการตรวจค้นจะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในการบ่งชี้ระดับความเก่ียวข้อง
กับสาระส าคัญในการประดิษฐ์ 
 “X”: เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร หรือเป็นเอกสาร 
ที่แสดงให้เห็นว่าข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์นี้ ไม่ใหม่หรือไม่ เป็นการประดิษฐ์สูงขึ้น  
เมื่อพิจารณาเพียงเอกสารเดียว 
 “Y”: เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อน าเอกสารมารวมกับเอกสารอ่ืนอย่างน้อยหนึ่ง
เอกสาร โดยแสดงให้เห็นว่าข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
 “A”: เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการซึ่งไม่ถูกน ามาพิจารณาว่า
เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์เป็นพิเศษ 
 “CR”: (Conflicting of Rights) หมายถึงเอกสารสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ ค าขอรับ
สิทธิบัตรหรือค าขออนุสิทธิบัตรใดๆ ได้ปรากฏว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือเกิดความ
ซ้ าซ้อนกันของสิทธิ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรต่างบุคคลกัน 
 “P”: เอกสารที่ประกาศโฆษณาภายหลังจากวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรคร้ังแรกหรือในวัน
เดียวกัน แต่ก่อนวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร (หรือในกรณีค าขอระหว่างประเทศ (PCT) ใช้วันยื่น
ค าขอระหว่างประเทศ) โดยมักเติมพร้อมสัญลักษณ์อ้างอิงอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ X, 
Y, หรือ A 
 “E”: เอกสารที่ประกาศโฆษณาในวันเดียวกันหรือภายหลังจากวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
หรือยื่นค าขอระหว่างประเทศ  
 “T”: เอกสารที่เก่ียวข้องในส่วนของหลักการ หรือทฤษฎีของการประดิษฐ์ 
 “O”: เอกสารทีเ่ก่ียวข้องโดยการเปิดเผยด้วยวาจา 

 “D”: เอกสารที่เก่ียวข้องซึ่งระบุอยู่ในค าขอรับสิทธิบัตร 
 “L”: เอกสารที่เก่ียวข้องด้วยเหตุผลอื่น 
 “&”: เอกสารที่เป็นการประดิษฐ์เดียวกันที่ยื่นไว้ในหลายๆ ประเทศ 
 ส าหรับเอกสารระดับต่างๆที่กลา่วข้างต้น สัญลักษณ์ “X” “Y” และ “A” ใช้บ่งชี้ความ
เกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงหรือการประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้า (งานที่ปรากฏอยู่แล้ว) กับการ
ประดิษฐ์ที่ก าลังตรวจสอบ สัญลักษณ์ “CR” และ “E” บ่งชี้ความเกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิง
กับข้อถือสิทธิของค าขอรับสิทธิบัตรทั้งในเงื่อนไขของเวลาและเนื้อหา สัญลักษณ์ “P” บ่งชี้ความ
เกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงกับเอกสารค าขอรับสิทธิบัตรในเวลาที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร โดย
ต้องมีสัญลักษณ์ “X”, “Y”, “E” หรือ “A” บ่งชี้ความเกี่ยวข้องในส่วนของเนือ้หา สัญลักษณ์ “P” 
ใช้ในกรณีที่ยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการถือสิทธิย้อนหลัง 
 เมื่อข้อถือสิทธิประกอบด้วยการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ต่างกัน และระดับความ
เก่ียวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคเหล่านี้แตกต่างกัน ผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรต้องใช้สัญลักษณ์ระดับสูงสุด เพื่อบ่งชี้ความเกี่ยวข้องกับเอกสารอ้างอิงดังแผนงาน
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์จ าแนกประเภทเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
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13. การจัดท ารายงานผลการตรวจค้น (TH-DIP Search Report) เพื่อประกอบ 
การพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ และการให้ความเห็นจากการตรวจค้น 
(Written Opinion) 

 ในการจัดท ารายงานผลการตรวจค้นสิทธิบัตรและให้ความเห็นจากการตรวจค้น 
ของผู้ตรวจสอบตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร จะต้องด าเนินการเขียนรายงานการตรวจ
ค้นสิทธิบัตร และความเห็นจากการตรวจค้น (หรือความเห็นในการตรวจสอบ) บนพื้นฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกค้นพบ (งานที่ปรากฏอยู่แล้ว) จากการประเมินและตรวจสอบข้อถือ
สิทธิเทียบกับเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วในข้อ 4. และ 5. ซึ่งจะต้องแสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความสามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ โดยจัดให้มีการสร้างแบบฟอร์ม
รายงานผลการตรวจค้นและแบบฟอร์มการให้ความเห็นจาการตรวจค้นดังแสดงตัวอย่าง
เอกสารแนบ 1 
 อีกนัยส าคัญหนึ่ง การจัดท ารายงานผลการตรวจค้นและการให้ความเห็นจากการ
ตรวจค้นเป็นภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมแล้ว หากเกิดการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือจัดท า
เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ส่งผลให้รายการตรวจค้นสิทธิบัตรและการความเห็นจากการตรวจค้น
ถูกใช้ในกรณีใช้เป็นผลรายงานการตรวจสอบในกลุ่มประเทศอาเซียน ASPEC หรือกรณีใช้
เป็นผลรายงานการตรวจสอบในประเทศญี่ปุน (PPH) หรือในต่างประเทศอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผล
ต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรสัญชาติไทย หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรภายในประเทศที่มีความประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในรายงานการตรวจค้นดังกล่าว 
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14. การตรวจค้นเอกสารสิทธบิัตรของค าขอรับสิทธิบัตรในประเทศแบ่งออกเป็น 3 กรณ ี

14.1 กรณีที่ค าขอรับสิทธิบัตรที่เคยยื่นนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร 
 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรให้ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งเอกสาร หรือรายงานผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ รวมถึงสิทธิบัตร  
ที่ออกให้กับการประดิษฐ์เดียวกัน และเอกสารอันแสดงถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาตรวจสอบ 
 ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไว้ใน
นอกราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของ
ประเทศที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้เป็นประเทศแรกหรือประเทศที่อธิบดี
ก าหนด 

14.2 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์ให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ 
   ในกรณีนี้ ผู้ขอมีทางเลือกเพื่อให้เกิดผลรายงานตรวจค้นสิทธิบัตรรวดเร็วมากขึ้น  
ซึ่งผู้ขอสามารถขอให้หน่วยงานต่างประเทศ หรือหน่วยงานในประเทศตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ โดยต้องช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นสิทธิบัตรพร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มร้องขอให้
หน่วยงานอ่ืนตรวจสอบการประดิษฐ์ดังแสดงเอกสารแนบ 2 ซึ่งหน่วยงานต่างประเทศหรือ
หน่วยงานในประเทศต้องท าข้อตกลงความร่วมมือในการตรวจค้นสิทธิบัตรไว้กับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 14.2.1 กรณีขอให้หน่วยงานต่างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้อง
จัดส่งค าแปลภาษาอังกฤษในส่วนของข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) 
 14.2.2 กรณีขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ผู้ขอรับสิทธิบัตร
จะจัดส่งค าแปลอังกกฤษตามข้อ 14.2.1 หรือไม่จัดส่งก็ได้ 
 โดยที่ส่วนงานสารบบและหนังสือส าคัญจะด าเนินการดังนี้ 
 1. กรณีขอให้หน่วยงานต่างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ 
 1.1 พิจารณาค าแปลภาษาอังกฤษในส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้จัดส่งให้กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาว่าสอดคล้องกับข้อถือสิทธิของค าขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ 
 1.2 จัดท าส าเนาค าแปลตาม 1.1 พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 3 
เพื่อด าเนินการส่งไปตรวจค้น  
 2. กรณีขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ 
 2.1 จัดท าส าเนาค าขอรับสิทธิบัตรและแบบรายงานการตรวจค้น 1 ชุด 
 2.2 คัดเลือกหน่วยงานในประเทศที่จะจัดส่งตามสาขาของการประดิษฐ์ 
ที่ขอรับสิทธิบัตรพร้อม ทั้งจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าว 
 เมื่อผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรได้รับรายงานผลการตรวจค้นดังกล่าวแลว้ ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาผลการตรวจค้นว่ามีขอบเขตการตรวจค้นครอบคลุมสาระส าคัญของการประดิษฐ์
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หรือไม่ โดยอาจพิจารณาจาก ตัวอย่างเช่น ค าที่ใช้ในการสืบค้น (Key words) การจ าแนก
การประดิษฐ์ (IPC) และฐานข้อมูลที่ด าเนินการตรวจค้น 
 โดยผู้ตรวจสอบ จะต้องพิจารณารายงานผลการตรวจค้นและเอกสารที่เป็นงาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมดในการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ 
 รายงานการตรวจค้นจะระบุสัญลักษณ์ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั้นเกี่ยวข้อง
ในลักษณะใด และเก่ียวข้องกับข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรข้อใดบ้าง 
 - ตัวอย่างรายงานการตรวจค้นต่างประเทศตามเอกสารแนบ 4  
 - ตัวอย่างรายงานการตรวจค้นในประเทศตามเอกสารแนบ 5  

14.3 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยืน่ค าขอในราชอาณาจักร หรือไมมี่ผลรายงานหรือ
เอกสารที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบใดๆ  
  ในกรณีนี้ ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจค้นสิทธิบัตรตามแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
หัวข้อ 2 ถึง 13 ดังกล่าวข้างต้น และตรวจค้นได้จากเว็บไซต์ผ่านทางฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ฐานข้อมูลส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ และฐานข้อมูลแหล่งอ่ืนๆ เช่น 
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารทางวิชาการ เป็นต้น เพื่อตรวจค้นให้ได้เอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่
แล้วที่ใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร และสร้างผลรายงานการตรวจค้นสิทธิบัตร 
เพื่อการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination) ต่อไป  
 

15. ฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการตรวจค้น  

 • ข้อมูลค าขอรับสิทธิบัตรไทยโดยเข้าระบบ e - Patent version 2.0 ส าหรับการ
ใช้ ง า น เค รื อ ข่ า ย ภ าย ใน ที่ URL http:/ /1 0 .10.1 8 .1 7 1  ห รื อ ผ่ า น ท า ง เว็ บ ไซ ต์ 
http://patentonline.ipthailand.go.th/ ดังตัวอย่างวิธีการตรวจค้นจากฐานข้อมูล e-
Patent version 2.0 

 ถ้าใช้ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = การเคลือบ AND ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = อโลหะ พบเอกสาร 2 
เร่ือง 

 ถ้าใช้ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = การเคลือบ AND บทสรุปการประดิษฐ์= อโลหะ พบ
เอกสาร 11 เร่ือง  

 ถ้าใช้  ชื่ อสิ่ งประดิษฐ์  = การเคลือบ AND ชื่อสิ่ งประดิษฐ์ = อโลหะ AND  
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = หลายระบบ พบเอกสาร 1 เร่ือง 

 ถ้าใช้ชื่อผู้ประดิษฐ์ = สุรศักดิ์ สุรินทร์พงษ์ พบเอกสาร 5 เร่ือง 
 ถ้าใช้สัญลักษณ์การประดิษฐ์ = C23C 14/34 พบเอกสาร 3 เร่ือง  
 ถ้าใช้สัญลักษณ์การประดิษฐ์ = C23C 14/00 พบเอกสาร 7 เร่ือง   
 ถ้าใช้บทสรุปการประดิษฐ์ = การเคลือบ AND บทสรุปการประดิษฐ์ = อโลหะ  

พบเอกสาร 39 เรื่อง 

http://10.10.18.171/
http://patentonline.ipthailand.go.th/
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 • ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรต่างประเทศ โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต (via the 
Internet) เข้าที่เว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้ 
1) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization – 

WIPO)  
a. http://www.wipo.int/patentscope/en/ ฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นสิทธิบตัร

ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
b. http://www.wipo.int/case/en/ ระบบการตรวจค้นและตรวจสอบสิทธิบัตร 

2) https://worldwide.espacenet.com/ ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของ EPO 

ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น (Japan Patent Office – JPO) 
a. https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage 

ฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่น 
b. https://aipn.j-platpat.inpit.go.jp/AI2/cgi-bin/AIPNINDEX ระบบตรวจ

ค้นและตรวจสอบสิทธิบัตร 
3) http://patft.uspto.gov ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) http://engpat.kipris.or.kr/ ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศเกาหลี 
5) http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/ ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของออสเตรเลีย 

6) http://ipsearch.aseanip.org/ ฐานข้อมูลของกลุ่มประเทศอาเซียน  
 
 

http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://www.wipo.int/case/en/
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
https://aipn.j-platpat.inpit.go.jp/AI2/cgi-bin/AIPNINDEX
http://patft.uspto.gov/
http://engpat.kipris.or.kr/
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/
http://ipsearch.aseanip.org/
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ตั วอย่ าง  วิ ธีการตรวจค้นจากฐานข้อมู ลทรัพย์สินทางปัญ ญาของสหภาพยุ โรป 
https://worldwide.espacenet.com/ 

 คลิก Worldwide - full collection of published patent applications from 
80+ countries 

 หน้าจอจะปรากฏข้อความที่จะใช้ตรวจค้นในหลายรูปแบบ เชน่ การตรวจค้นโดย- 
Enter keywords (Title or abstract) Enter numbers with or without 
country code (Publication/Application/Priority number) Enter one or 
more dates or date ranges (Publication date) Enter name of one or 
more persons/organisations และ Enter one or more classification 
symbols ตามภาพด้านล่าง 
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 เมื่อได้เอกสารต่างๆ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารแต่ละฉบับ ถ้าเอกสาร
ฉบับใดยังมิได้ท าการประกาศโฆษณา ผู้ขอมิได้ละทิ้งค าขอ และผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้ยินยอม
ให้เปิดเผยรายละเอียดได้ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2535 เอกสารเหล่านี้ไม่สามารถน ามาเป็น
เอกสารอ้างอิงในการพิจารณาตรวจสอบความใหม่ได้ แต่ถ้าเอกสารที่ยังมิได้ประกาศโฆษณา
มีเนื้อหาสาระส าคัญของการประดิษฐ์เหมือนกับค าขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ตรวจสอบด าเนินการ
ตรวจค้นอยู่ และค าขอที่ยังมิได้ประกาศโฆษณานั้นได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนค าขอ 
ที่ผู้ตรวจสอบด าเนินการอยู่นั้น ผู้ตรวจสอบควรจะรีบด าเนินการค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นเข้า
มาก่อนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
 ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยไม่ได้ร่วมกันให้
บุคคลซึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นค าขอในวันเดียวกันให้
ท าความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้
ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนดให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้น
ละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 
 ดังนั้นผู้ขอรับสิทธิบัตรคนแรกเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิบัตร เมื่อพิจารณาค าขอรับ
สิทธิบัตรแรกแล้ว ผู้ตรวจสอบถึงด าเนินการพิจารณาค าขอรับสิทธิบัตรที่ด าเนินการอยู่ 
 ดังนั้นผู้ตรวจสอบควรจะพิจารณาเอกสารที่สามารถใช้งานได้ว่าฉบับใดใกล้เคียง
กับการประดิษฐ์มากที่สุดเพื่อที่จะน ามาใช้ในการเขียนรายงานการตรวจค้น และใช้ในการ
พิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ค าค้นเป็นสิ่งส าคัญถ้าใช้ค าค้น
ได้ถูกต้องและเหมาะสมก็จะพบเอกสารที่ใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ ซึ่งท าให้การพิจารณา 
การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นมีประสิทธิภาพ 
 

16.บทสรุป 

 การตรวจค้นถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการพิจารณาจดทะเบียน
ให้สิทธิบัตรหรือยกค าขอรับสิทธิบัตร ถ้าผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรด าเนินการตรวจค้นเอกสาร 
ที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วอย่างไม่ละเอียดรอบคอบและสมบูรณ์เพียงพอ จะไม่สามารถพบ
เอกสารที่ใกล้เคียงหรือเป็นเอกสารที่เหมือนกับค าขอรับสิทธิบัตรซึ่ งด าเนินการตรวจค้นอยู่ 
ส่งผลท าให้ขั้นตอนการพิจารณาการตรวจสอบความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นนั้น
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และอาจเกิดผลการเพิกถอนสิทธิบัตรเก่ียวข้องสิทธิในศาลได้ 
ดังนั้น การตรวจค้นเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วนั้น จะต้องด าเนินการด้วยความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง และตรวจค้นโดยใช้ค าที่ต่างกันแต่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน หรือ
แนวทางการตรวจค้นพิจารณาดังกล่าวไว้ในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น เพื่อที่จะได้ค้นหาเอกสาร  
ให้ครอบคลุมถึงการประดิษฐ์ที่ตนเองตรวจค้นอยู่ 

ม.16 
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 มาตรา 29 

หมวด 1 
ส่วนที ่3 

การตรวจสอบการประดิษฐ์ 

1. บทน า 
 การตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ (Substantive Examination) เป็นขั้นตอน
หนึ่งที่ส าคัญส าหรับพิจารณาการประดิษฐ์ก่อนรับจดทะเบียนหรือออกสิทธิบัตร เพื่อให้เกิด
ความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ส าหรับผู้ขอรับสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบสาระส าคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ได้รับการประกาศโฆษณาการขอรับ
สิทธิบัตรไว้แล้วก่อนหน้านี้ โดยที่การประดิษฐ์จะได้รับการตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ตามมาตรา 5 ประกอบด้วย
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และการประดิษฐ์จะต้องได้รับการเปิดเผยโดยสมบูรณ์ รัดกุม 
และชัดแจ้งอย่างเพียงพอต่อความเข้าใจของผู้มีความช านาญในระดับสามัญที่จะสามารถ
ปฏิบัติตามได้ โดยสาระส าคัญการประดิษฐ์จะต้องมีความถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามมาตรา 
17 กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ฉบับที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ การประดิษฐ์จะต้องไม่ขัด
ต่อมาตรา 9 และค าขอแต่ละฉบับขอรับสิทธิบัตรได้เฉพาะการประดิษฐ์เดียวตามมาตรา 18 
แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
 อีกทั้ง สาระส าคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ในแต่ละข้อถือสิทธิจะต้องมีความ
สมบูรณ์ รัดกุม ชัดแจ้ง และสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน ในการ
อธิบายการตรวจสอบสาระส าคัญของการประดิษฐ์ตามคู่มือหมวดนี้ จะท าให้ผู้ตรวจสอบ
เข้าใจการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ในส่วนต่างๆ รวมทั้ง ใช้เป็นเครื่องมือ
อ้างอิงในแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน 

2. การยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์โดยผู้ขอรับสิทธิบัตร 
เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นค าขอให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5  (โดยยื่นแบบ 
สป/อสป/005-ก เอกสารแนบ 1 ) ภายในห้าปีนับแต่วันประกาศโฆษณา หรือในกรณีที่มีการ
คัดค้านและมีการอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 33 และ 34 ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่น 
ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (โดยยื่นแบบ สป/อสป/005-ก เอกสารแนบ 1) ภายในหนึ่ง
ป ีน ับ แต ่ว ันที ่ค า ว ิน ิจฉ ัยชี ้ข าดถ ึงที ่ส ุด  แล ้วแต ่ระยะ เวลาใด จะสิ ้น ส ุดลงท ีหล ัง  
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นค าขอภายในเวลาที่ก าหนดไว้ให้ถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร  
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มาตรา 33 

มาตรา 24 

กฎกระทรวง ฉ. 22  
(พ.ศ.2542)  
ข้อ 11 

มาตรา 30 

3. การตรวจสอบการประดิษฐ์ 
เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 

29 และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบตามมาตรา 24 แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท า
รายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร และเป็นกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตาม
มาตรา 31 หรือในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 แต่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้ขอรับสิทริบัตรเป็น 
ผู้มีสิทธิ อธิบดีสั่งให้รับจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร และ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบตัรช าระค่าธรรมเนียมการออกสทิธิบัตรภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบการประดิษฐ์มีดังต่อไปนี้ 

 ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ
ตรวจสอบดังนี้   
  (1) ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17 

  (2) ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
 เมื่อได้ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 (2) หรือมาตรา 65 ประกอบด้วย
มาตรา 28 (2) และผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอให้ตรวจสอบตามมาตรา 29 หรือในกรณีที่มี        
การคัดค้านว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามมาตรา 5 หรือมาตรา 65 ฉ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
 (1) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร หรือการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้มีการเปิดเผย
สาระส าคัญหรือรายละเอียดไว้ในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จัดสารบบไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

 (2) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้มีการขอรับสิทธิบัตรหรื อ           
อนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
 ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีอาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตาม
มาตรา 5 หรือมาตรา 65 ทวิ ส าหรับค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี
นอกจากที่ระบุไว้ใน (1) และ (2) ได้ 
 เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ถ้าปรากฏว่าค าขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบ
ด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับ
สิทธิบัตร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร รวมทั้งผู้คัดค้านในกรณี
ที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 และให้ประกาศโฆษณาค าสั่งนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ    

ที่ประกาศโดยกฎกระทรวง 
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เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก) 
แล้วให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการเบิกแฟ้มค าขอรับสิทธิบัตร และจัดเก็บไว้ด้านซ้ายมือของแฟ้ม
ค าขอรับสิทธิบัตร ต่อจากนั้น ตรวจสอบก าหนดเวลาการยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
ว่าอยู่ในเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก) 
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ให้ผู้ตรวจสอบท าหนังสือแจ้งละทิ้งผ่านหัวหน้ากลุ่ม แล้วส่งต่อให้
กลุ่มงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการละทิ้งค าขอต่อไป 

3.2 รูปแบบวิธีการด าเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ 
 ในการตรวจสอบการประดิษฐ์แบ่งรูปแบบการตรวจสอบตามการยื่นขอถือสิทธิ    
ให้ วันยื่นขอรับสิทธิบั ตรนอกราชอาณ าจักร ไว้ เป็ นครั้ งแรกเป็นวันที่ ได้ ยื่นค าขอ               
ในราชอาณาจักรออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 

3.2.1 การประดิษฐ์ที่ยื่นขอถือสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็น
คร้ังแรกเป็นวันที่ได้ยื่นค าขอในราชอาณาจักร  
 โดยสามารถตรวจสอบได้ 2 ลักษณะดังนี้  

3.2.1.1 มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร 
ลักษณะเช่นนี้ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรสามารถน าผลรายงานผลการตรวจสอบจาก

ต่างประเทศประกอบการพิจารณาตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์เดียวกันที่ได้
ยื่นไว้ในราชอาณาจักร โดยผลรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะต้องมี
การตรวจสอบสาระส าคัญไว้แล้วก่อนหน้านั้น รวมถึงยังผ่านระบบการตรวจสอบสาระส าคัญการ
ประดิษฐ์ (Substantive examination) อีกด้วย  

 

3.2.1.2 ไมม่ีการส่งรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร  
ลักษณะเช่นนี้ ผู้ตรวจสอบสามารถด าเนินการได้ 2 ลักษณะคือดังนี้ 
(1) ด าเนินการตรวจค้นและพิจารณาตรวจสอบตามล าดับวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
(2) ด าเนินการแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรให้ส่งรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับผลการ

ตรวจสอบจากต่างประเทศ หรือสามารถขอให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรเลือกด าเนินการ (ในกรณีที่ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรยังไม่มีรายงานหรือเอกสารดังกล่าว) ได้ 2 ลักษณะดังนี้ 

  แจ้งความจ านงขอให้ส านักงานสิทธิบัตรของต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศด าเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ได้ตามมาตรา 25 โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้อง
ช าระค่าใช้จา่ยในการตรวจค้น เช่น ส านักงานสิทธิบัตรออสเตรเลีย ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจค้น
ตามประกาศที่อธิบดีก าหนด เป็นต้น ในการนี้ให้แนบข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ 
ตลอดจนรูปเขียน (ถ้ามี) เป็นภาษาอังกฤษมาด้วย จากนั้นให้กรอกข้อความในแบบฟอร์ม 
AUSTRALIAN INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION (เอกสารแนบ 2) เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
ส่งไปพร้อมกับข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เป็นต้น 
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  แจ้งความจ านงขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์
ได้ตามมาตรา 25 โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องช าระค่าใช้จ่ายใบการตรวจค้นตามจ านวนข้อถือ
สิทธิในอัตราที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ก าหนดไว้ หลังจากรับผลรายงานการตรวจค้นจาก
หน่วยงานดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการเบิกแฟ้มเพื่อตรวจสอบการประดิษฐ์ต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามล าดับวันที่ได้รับรายงานการตรวจค้น 

 

3.2.2 การประดิษฐ์ที่ไม่ได้ยื่นขอถือสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักร
เป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นค าขอในราชอาณาจักร  

กรณียื่นค าขอรับสิทธิบัตรไทยประเทศแรก รวมถึงค าขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอเป็น
สัญชาติไทยให้ด าเนินการตามข้อ (1) หรือพิจารณาตรวจสอบในกรณีที่ผู้ขอมีผลการตรวจค้น
สิทธิบัตรจากผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรภายในหรือภายนอกประเทศตามการร้องขอของผู้ขอรับ
สิทธิบัตรตามข้อ (2) 

 ทั้งนี้ ในการตรวจสอบจะต้องด าเนินการพิจารณาตรวจสอบตามล าดับวันยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตร และให้เป็นไปก าหนดเวลาตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก     
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ก าหนดเวลา 38.5 เดือน นับแต่ยื่น 

ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) 

3.3 แนวความคิดพื้นฐานทางการตรวจสอบการประดิษฐ์ 
แนวความคิดพื้นฐานในการพิจารณาการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้

หรือไม่นั้นมีความแตกต่างกันระหว่าง “การประดิษฐ์” (invention) และ “การค้นพบ” 
(discovery) เมื่อพิจารณาความหมายของการประดิษฐ์ (invention) หมายถึง การคิดค้น และ
คิดท าขึ้นเพื่อน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธี หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ การค้นพบ (discovery) 

หมายถึงการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยทฤษฏี หรือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ ซึ่งมีระเบียบแบบแผนอยู่โดยในธรรมชาติของตัวมันเอง โดยที่มนุษย์
เพียงแต่ใช้สติปัญญาไปค้นพบในสิ่งเหล่าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การประดิษฐ์และการค้นพบ
มุ่งไปสู่การเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างเดียวกัน แต่การ
ประดิษฐ์ย่อมก่อให้เกิดลักษณะส าคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่สามารถใช้ความรู้ที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์แล้วถูกน าไปใช้ในการผลิต หรือถูกใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ จนอาจก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขึ้นใหม่ได้ 
ตัวอย่างเช่น การพบโครงสร้าง DNA ถือว่าเป็นการค้นพบ แต่การพัฒนากรรมวิธีท าให้เกิด 
DNA หรือการเพิ่มจ านวน DNA มากข้ึนกว่าเดิมด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ถือว่าเป็นการประดิษฐ์
ที่อาจขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ เป็นต้น 
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มาตรา 9 

แนวทางพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นการประดิษฐ์ที่มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค โดยอาจ
น าองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งน าความรู้ที่เกิดจากการค้นพบ (discovery) 

น ามาประยุกต์ใช้จนท าให้เกิดเป็นผลทางเทคนิคอย่างหนึ่งอย่างใดในทางปฏิบัติ ในการ
พิจารณาการประดิษฐ์ว่าสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น 
ควรจะต้ องพิ จารณ าจากระดับ การแทรกแซงของมนุษ ย์  (human intervention)  
ในกระบวนการคิดค้นหรือคิดท าขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธิใดๆ 
(ดังแนวทางตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา 18330/2557 และค าพิพากษาศาลฎีกา 
7119/2552 เอกสารแนบ 3) 

ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาว่าการประดิษฐ์ใดสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาเป็นกรณี ไป โดยมุ่งเน้นต่อ
กระบวนการคิดค้นหรือคิดท าขึ้นจนท าให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ ขึ้นใหม่ หรือการ
ปรับปรุงใดๆ จนท าให้ดีขึ้นต่อผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเหล่านั้น ว่าได้มีการน าความรู้ที่มีอยู่
โดยทั่วไป หรือน าองค์ความรู้ที่ได้เกิดจากการค้นพบเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดค้น
หรือคิดท าขึ้นจนเกิดผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือมีการปรับปรุงใดๆ จนท าให้ดีขึ้น
ต่อผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีหรือไม่ และสิ่งเหล่านั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์หรือลักษณะทางเทคนิค จนเกิดผลทางเทคนิคอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่สามารถใช้ได้ในทางปฏิบัติ 

 

3.3.1 การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 9 
 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ 

(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ 
พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(3) ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(4) วิธีการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลรรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิ

ภาพของประชาชน 

ส าหรับการพิจารณาการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใดที่ไม่สามารถขอรับความ
คุ้มครองได้ตามมาตรา 9(1) (2) และ (5) ได้นั้น ให้พิจารณาเพิ่มเติมจากหมวด 1 ส่วนที่ 1 
การตรวจสอบเบื้องต้นในข้อ 11 และมาตรา 9(3) ให้พิจารณาเพิ่มเติมจากหมวด 6 การ
ตรวจสอบการประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมาตรา 9(4) ให้พิจารณาเพิ่มเติมจากหมวด 5 
(การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์) 
ในคู่มือฉบับนี้ 
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มาตรา 17 (3) 

3.3.2 การตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 17  
ตามมาตรา 24 ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ท าการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง โดยด าเนินการตรวจสอบความชัดเจน/ชัดแจ้ง 
2 ลักษณะดังนี้ 

 

3.3.2.1 การตรวจสอบความชัดเจน/ชัดแจ้งของรายละเอียดการประดิษฐ์  
 รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์รัดกุม และชัดเจนอันจะท าให้ผู้มี
ความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถท าและปฏิบตัิการตาม
การประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์พึงทราบได้ 

การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ต้องได้รับการเปิดเผยเทคนิคการประดิษฐ์
อย่างสมบูรณ์ชัดแจ้ง และพอเพียงที่ท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญท าและปฏิบัติได้ 
หากรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่เปิดเผยอย่างพอเพียงหรือไม่สมบูรณ์จนผู้มีความช านาญใน
ระดับสามัญไม่สามารถท าหรือปฏิบัติตามได้ ย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับ
ความคุ้มครองสิทธิบัตรที่ต้องการเปิดเผยการประดิษฐ์อย่างเห็นชัดเจน สมบูรณ์ นอกจากนี้
เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดขึ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป และยังสามารถ
กระท าการพิสูจน์สิทธิที่เกิดจากการประดิษฐ์ได้อย่างชัดเจนในกรณีที่ถูกละเมิดได้ภายหลัง 
ดังนั้น การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตรฉบับนี้ จะต้องเป็นการเปิดเผยการประดิษฐ์ที่ชัดแจ้ง สมบูรณ์ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 รายละเอียดการประดษิฐ์ต้องไดร้ับการเปิดเผยเทคนิคการประดษิฐ์อย่าง
สมบูรณ์ (Completeness) 

ความสมบูรณ์ของการอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์จะต้องประกอบด้วยเนื้อหา
ทางเทคนิคที่ส าคัญที่จะท าให้เข้าใจต่อการประดิษฐ์และสามารถปฏิบัติตามได้ โดยที่ก าหนด
ไว้ในกฏกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ข้อ 3 ก าหนดให้รายละเอียดการประดิษฐ์ต้อง
ระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ตามที่ปรากฏในค าขอ และต้องมีหัวข้อเหล่านั้นปรากฏอยู่  
 1) อธิบายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
 2) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 
 3) ชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อันจะท าให้เข้าใจการประดิษฐ์
นั้นดีขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ระบุเอกสารที่เก่ียวข้องด้วย (ถ้ามี) 
 4) เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะท าให้ผู้มีความ
ช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ สามารถท าและ
ปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ 
 5) อธิบายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ (ถ้ามี) 
 6) ระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ทราบ ทั้งนี้ ให้ยกตัวอย่างและ
อ้างถึงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาที่เก่ียวข้อง หรือรูปเขียนด้วยถ้าจ าเป็น 
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 7) แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์นั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทาง
อุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรมได้  

ทั้งนี้ ให้มีหัวข้อเร่ืองและรายละเอียดดังกล่าวตามล าดับหัวข้อเร่ืองที่ระบุไว้ในวรรค
หนึ่งข้างต้น การปรับเปลี่ยนล าดับหัวข้อเรื่องให้กระท าได้ หากท าให้เข้าใจการประดิษฐ์นั้น 
ดีขึ้น แต่ต้องระบุทุกหัวข้อเร่ืองไว้ให้ครบด้วย ยกเว้นกรณีข้อ 7 หากได้บรรยายรายละเอียด
ไว้ครบถ้วนแล้ว หรือเมื่ออ่านการประดิษฐ์แล้วทราบถึงการใช้ประโยชน์ในการผลิตในด้าน
ต่างๆ ชัดเจนแล้ว  

ส าหรับการบรรยายหรือการอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องปรากฏให้เห็น
เนื้อหาสาระที่จะท าให้เข้าใจการประดิษฐ์ดีขึ้น เช่น ระบุถึงสาขาทางวิทยาการการประดิษฐ์ 
ที่เก่ียวข้องกัน และอธิบายชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้เข้าใจ
การประดิษฐ์นั้นดีขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งสามารถระบุเอกสารที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิทยาการเดียวกันเพื่อการอ้างอิงได้ และบรรยายเปิดเผยการประดิษฐ์โดยมีข้อความ
สมบูรณ์ รัดกุมและชัดแจ้ง ซึ่งจะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการ
ที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์นั้นสามารถปฏิบตัิตามการประดิษฐ์นั้นได้ ทั้งนี้ สามารถอ้างอิงรูป
เขียน (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประดิษฐ์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากเป็นกรณี 
ที่มีรูปเขียนให้ระบุหัวข้อค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อด้วย สิ่งส าคัญในการบรรยายรายละเอียด 
การประดิษฐ์จะต้องปรากฏเนื้อหาสาระส าหรับใช้ในการพิจารณาว่าเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่    
มีขั้นการประดิษฐ์สู งขึ้น  และสามารถประยุกต์ ในทางอุตสาหกรรมได้หรือไม่  เช่น  
การประดิษฐ์จะต้องแสดงออกถึงปัญหาที่เกิดก่อนหน้าอย่างไร และมีวิธีการในการแก้ปัญหา
ทางเทคนิคอย่างไร รวมไปถึงผลลัพธ์ที่ได้หรือผลที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์ ทั้งนี้ ให้ระบุ
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทราบในการประดิษฐ์นั้น ซึ่งเป็นเนื้อหาส าคัญ 
ที่จ าเป็นส าหรับการท าหรือปฏิบัติตามการประดิษฐ์ เช่น วิธีที่ดีที่สุดส าหรับการใช้การ
ประดิษฐ์เหล่านั้น 

ทั้งนี้ เนื้อหาในค าขอรับสิทธิบัตรต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในหมวด 1 ส่วน
ที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้นในหัวข้อ 5 การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ในคู่มือฉบับนี้ 

 รายละเอียดการประดษิฐ์ที่มีความชัดแจ้ง (Clarity)  

ซึ่งในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์จะชัดแจ้งและรัดกุมได้ เมื่อเป็นไปตาม
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

1) เปิดเผยสาระส าคัญได้อย่างชัดเจน โดยมีการอธิบายถึงศิลปะหรือวิทยาการที่มี
มาก่อนหน้านี้ที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์แล้วท าให้ทราบว่าการประดิษฐ์นั้นต้องการท าสิ่งใด 
มีวิธีการหรือต้องท าอย่างไร เพื่อที่จะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญเข้าใจต่อ
สาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นได้ ควรจะต้องเปิดเผยให้เห็น
การใช้วิถีทางในแก้ปัญหาทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องที่มีก่อนหน้า และเกิดผลลัพธ์
หรือผลดีที่ได้จากการประดิษฐ์ โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อสับสนหรือคลุมเครือใดๆ 
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2) การใช้ถ้อยค าเฉพาะในสาขาวิทยาการต้องระบุได้อย่างถูกต้อง การระบุถ้อยค า 
ที่ใช้ในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ต้องไม่ก ากวมหรือท าให้สับสนหรือคลุมเครือใดๆ 
ส าหรับในการกล่าวหรือบรรยายถึงเนื้อหาการประดิษฐ์ด้วยถ้อยค าที่ไม่ชัดแจ้งจนท าให้ผู้มี
ความช านาญในระดับสามัญเกิดความสับสนและไม่เข้าใจต่อการประดิษฐ์ จะถือได้ว่า
รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่มีความชัดเจนเช่นกัน 

 การเปิดเผยจนสามารถปฏบิัติได้จริง (Enablement) 

รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องสามารถท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในสาขา
วิทยาการปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ หมายความว่า เมื่อปฏิบัติตามรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ที่ได้ระบุไว้เพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิค และควรจะต้องแสดงให้ได้ผลทางเทคนิคตาม 
ที่การประดิษฐ์ที่ได้รับการเปิดเผยไว้ หากผู้มีความช านาญในระดับสามัญไม่สามารถปฏิบัติ
ตามการประดิษฐ์ได้จากความรู้หรือกระท าการตามแนวทางหรือวิถีทางที่ได้เปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์หรือรูปเขียน (ถ้ามี) หรือเป็นการปฏิบัติตามความรู้ที่ทราบกันดีอยู่
โดยทั่วไป ณ เวลาที่มีขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร ให้ถือว่ารายละเอียดการประดิษฐ์นั้น 
มีการเปิดเผยไม่เพียงพอต่อผู้ที่มีความช านาญในระดับสามัญที่จะสามารถท าตามการ
ประดิษฐ์นั้นได้ หรือกรณีที่ผู้มีความช านาญในระดับสามัญเกิดความสงสัยในการประดิษฐ์ 
ย่อมว่าผู้ขอได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ยังไม่เพียงพอต่อความเข้าใจต่อการตรวจสอบ 

ส าหรับการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามได้จริงนั้น  
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาจากการจ าแนกตามหมวดหมู่ของการประดิษฐ์ 
(categories of invention) ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522  

ตัวอย่างรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากขาดหรือไม่มี
ลักษณะทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค มีดังต่อไปนี้  

1) รายละเอียดที่กล่าวเฉพาะการตั้งสมมติฐาน การคาดหวังในผลลัพธ์ โดยไม่ได้ 
มีแนวปฏิบัติทางเทคนิคใดๆ ที่จะท าผู้มีความช านาญในระดับสามัญจะปฏิบัติตามได้  

2) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค แต่แนวการ
ปฏิบัติตามเหล่านั้นยังท าให้เกิดความสับสน ก ากวม คลุมเครือและไม่ชัดเจน จนผู้มี
ความสามารถระดับสามัญไม่สามารถท าได้จากข้อมูลที่ให้ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์นั้น 

3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค แต่ผู้มีความ
ช านาญในระดับสามัญยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จากแนวทางหรือวิถีทางที่กล่าว  
ในรายละเอียดการประดิษฐ์แต่อย่างใด 

4) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่เปิดเผยแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคที่ชัดเจน แต่ยัง
ขาดผลการทดลองหรือผลทดสอบ เพื่อสนับสนุนหรือยืนยันผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์
เหล่านั้น ซึ่งการประดิษฐ์นั้นต้องมีผลเพื่อยืนยันว่าสามารถปฏิบัติตามได้จริง 
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มาตรา 17 (4) 

กฏกระทรวง ฉ.21  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 4 

3.3.2.2 การตรวจสอบความชัดเจน/ชัดแจ้งของข้อถือสิทธิ 
มาตรา 17 (4) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และกฏกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 

ข้อ 4 ได้ระบุถึงข้อก าหนดในการระบุข้อถือสิทธิ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องระบุหรือแสดง “ข้อถือสิทธิ
โดยชัดแจ้ง” โดยที่ข้อถือสิทธิต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอ
ความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง รวมทั้งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ 

ในการพิจารณาขอบเขตหรือการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองได้จากข้อถือสิทธิ นั้น 
ถ้อยค าหรือข้อความที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิต้องแสดงอย่างชัดแจ้งและรัดกุม โดยต้องกล่าวถึง
สาระส าคัญทางเทคนิค และอาจมีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ 
ที่ขอความคุ้มครองร่วมด้วย (หรือบางกรณีที่ปรากฏถ้อยค าไม่เป็นสาระส าคัญทางเทคนิคประกอบ
เพื่อการเข้าใจสามารถกระท าได้ เช่น การซื้อ - ขายสินค้า เป็นต้น) และค าขอรับสิทธิบัตรต้องมีข้อ
ถือสิทธิหลักอย่างน้อยหนึ่งข้อ 

 ข้อถือสิทธิแบ่งเป็น 2 ลักษณะ (Kinds of Claims) คือข้อถือสิทธิที่ขอรับความคุ้มครอง 
ในรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่จับต้องได้ (Physical entity) เช่น เครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยผู้มี
ความช านาญในงานสาขาวิทยาการนั้นๆ เป็นต้น และข้อถือสิทธิที่เป็นกรรมวิธีหรือการกระท าใดๆ 
ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต การใช้งานในกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรม วิธีการใช้งาน กระบวนการสื่อสาร กระบวนการประมวลผลข้อมูล เป็นต้น  

การแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ขอรับความคุ้มครองแต่ละข้อถือสิทธินั้น ผู้มีความช านาญใน
ระดับสามัญสามารถปฏิบัติตามได้จากเนื้อหาสาระส าคัญที่ได้เปิดเผยไว้ และต้องไม่มีสาระส าคัญ
นอกเหนือไปจากที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ หากผู้มีความรู้ในระดับสามัญเกิดความ
สงสัยหรือไม่สามารถแก้ปัญหาทางเทคนคิตามที่กลา่วไว้ในการประดษิฐ์ได้ เนื่องจากรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ไม่ได้ถูกเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ เมื่อพิจารณาสาระส าคัญที่ขอรับความคุ้มครองในข้อถือ-
สิทธิ จึงถือได้ว่าการเปิดเผยการประดิษฐ์ไม่ได้ครอบคลุมข้อถือสิทธิ เช่น การพิจารณาข้อถือสิทธิ 
ที่กล่าวอย่างกว้างๆ ด้วยค าว่า “วิธีที่ส่งผลต่อสารด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง” หากในรายละเอียด
การประดิษฐ์เปิดเผยไว้ว่า “การก าจัดฝุ่นผงจากแก๊สด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง” เท่านั้น  โดยมิได้
มีการเปิดวิธีการอ่ืนใด ที่ส่งผลต่อสารด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูงอีก จนผู้มีความช านาญในระดับ
สามัญไม่สามารถค านึงถึงผลอย่างอ่ืนที่มีต่อสารดังกล่าวด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูงอีก ซึ่งจะถือได้
ว่าข้อถือสิทธิดังกล่าวไม่ได้รับการเปิดเผยไว้ก่อนแล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างเพียงพอ 

ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่มีข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรอง ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
พิจารณาทั้งข้อถือสิทธิหลัก และข้อถือสิทธิรองว่าได้รับการเปิดเผยสอดคล้องกับรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน 

 ดังนั้น ข้อถือสิทธิจึงเป็นส่วนส าคัญส าหรับใช้พิจารณาขอบเขตความคุ้มครองการ
ประดิษฐ์ ซึ่งจะมีความถูกต้องอย่างชัดแจ้งมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งความชัดแจ้งในที่นี้ จะต้อง
ชัดแจ้งเมื่อพิจารณาแต่ละข้อถือสิทธิและขอบเขตข้อถือสิทธิโดยรวมทั้งหมด ถ้อยค าหรือข้อความ
บ่งชี้ถึงสาระส าคัญของข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขอรับความคุ้มครองต่อผลิตภัณฑ์หรือ
กรรมวิธี 
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 ส าหรับการขอรับความคุ้มครองผลิตภัณฑ์นัน้จะต้องระบุลกัษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ 
หากกรณีที่ไม่สามารถระบุลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง อาจระบุในเชิงสมบัติหรือ
พารามิเตอร์ทางกายภาพหรือทางเคมี ถ้าไม่สามารถระบุลักษณะโครงสร้างหรือพารามิเตอร์ได้ 
อาจระบุด้วยลักษณะกระบวนการ ซึ่งสามารถกระท าได้ 

ส าหรับการขอรับความคุ้มครองกระบวนการนั้น จะต้องระบุให้ เห็นถึงลักษณะ
กระบวนการทางเทคนิคต่างๆ ที่มีการจัดการด้วยเงื่อนไขต่างๆ ตามขั้นตอนหรือวิธีการ ข้อถือสิทธิ 
ที่เป็นการใช้จะอยู่ภายใต้ในหมวดของกระบวนการ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาอย่างละเอียด 
ว่ามีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ระบุถึงวิถีทางหรือแนวทางการใช้งานกันหรือไม่ เช่น การใช้
สาร A เป็นยาก าจัดแมลงแสดงถึงลักษณะการใช้งานสาร A แตกต่างจากการระบุสารก าจัดแมลง 
ท ามาจากสาร A หรือยาก าจัดแมลงประกอบด้วยสาร A ซึ่งไม่ใช่การใช้งาน แต่เป็นการแสดงออก
รูปแบบของผลิตภัณฑ ์ทั้งนี้ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหมวด 5 (การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรฯ 
ทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์)  
 ขอบเขตความคุ้มครองของข้อถือสิทธิต้องชัดแจ้ง ซึ่งขอบเขตการคุ้มครองพิจารณาได้จาก
ความหมายของถ้อยค าหรือข้อความในข้อถือสิทธิ โดยทั่วไปความหมายของถ้อยค าหรือข้อความ 
ในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องหากในรายละเอียดการประดิษฐ์ใช้ถ้อยค าที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
หรือพิเศษเฉพาะ หรือโดยการให้นิยามค าจ ากัดความค าศัพท์ เช่น ศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาตร์ 
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ การแพทย์ หรือวิทยาการอ่ืนๆ เป็นต้น  จะต้องระบุค านิยามหรือ
ความหมายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายเหล่านั้น ดังนั้น การ
คุ้มครองจากข้อถือสิทธิจะต้องแสดงถ้อยค าชัดแจ้งเพียงพอ หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วยังมีข้อ
สงสัยหรือสับสนในการบรรยาย ซึ่งจะถือได้ว่าข้อถือสิทธิเหล่านั้นไม่ชัดแจ้ง สามารถแจ้ง 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. 
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยที่การยื่นแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องไม่เป็นการเพิ่ม
สาระส าคัญตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แต่อย่างใด 

ตัวอย่าง ถ้อยค าหรือข้อความที่สร้างความคลุมเครือ หรือไม่สามารถระบุความชัดเจนได้ 
เช่น หนา บาง แข็ง อ่อน อุณหภูมิสูง ฯลฯ เหล่านี้ ไม่ควรใช้ในข้อถือสิทธิ ยกเว้นในบางสาขา
วิทยาการผู้ที่มีความช านาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการเหล่านั้น พึงสามารถจะทราบขอบเขต
ของค าเหล่านั้นได้ เช่น ค าว่าความถี่สูงในการใช้เคร่ืองขยายสัญญาณ ซึ่งผู้ปฎิบัติงานด้านนี้ 
จะทราบกันดีว่ามีช่วงความถี่เท่าใด ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรใช้ค าที่ชัดเจนกว่าหรือก าหนดเป็นช่วง 
ที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน โดยทั่วไป ค าว่า “ประมาณ” 
“โดยประมาณ” “อ่ืนๆ” มักไม่น ามาใช้ในข้อถือสิทธิ เนื่องจากความไม่ชัดแจ้งหากพบถ้อยค าเหล่านี้
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาอย่างรอบคอบว่าลักษณะเหล่านี้ เมื่อใช้ในข้อถือสิทธิแล้วชัดแจ้งหรือไม่  
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มาตรา 18 

มาตรา 26 

กฎกระทรวง ฉ. 21 
ข้อ 5 

กฎกระทรวง ฉ. 22 
ข้อ 2 

กฎกระทรวง ฉ. 22 
ข้อ 8 

3.3.3 การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Unity of the invention) 
3.3.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ค าขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว ค าขอรับสิทธิบัตรเพื่อ
การประดิษฐ์หลายอย่างในค าขอฉบับเดียวกันจะกระท าได้ต่อเมื่อการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความ
เกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

 ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรใด
มีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันให้แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกค าขอส าหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง 

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใด  
ที่ได้แยกตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่    
ให้ถือว่าได้ยื่นค าขอนั้นในวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรคร้ังแรก 

การแยกค าขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้อง
ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันเมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีค าสั่งแล้ว  
ให้ค าสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด 

 ส าหรับค าขอรับสิทธิบัตรที่ระบุข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นค าขอรับสิทธิบัตร
ส าหรับการประดิษฐ์อย่างเดียว 

 (1) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุผลิตภัณฑ์ที่ขอรับความคุ้มครอง และระบุกรรมวิธี          
ในการผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในข้อถือสิทธิหลักข้ออ่ืน 

 (2) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุถึงกรรมวิธีใดที่ขอรับความคุ้มครองและระบุอุปกรณ์ และ
หรือเครื่องมือที่ใช้กับกรรมวิธีนั้น 

 ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อ
รายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่กรณี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 (6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่า 
เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันและ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 
18  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรแยกค าขอส าหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่างโดยให้
แก้ไขเพิ่มเติมค าขอเดิมให้คลุมถึงการประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว และให้แยกการ
ประดิษฐ์ส่วนอ่ืนเป็นแต่ละค าขอต่างหากออกไป 

การขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้แยกออกจากค าขอเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การขอรับอนุสิทธิบัตรตามปกติ แต่จะเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุ
ไว้ในค าขอเดิมไม่ได้ ในการนี้ ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิในการขอรับ
อนุสิทธิบัตรอีก 
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กฎกระทรวง ฉ. 22 
ข้อ 12 

 เมื่อได้ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรตามข้อ 10 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบว่าค าขอรับสิทธิบัตรเป็นการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หลายอย่างในค าขอฉบับเดียวกันอันไม่ถูกต้องตามมาตรา 18 หรือมาตรา 60 
แล้วแต่กรณี หรือไม่ ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส าหรับในการตรวจสอบการประดิษฐ์อย่ างเดี ยวกัน (Unity of the invention) 
ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าค าขอใดมีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจน
อาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แล้วให้แจ้งผู้ขอแยกค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
แต่ละอย่างออกจากกัน หากผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอส าหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ที่ได้แยกตามการแจ้งของผู้ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับแจ้ง ให้ถือได้ว่าวันยื่น
ค าขอนั้นในวันยื่นค าขอการประดิษฐ์ฉบับแรก หากผู้ขอไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ผู้ขอสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อค าสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันได้รับแจ้ง เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีค าสั่งแล้ว ให้ค าสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด 
 

3.3.3.2 หลักการเหตุผลพิจารณา 

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันในค าขอรับสิทธิบัตร มีดังนี้ 
 1) เหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นขอรับความ
คุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์หลายๆ อย่าง โดยช าระค่าธรรมเนียมเพียงค าขอเดียว 

 2) เหตุผลทางเทคนิคเพื่อความง่ายในการจ าแนกประเภทสัญลักษณ์การประดิษฐ์ 
(Classify) ตรวจค้นและตรวจสอบ (Search and Examination) ส าหรับการประดิษฐ์      
ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรใดๆ 

กรอบพื้นฐานความคิด 

จากรูปภาพจะเห็นว่าในกรอบสี่เหลี่ยมคือลักษณะเทคนิค
ทั่ วไป  (Technical Field :TF) ในแต่ละข้อถือสิทธิก็จะมี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Special Technical Feature; 
STF) ซึ่งหากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกันหรือ
สอดคล้องกัน นั่นคือมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกัน
หรือระหว่างกัน เพราะฉะนั้นข้อถือสิทธิ 1 และข้อถือสิทธิ 2 

เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แต่คนละแนวคิดกับข้อถือสิทธิ 3 จึงต้องแยกข้อถือสิทธิ 3 

เป็นอีกหนึ่งค าขอรับสิทธิบัตรแต่ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 ข้อ 5 ถือได้ว่า
ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
 
 
 
 
 

Link 
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3.3.3.3 วิธีการตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจยื่นขอหลายๆ การประดิษฐ์รวมไว้ในค าขอรับสิทธิบัตรเดียวกันได้ 
หากมีความเก่ียวพันกันหรือเชื่อมโยงกันในข้อถือสิทธิ ซึ่งหมายความว่าการประดิษฐ์เหล่านั้น
อยู่ภายในแนวความคิดทั่วไปของการประดิษฐ์เดียวกัน (A single general inventive 
concept : SGIC) ในแต่ละการประดิษฐ์ที่ปรากฏในค าขอรับสิทธิบัตรใดๆ จะต้องสะท้อน
ออกมาในแต่ละชุดข้อถือสิทธิที่มีความสัมพันธ์ทางเทคนิคเฉพาะเชื่อมโยงกัน ที่ซึ่งเทคนิค
เฉพาะเหล่านี้ เมื่อพิจารณาข้อถือสิทธิทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่ว่ามีความเหนือกว่า 
(Make over) งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior art) หรอืไม่ 

การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ โดยพิจารณา
จากข้อก าหนดมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522  สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะคือ 

1) พิจารณาโดยไม่อาศัยเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว  
 2) พิจารณาโดยอาศัยเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังสามารถ 
ใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 ข้อ 5 พิจารณาประกอบร่วมด้วย 

 โดยทั่วไป การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน พิจารณาได้จากเนื้อหาสาระ
ของลักษณะเฉพาะทางเทคนิคในข้อถือสิทธิหลักเท่านั้น เพราะข้อถือสิทธิรองอาจ 
มีลักษณะทางเทคนิคเฉพาะเจาะจงโดยรวมเข้ากับข้อถือสิทธิหลักอยู่แล้ว เว้นเสียแต่กรณี 
ข้อถือสิทธิอยู่ในรูปข้อถือสิทธิรองแต่มีความเป็นอิสระต่อจากถือสิทธิหลัก หรือกรณีข้อถือ
สิทธิหลักไม่มีความใหม่ หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกันจากข้อถือสิทธิรองร่วมด้วย 

 โครงสร้างของข้อถือสิทธิ ข้อถือสิทธิหลักมีโครงสร้างคือ ส่วนค าขึ้นต้น+ส่วนทีแ่สดง
ถึงลักษณะ และข้อถือสิทธิรองจะประกอบด้วย ส่วนที่กล่าวอ้าง+ส่วนที่แสดงถึงลักษณะ 
 ข้อควรระวัง 1  ถ้าข้อถือสิทธิ 1 ระบุลักษณะเฉพาะคือ A B และ C ส่วนข้อถือสิทธิ 
2 ระบุตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งลักษณะ C แต่ถูกแทนที่ด้วยลักษณะ D ในกรณีนี้ข้อถือสิทธิ 2  
จะถือว่าเป็นข้อถือสิทธิหลัก เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางเทคนิคไม่ทั้งหมดของข้อถือสิทธิ 1 
อยู่ในข้อถือสิทธิ 2 (ขาดลักษณะ C) 

ข้อควรระวัง 2 ส าหรับการระบุข้อถือสิทธิหลัก โดยจะพิจารณาถึงลักษณะทาง
เทคนิคที่สัมพันธ์กันระหว่างของข้อถือสิทธิหลักอีกข้อหนึ่งของแต่คนละประเภท ในการเขียน
ลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถถือได้ว่าเป็นข้อถือสิทธิหลักอีกข้อหนึ่งได้ที่เป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน เช่น  

ข้อถือสิทธิ 1 สแตนเลสเส้น มีลักษณะ................................. 
             ... 
             ... 
             … 

ข้อถือสิทธิ 5 กรรมวิธีการท าสแตนเลสเส้น มีขั้นตอน...................  
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3.3.3.4 ตัวอย่างการพิจารณาการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

การพิจารณาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
3.3.3.4.1 ตัวอย่างของการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งมีข้อถือสิทธิหลักที่เป็น
ประเภทเดียวกัน (The same categories) 

ตัวอย่างที่ 1 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 สายพานล าเลียง X ที่มีลักษณะ A 

ข้อถือสิทธิ 2 สายพานล าเลียง Y ที่มีลักษณะ B 

ข้อถือสิทธิ 3 สายพานล าเลียง Z ที่มีลักษณะ A และ B  

         ซึ่งไม่มีสายพานล าเลียงที่มีลักษณะ A หรือ B 

เปิด เผยมาก่อน และไม่สามารถประจักษ์ ได้ง่าย 
นอกจากนี้ลักษณะ A และ B ไม่เก่ียวพันกัน 
แนวทางการพิจารณา:  

ข้อถือสิทธิ 1 กับ 3 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกันคือ A จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน  
ข้อถือสิทธิ 2 กับ 3  มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกันคือ B จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
แต่ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกัน จึงไม่เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน       
ดังนั้น จึงต้องแยกค าขอรับสิทธิบัตร 
 
ตัวอย่างที่ 2  

(มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 ตัวส่งสัญญาณที่มลีักษณะ time axis 

expander ส าหรับสัญญาณวีดโีอ 

ข้อถือสิทธิ 2 ตัวรับสัญญาณที่มลีักษณะ time axis 

compressor ส าหรับสัญญาณวดีีโอ 

ข้อถือสิทธิ 3 อุปกรณ์ในการล าเลียงสัญญาณวีดโีอ ซึ่งมี
ลักษณะคือประกอบด้วยตัวส่งสญัญาณตามข้อถือสิทธิ 1 

และตัวรับสญัญาณตามข้อถือสิทธิ 2  

ซึ่งการใช้ time axis expander/compressor ไม่เคยมีมาก่อนและไม่สามารถท าไดโ้ดยงา่ย 

แนวทางการพิจารณา:  
ลักษณะพิเศษเฉพาะในข้อถือสิทธิ 1 และ 2 นั้นมีความเก่ียวพันกันทางเทคนิคที่ไม่สามารถ
แยกใช้งานกันได้ และลักษณะทางเทคนิคก็สอดคล้องกัน ดังนั้น ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 เป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ส่วนข้อถือสิทธิ 3 มีลักษณะพิเศษเฉพาะตามข้อถือสิทธิ 1 และ 2 

ดังนั้น จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันทั้งกับข้อถือสิทธิ 1 และ 2  
 

Link 

Link  
2-3 

Link  
1-3 
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ตัวอย่างที่ 3 (มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกนั) 
ข้อถือสิทธิ 1 เต้าเสียบ (plug) ที่มีลักษณะเฉพาะคือ    
      ลักษณะ A 

ข้อถือสิทธิ 2 เต้ารับ (socket) ทีม่ีลักษณะเฉพาะคือ  
     ลักษณะที่สอดคล้องกบัลักษณะ A 

ซึ่งทั้งสองลักษณะคือลักษณะ A และลักษณะที่สอดคล้อง
กับลักษณะ A ไม่เคยมีมาก่อนและไมส่ามารถท าไดโ้ดยงา่ย 

แนวทางการพิจารณา: 

ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่สอดคล้องกัน และเต้าเสียบและเต้ารับ  
มีความเก่ียวพันทางเทคนิค ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้น ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 จึงถือได้ว่าเป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
 
ตัวอย่างที่ 4 (มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 เส้นใย A ส าหรับโคมไฟ 

ข้อถือสิทธิ 2 โคมไฟ B ที่มีเส้นใย A 

ข้อถือสิทธิ 3 ไฟส่องทาง ที่มีโคมไฟ B ซึ่งมีเส้นใย A และแกนหมุน C 

ซึ่งเส้นใย A เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา:  
เนื่องจากทั้งสามข้อถือสิทธิมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของเส้นใย A ร่วมกัน จึงถือว่าเป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
 
ตัวอย่างที่ 5 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคต้องเหนือกว่างาน
ที่ปรากฏอยู่แล้ว) 
ข้อถือสิทธิ 1 กรรมวิธี B เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A 

ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธี C เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A 

ข้อถือสิทธิ 3 กรรมวธิี D เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ A เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการ
ประดิษฐ์สูงขึ้น 

แนวทางการพิจารณา: 

ผลิตภัณฑ์ A คือลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของทั้งสามข้อถือสิทธิ จึงเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันทั้งสามข้อ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ A ดังกล่าว สามารถเป็นข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ได้ด้วย    
แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ A เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ก็จะไม่เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ต้อง
พิจารณาในประเด็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันของทั้งสามข้อใหม่อีกครั้ง 
 

Link 
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ตัวอย่างที่ 6 (พิจารณาลักษณะพิเศษเฉพาะโดยทั้งหมด) 
ข้อถือสิทธิ 1 องค์ประกอบเรซิน ที่ประกอบด้วย เรซิน A 
     สารเติม B และสารหน่วงไฟ C 

ข้อถือสิทธิ 2 องค์ประกอบเรซิน ที่ประกอบด้วย เรซิน A 
      สารเติม B และสารกันไฟฟา้สถิต D 

 ซึ่งเรซิน A สารเติม B สารหน่วงไฟ C และสาร
กันไฟฟ้าสถิต D แต่ละตัวเปน็ทีรู่้จักกันดีอยู่แล้ว และการ
รวมสาร A และ B ไมไ่ด้เกินกว่าในสิ่งที่มีในงานที่ปรากฏ
อยู่แล้ว แต่ในขณะที่การรวม A B C ได้องค์ประกอบทีไ่ม่ติดไฟทีม่ีประสิทธิภาพสูง และการ
รวมกันของ A B D ได้องค์ประกอบที่ไม่ป้องกันไฟฟา้สถิตที่มปีระสิทธิภาพสูง ทัง้สองอย่างนี้
จึงเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดษิฐ์สงูขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: 

แม้ว่าทั้งสองข้อถือสิทธิจะมีลักษณะเหมือนกันคือ A และ B แต่ทั้ง A, B และ AB ไม่ได้เกิน
กว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 1 คือ A B C และข้อถือ
สิทธิ 2 คือ A B D ซึ่งทั้งสองลักษณะไม่ได้เหมือนหรือสอดคล้องกัน ดังนั้น จึงไม่การ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ระหว่างข้อถือสิทธิที่ 2 กับข้อถือสิทธิ 1 
 

3.3.3.4.2 ตัวอย่างของการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งมีข้อถือสิทธิหลักที่เป็น
คนละประเภท (Different Categories) 

ตัวอย่างที่ 7 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคต้องเหนือกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว) 
ข้อถือสิทธิ 1 องค์ประกอบ X 

ข้อถือสิทธิ 2 ขั้นตอนการเตรียมองค์ประกอบ X 

ข้อถือสิทธิ 3 การใช้องค์ประกอบ X เป็นยาฆ่าแมลง 
เหตุการณ์ที่ 1 องค์ประกอบ X มีความใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: องค์ประกอบ X เป็นลักษณะทางเทคนิคที่มีเหมือนกันทั้งสามข้อถือ
สิทธิ และเนื่องจากลักษณะทางเทคนิคนั้นเกินกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว ข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 

จึงมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน ดังนั้น จึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
 

เหตุการณ์ที่ 2 หลังจากตรวจค้นสิทธิบัตรพบว่าองค์ประกอบ X ขาดความใหม่ และไม่มีขั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: 

ข้อถือสิทธิ 1 จะถูกพิจารณาให้ตัดทิ้ง เพราะขาดความใหม่ และไม่มีขั้นการประดิษฐ์ ลักษณะทาง
เทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ยังคงเป็นองค์ประกอบ X แต่เนื่องจากองค์ประกอบ X ไม่ได้
เหนือกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว จึงไม่ถูกจัดว่าเป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิค นอกจากนี้ ยังไม่มี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกันระหว่างข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ดังนั้น จึงไม่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน  

Link 
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ตัวอย่างที่ 8 (เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิคโดยนัยแฝง) 
ข้อถือสิทธิ 1 เส้นสแตนเลสที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งมีส่วนประกอบ   
ที่ส าคัญคือ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก) Ni=2.0-5.0 Cr=15-19 Mo=1-2 ที่เหลือเป็น Fe ซึ่งมี
ความหนาระหว่าง 0.5 ถึง 2.0 มม. และมี 0.2 % yield strength มากกว่า 50 kg/mm2 

ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการท าเส้นสแตนเลส ที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่ง
มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก) Ni=2.0-5.0, Cr=15-19, Mo=1-2 ที่เหลือ
เป็น Fe, ซึ่งประกอบรวมด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) รีดร้อนสแตนเลส ให้มีความหนา 2.0 mm – 5.0 mm 

2) บ่มสแตนเลสที่อุณหภูมิ 800-1000 C 

3) รีดเย็นสแตนเลส จนมีความหนา 0.5-2.0 mm และ 

4) บ่มที่อุณหภูมิ 1120-1200 C เป็นเวลา 2-5 นาที 
ซึ่งเมื่อเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วพบว่าสแตนเลสที่มี 0.2 % yield strength มากกว่า      

50 kg/mm2 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: 

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ในข้อ 1 คือ 0.2 % yield strength 

มากกว่า 50 kg/mm2  เป็นส่วนขั้นตอนในกระบวนการข้อถือสิทธิ 2 ถูกน ามาประยุกต์ใช้
เฉพาะเพื่อผลิตสแตนเลสเส้นโดย yield strength แม้ว่าลักษณะนี้จะไม่ชัดเจนจากข้อความ
ในข้อถือสิทธิ 2 แต่ได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ส าหรับการผลิต
โดยกรรมวิธีดังกล่าว ดังนั้น กรรมวิธีนี้มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกับลักษณะของ 
yield strength ข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ในข้อ 1 จึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
 

ตัวอย่างที่ 9 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 สีที่มีสารป้องกันฝุ่น X 

ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการทาสีบนตัววัตถุโดยใช้สีตามข้อถือสิทธิ 1 มีขั้นตอนดังนี้  
(1) ท าให้สีแตกตัวเป็นอะตอมโดยใช้แรงอัดอากาศ;  

(2) สร้างประจุไฟฟ้าให้กับสีที่แตกตัวเป็นอะตอมแล้วโดยใช้การจัดเรียง
อิเล็กโทรด A และน าไปลงบนวัตถุ 

ข้อถือสิทธิ 3 อุปกรณ์ในการทาสี ซึ่งมีการจัดเรียงอิเล็กโทรด A 
ซึ่งเมื่อเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ทั้งสีที่มีสาร X และการจัดเรียง

อิเล็กโทรด A เป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 

แนวทางการพิจารณา: 

สีที่มีสาร X คือลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 1 และ 2 ในขณะที่การจัดเรียง
อิเล็กโทรด A เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 และ 3 อย่างไรก็ตาม ระหว่าง
ข้อถือสิทธิ 1 และ 3 ไม่ได้เป็นการประดิษฐอ์ย่างเดียวกัน เนื่องจากไม่มีลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิคร่วมกัน 
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ตัวอย่างที่ 10 (กรรมวิธีกับอุปกรณ์ที่ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 กรรมวิธีในการจัดการวัสดุสิ่งทอ มีลักษณะคือการพ่น

เคลือบวัสดุด้วยองค์ประกอบ A ภายใต้สภาวะ B 

ข้อถือสิทธิ 2 วัสดุสิ่งทอที่ถูกเคลือบตามกรรมวิธีข้อถือสิทธิ 1 
ข้อถือสิทธิ 3 เครื่องพ่นสเปรย์ส าหรับใช้ในกรรมวิธีข้อถือสิทธิ 1  

โดยมีลักษณะคือหัวฉีด C ที่มีการกระจายตัวของ
องค์ประกอบที่ดีขึ้น 

     กรรมวิธี ในการจัดการวัสดุสิ่ งทอ ซึ่ งมีลักษณะคือ 

การพ่นเคลือบวัสดุด้วยองค์ประกอบใดๆ เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว แต่กรรมวิธีส าหรับ 

การเคลือบองค์ประกอบ A ภายใต้สภาวะ B (เช่น อุณหภูมิ การฉายรังสี เป็นต้น) ดังที่ระบุไว้
ในข้อถือสิทธิ 1 มีความใหม่ นอกจากนี้วัสดุสิ่งทอในข้อถือสิทธิ 2 มีคุณสมบัติเกินกว่างาน 

ที่ปรากฏอยู่แล้ว และหัวฉีด C เป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: 

 ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคในข้อถือสิทธิ 1 คือการใช้สภาวะในกรรมวิธีที่พิเศษ 

ที่สอดคล้องกับสิ่งที่จ าเป็นในการเคลือบองค์ประกอบ และวัสดุสิ่งทอในข้อถือสิทธิ 2 เกิดขึ้น
ภายหลังการเคลือบภายใต้สภาวะดังกล่าว ดังนั้น ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิคที่สอดคล้องกัน จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องพ่นสเปรย์ใน 

ข้อถือสิทธิ 3 เป็นอุปกรณ์ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นมาจากกรรมวิธีข้อถือสิทธิ 1 เพียงแต่น าอุปกรณ์นี้
ไปใช้ในกรรมวิธีเท่านั้น จึงท าให้ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกับข้อถือสิทธิ 1 

และ 2 ดังนั้น ระหว่างข้อถือสิทธิ 3 กับข้อถือสิทธิ 1 และ 2 จึงไม่เป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน 

 หมายเหตุ ในกรณีนี้ แม้จะเป็นไปตามข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฉบับ 21 แต่เมื่อ
พิจารณาลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 3 แล้ว พบว่าไม่เกี่ยวพันกับข้อถือสิทธิ 1 

และ 2  
 

ตัวอย่างที่ 11 (กรรมวิธีกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกนั เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคตา่งกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 เตาเชื้อเพลิง ซึ่งมีลักษณะคือมีท่อน าเข้า
เชื้อเพลิงที่ต่อกันไปจนถึงห้องผสมเผาไหม้ 
ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการท าเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือ
มีขั้นตอนการต่อท่อน าเข้าเชื้อเพลิงกับห้องผสมเผาไหม้ 
ข้อถือสิทธิ 3 กรรมวิธีการท าเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือ
ขั้นตอนการหล่อ 

ข้อถือสิทธิ 4 อุปกรณ์ส าหรับการท าเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือมีส่วน X ส าหรับการต่อท่อ
น าเข้าเชื้อเพลิงต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้ 

Link 

Link 
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ข้อถือสิทธิ 5 อุปกรณ์ส าหรับการท าเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือมี ส่วนควบคุมอัตโนมัติ D 

ข้อถือสิทธิ 6 กรรมวิธีการผลิต carbon black ด้วยเตาเชื้อเพลิงตามข้อถือสิทธิ 1 มีลักษณะ
คือมีขั้นตอนการน าเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องผสมเผาไหม้ต่อเนื่อง 
ซึ่งงานที่มีปรากฏอยู่แล้วเปิดเผยถึงเตาเชื้อเพลิงที่มีท่อน าเข้าไม่ต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้ 
ดังนั้น เตาเชื้อเพลิงที่มีท่อน าเข้าต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้ จึงเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 

แนวทางการพิจารณา: 

ข้อถือสิทธิ 1 2 4 และ 6 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิคเหมือนกัน คือท่อน าเข้าต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามข้อถือสิทธิ 3 หรือ 5 ไม่มี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกับข้อถือสิทธิ 1 2 4 หรือ 6 ดังนั้น จึงไม่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิ 3 หรือ 5 กับข้อถือสิทธิ 1 2 4 หรือ 6 นอกจากนี้ข้อถือสิทธิ 
3 กับ 5 ก็ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันด้วย 
 

3.3.3.4.3) ตัวอย่างของการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งพิจารณาจากข้อถือ
สิทธิรอง (Dependent Claims) 

ตามหลักการตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน จะไม่มีการพิจารณาการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิรองกับข้อถือสิทธิหลัก ถึงแม้ว่าข้อถือสิทธิรอง
อาจจะประกอบด้วยการประดิษฐ์อื่นเพิ่มขึ้นมาก็ตาม 

ตัวอย่าง ข้อถือสิทธิ 1 คือวิธีการท าผลิตภัณฑ์ A ที่มีลักษณะคือการใช้ B เป็นวัตถุดิบ  
ข้อถือสิทธิ 2 คือวีธีการท าผลิตภัณฑ์ A ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่มีลักษณะคือวัตถุดิบ B ถูกเตรียม
จากวัตถุ C เพราะว่าลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 ทั้งหมดอยู่ในข้อถือสิทธิ 1 

ดังนั้น ไม่ว่าวัตถุดิบ B ถูกเตรียมจากวัตถุ C จะมีขั้นการประดิษฐ์หรือไม่ ก็ไม่สามารถตัดสิน
ว่าไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันได้ 
 แต่ถ้าข้อถือสิทธิ 1 มีลักษณะเฉพาะ A, B, และ C ; ในขณะที่ข้อถือสิทธิ 2 ตาม 
ข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งลักษณะ C ถูกแทนที่ด้วยลักษณะ D กรณีนี้ข้อถือสิทธิ 2 จะเป็นข้อถือสิทธิ
หลัก เนื่องจากไม่ใช่ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 1 ทั้งหมดอยู่ในข้อถือสิทธิ 2 
จึงต้องตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกันตามข้อสิทธิหลักที่เป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ 
ตัวอย่าง 

ข้อถือสิทธิ 1 จอแสดงผลที่มีลักษณะ A และ B 

ข้อถือสิทธิ 2 จอแสดงผลตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมีลักษณะ 

                เพิ่มเติมมาคือ C 

ข้อถือสิทธิ 3 จอแสดงผลตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมีลักษณะ 

                 เพิ่มเติมมาคือ D 

เหตุการณ์ที่ 1 ข้อถือสิทธิ 1 มีความใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์ 
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มาตรา 24  

การอธิบาย ข้อถือสิทธิ 2 และ 3 เป็นข้อถือสิทธิรองที่ก าหนดขอบเขตของความคุ้มครองในข้อถือ
สิทธิ 1 ดังนั้น จึงเป็นการประดิษฐ์เดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิทั้งสามข้อ 
 

เหตุการณ์ที่ 2 จากการรวมกันของเอกสารที่ได้จากการตรวจค้นสองเอกสาร พบว่าข้อถือ
สิทธิ 1 ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น แต่ลักษณะ C และ D มีลักษณะทางเทคนิคที่เกินกว่างาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้ว และลักษณะ C กับ D ไม่มีความเก่ียวพันกัน 

การอธิบาย เนื่องจากข้อถือสิทธิ 1 ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
จึงไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ที่เหลืออยู่
จึงอาจถูกแก้ไขจนกลายเป็นข้อถือสิทธิหลัก แต่เนื่องจากไม่มี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ร่วมกัน 
จึงไม่เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน 

3.3.4 การตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 
ในการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ (Substantive Examination) ตามมาตรา 

24 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 การพิจารณาออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการพิจารณาการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 หรือไม่ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

 ภายใต้บังคับมาตรา 5 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 

(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

3.3.4.1 การก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา 5 
 สิ่งส าคัญล าดับแรกส าหรับการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 (1) 
และ (2) คือการระบุงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior Art) ที่ได้รับการตรวจค้นมาก่อนแล้ว 
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในการตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรหมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับค าขอที่ก าลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น  
 โดยหลักแล้วงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior art) คืองานที่มีอยู่ก่อนวันยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรที่ก าลังพิจารณา ดังนั้น ผู้ตรวจสอบต้องก าหนดวันยื่นค าขอที่จะถูกใช้ก าหนดงาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้ว เพื่อพิจารณาการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ให้ถูกต้อง ซึ่งวันยื่น 
ค าขอที่จะถูกใช้ก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวแบ่งออกได้ 3 กรณี ดังที่จะถูกอธิบาย 
ในล าดับต่อไป 
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3.3.4.1.1 กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบุถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วงานที่ปรากฏอยู่
แล้วให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร 

 (2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่า
การเปิดเผยนั้น จะกระท าโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์การน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนด้วยประการใดๆ 

 (3) การประดิษฐ์ที่ ได้ รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ วไม่ ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 

 (4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็น
เวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 (5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 

 การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระท าอัน
มิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้ง  
การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อ
สาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระท า
ภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระส าคัญหรือ
รายละเอียดตาม (2) 

 
วันยื่นค าขอ ซ่ึงเป็นวันดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 วันยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรคร้ังแรก (ม. 19 ทวิ) 

 วันแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าฯ (ม.19) 

 วันยื่นค าขอในราชอาณาจักร 

งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซ่ึงหมายถึงการประดิษฐ์

ดังกล่าวเป็นดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 มีใช้หรือมีขายในราชอาณาจักร (ม.6(1)) 

 ถูกเปิดเผยไว้ในเอกสาร (ม.6(2)) 

 มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ม.6(3)) 

 มีค าขอท่ียื่นไว้ก่อนเกิน 18 เดือน (ม.6(4)) 

 มีการประกาศโฆษณาค าขอก่อน (ม.6(5)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
( 
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3.3.4.1.2 หลักการก าหนดวันย่ืนค าขอที่จะถูกใช้ก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

วันยื่นค าขอที่จะถูกใช้ก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวเป็นไปได้ 3 กรณี ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นวันเดียวกับวันยื่นค าขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร กรณีได้สิทธิตามมาตรา 
19 ทวิ บุคคลที่มีคุณบัติตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ไว้นอก
ราชอาณาจักร ถ้ายื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบ
สองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะ
ขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรกเป็นวันที่ได้ยื่นค าขอ
ในราชอาณาจักรก็ได้  
 ในการขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้
แล้วนอกราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะมีสิทธิให้ถือ
ว่าได้ยื่นค าขอนั้นในวันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็น
ครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ให้ยื่นค าขออีกฉบับหนึ่งตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดพร้อม 
ค าขอรับสิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบ
หกเดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้ง
แรก โดยต้องยื่นส าเนาค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรนั้น  
ซึ่งแสดงวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตามค าขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว และมีการรับรองความถูกต้องโดยส านักงานสิทธิบัตรของประเทศ 
ที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อควรพิจารณาเพ่ิมเติม  

 กรณีค าขอที่ยื่นคร้ังแรกนอกราชอาณาจักรเป็นค าขอโปรวิสชันนอล (Provisional 

application) หรือค าขอเบื้องต้น (เอกสารแนบ 5) 

นิยาม Provisional  
      เอกสารตามกฎหมายที่ถูกยื่นในส านักสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้วันยื่นก่อน  
ซึ่งค าขอยังไม่ครบที่จะจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรปกติ 
(Regular non-provisional patent application) ภายใน 1 ปี โดยที่ค าขอ Provisional จะต้อง
มีรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือรูปเขียน ซึ่งมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะสามารถเข้าใจได้ 
ถึงสาระส าคัญที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครองโดยอาจจะไม่มีข้อถือสิทธิก็ได้ 
  

 

กรณีที่ 1 ค าขอเบื้องต้น (Provisional Application) ค าขอที่มีรายการไม่ครบถ้วน
ตามมาตรา 17 และไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง รัดกุมและสมบูรณ์ 
เพียงพอที่ จะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญ สามารถท าหรือปฏิบัติการตาม 
การประดิษฐ์นั้นได้ ในลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าค าขอถือสิทธิย้อนหลังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถ
ขอถือสิทธิวันยื่นคร้ังแรกตามมาตรา 19 ทวิ ได้  
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กรณีที่ 2 ค าขอเบื้องต้น (Provisional Application) ค าขอที่มีรายการไม่ครบถ้วนตาม
มาตรา 17 แต่ได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง รัดกุมและสมบูรณ์เพียงพอที่จะท าให้
ผู้มีความช านาญในระดับสามัญสามารถท าหรือปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ ในลักษณะดังกล่าว 
ถือได้ว่าค าขอถือสิทธิย้อนหลังสมบูรณ์ สามารถขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ได้  

กรณีที่ 3 ค าขอเบื้องต้น (Provisional Application) ค าขอที่มีรายการครบถ้วนตาม
มาตรา 17 และได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง รัดกุมและสมบูรณ์เพียงพอที่จะ
ท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญสามารถท าหรือปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้          
ในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าค าขอถือสิทธิย้อนหลังสมบูรณ์ สามารถขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรก
ตามมาตรา 19 ทวิ ได้ 

อนึ่ง คณะกรรมการสิทธิบัตรได้มีค าวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 19/2540 แห่ง 
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (เป็นไปตามฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) เกี่ยวกับค าขอเบื้องต้น 
ที่เรียกว่า “Provisional Application” ในกรณีที่เป็นค าขอรับสิทธิบัตรที่ไม่มีความสมบูรณ์ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ และไม่มีข้อถือสิทธิ ซึ่งถือว่าไม่เป็นค าขอรับสิทธิบัตรเดียวกันกับการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรภายในประเทศ ดังนั้น ผู้ขอไม่สามารถที่จะขอถือสิทธิวันยื่นค าขอเป็น
วันที่ยื่นค าขอ “Provisional Application” ไว้ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกได้ 

 

           ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 19/2540 
สาระส าคัญค าวินิจฉัยว่าค าขอถูกยื่นครั้งแรกเป็นค าขอรับสิทธิบัตรเบื้ องต้น 

(Provisional Application) ในประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่  29 เมษายน 2534 ต่อมายื่น 
ค าขอในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2535 ซึ่งได้ยื่นเกิน 12 เดือนนับต่วันยื่นค าขอครั้งแรก 
(ครบวันที่ 29 เมษายน 2535) ดังนั้น ไม่มีความใหม่ตามมาตรา 5 (1) ประกอบด้วย 6 (4)1 แห่ง 
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (เอกสารแนบ 4)  

ผู้อุทธรณ์แสดงให้เห็นถึงลักษณะค าขอสิทธิบัตรเบื้องต้น (Provisional Application)  
ในกรณีดังกล่าวว่าเป็นค าขอไม่มีรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ และไม่มีข้อถือสิทธิ ดังที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และแสดงให้เห็นว่าได้ขอยื่นรับสิทธิบัตรฉบับ
สมบูรณ์ต่อส านักสิทธิบัตรออสเตรเลียเลขที่ 15249/92 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2535 ซึ่งยื่นภายใน
ก าหนดเวลา 12 เดือนนับที่ได้ยื่นค าขอสิทธิบัตรเบื้องต้น (Provisional Application) และชี้ให้เห็น
ว่าการขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนนับแต่วันยื่นค ายื่นค าขอครั้งแรก 
ไม่เป็นไปตามความต้องการในการยื่นขอรับสิทธิบัตร เนื่องจากเอกสารดังกล่าว ยังเป็นความลับ
ระหว่างผู้ขอกับส านักงานสิทธิบัตรออสเตรเลีย มิใช่ค าขอฉบับสมบูรณ์ จึงไม่ขัดต่อมาตรา 6 (4)  
แต่อย่างใด 

                                              
1  ค าวินิฉัยภายใต้ฉบับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2535  
มาตรา 6 (4) การประดิษฐที่ขอรบัสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจกัรเป็นเวลาเกินกว่าสิบสอง
เดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่ยงัมิได้มีการออกสิทธิบัตรให ้

ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ
สิทธิบัตร      
ที่ 19/2540 
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มาตรา 19 

ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้มีค าวินิจฉัยว่าการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในประเทศแรกนั้น ซึ่งเป็น
ค าขอรับสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์เป็นพียงแค่ค าขอสิทธิบัตรเบื้องต้น ที่จะเตรียมการยื่นค าขอฉบับ
สมบูรณ์ และได้พิจารณาก าหนดเวลาการยื่นค าขอครั้งแรกจนถึงวันยื่นค าขอในไทยไม่เกินกว่า 12 
เดือนก่อนการขอรับตามมาตรา 6 (4) และไม่เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Right of Priority) ในค าขอรับ
สิทธิบัตรเบื้องต้น (Provisional Application) ดังกล่าว 

 ในการพิจารณาสิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิ Priority Right ภายใต้
ข้อก าหนดของข้อตกลงอนุสัญญา Paris Convention ใน Article 4 นั้น ผู้ตรวจสอบต้อง
พิจารณาตามสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยไว้ ซึ่งหนึ่งค าขอรับสิทธิบัตรใน
ราชอาณาจักรอาจอ้างสิทธิค าขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรได้มากกว่าหนึ่งค าขอได้  
ถ้ามีการเปิดเผยการประดิษฐ์ของแต่ละสาระส าคัญในค าขอที่ยื่นคร้ังแรกนอกราชอาณาจักร
แยกจากกัน 

 

ตัวอย่างแนวทางพิจารณา 

 

 

 

 

 

 ถ้าได้สิทธิทั้ง P1 และ P2  

o วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ   
o วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ  

 ถ้าได้สิทธิเฉพาะ P1  

o วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ   
o วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ  

 ถ้าได้สิทธิเฉพาะ P2  

o วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ   
o วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ  

 

(2) เป็นวันเดียวกบัวันที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญในงานแสดงสินค้าระหวา่ง
ประเทศ หรืองานแสดงต่อสาธารณชน กรณีที่ไดส้ิทธิตามมาตรา 19 

 

 บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้น
ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่าได้ยื่นค าขอนั้นในวันเปิดงาน
แสดงนั้น 

สาระส าคัญ [A] [B] [A+B] 

P1 P2 ค าขอภายใน
ราชอาณาจักร 
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กฎกระทรวง ฉ. 21    
ข้อ 8 

  ในการขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือ
รายละเอียดของการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อ
สาธารณชนของทางราชการ หรือที่ได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดง
ต่อสาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรระบุวันที่มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ และหรือระบุ
วันเปิดงานแสดงดังกล่าวในค าขอรับสิทธิด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นหนังสือรับรอง
แสดงว่าได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์หรือได้มีการแสดงการ
ประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกให้โดยรัฐบาล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เป็นผู้จัดหรือผู้อนุญาตให้มีขึ้นแล้วแต่กรณี ไปพร้อมกับค าขอรับสิทธิบัตร 

 หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิดงานแสดง
ต่อสาธารณชนและวันที่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือวันที่ได้
แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย 
 

(3) เป็นวันเดียวกับวันยื่นค าขอในราชอาณาจักร กรณีที่ไม่มีสิทธิตาม (1) และ (2) ข้างต้น 

 กรณีค าขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านส านักงานพาณิชย์จังหวัดให้ถือว่าวันยื่น 
ค าขอ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นวันยื่นส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

 กรณีค าขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านระบบไปรษณีย์ให้ถือว่าวันที่ 
ลงรับธนาณัติช าระค่าธรรมเนียมเป็นวันยื่นส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

 กรณีค าขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าวันที่
ช าระเงินเป็นวันยื่นส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

3.3.4.2 วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบดังกล่าว สามารถแบ่งออกได้ตามแหล่งที่มาของงาน       

ที่ปรากฏอยู่แล้วได้ 2 วิธีดังนี้ 
(1) การตรวจสอบโดยอาศัยรายงานผลการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งแบ่งได้เป็น 

 รายงานผลการตรวจค้นจากองค์กรของรัฐหรือส านักงานสิทธิบัตรหรือองค์การ
สิทธิบัตรของรัฐต่างประเทศ 

 รายงานผลการตรวจค้นจากต่างประเทศที่ผู้ขอส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

 รายงานผลการตรวจค้นโดยผู้ตรวจสอบด าเนินการเอง ซึ่งมักด าเนินการกับ 
ค าขอซึ่งผู้ขอเป็นสัญชาติไทย หรือค าขอไม่ได้ยื่นไว้นอกราชอาณาจักร 

 

วิธีการพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาจากรายงานผลการตรวจค้นดังนี้ 

 พิจารณาว่าวันยื่นค าขอที่ ใช้ก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วตรงกันหรือไม่  
ถ้าไม่ตรงกันใหด้ าเนินการตรวจค้นในส่วนที่ขาดไป 
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 พิจารณาประเภทเอกสารที่ระบุไว้ในรายงานว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น ประเภท X  
ประเภท Y เป็นต้น กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ าแนกประเภทเอกสาร 
ไม่ถูกต้องสามารถระบุประเภทเอกสารใหม่ได้ 

 พิจารณาคัดเลือกเอกสารที่เหมาะสมส าหรับด าเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์
ขึ้นใหม่และขั้นการประดิษฐ์ ตามหลักการและแนวทางที่จะถูกอธิบายไว้ใน
ล าดับถัดไป 

 

(2) การตรวจสอบโดยอาศัยผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

การตรวจสอบโดยอาศัยผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็น
การอ้างอิงผลการพิจารณาตรวจสอบของส านักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ ส าหรับการ
ประดิษฐ์เดียวกันกับค าขอในราชอาณาจักร ซึ่งได้ถูกด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบกับงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วโดยผู้ตรวจสอบของส านักงานต่างประเทศ และมีลักษณะที่สามารถออก
สิทธิบัตรได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะเป็นผู้น าส่งสิทธิบัตรและเอกสารผลการพิจารณามา
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาต่อไป 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการประดิษฐ์เดียวกัน และเห็นด้วยกับผล
การตรวจสอบของส านักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ ประกอบกับเป็นไปตามข้อกฎหมาย
สิทธิบัตรไทยก็สามารถใช้อ้างอิงผลการตรวจสอบดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณารับจด
ทะเบียนสิทธิบัตรได้ แต่ทั้งนี้  ควรพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วในฐานข้อมูลไทยร่วมด้วย
และถ้าผู้ตรวจสอบไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าวก็สามารถด าเนินการพิจารณา
หรือทบทวนการตรวจสอบโดยตนเองได้อีกครั้ง 
 

 แนวทางในการพิจารณาผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

 (ก) กรณี เป็นสิทธิบัตรที่ออกให้โดยส านักงานสิทธิบัตรที่มีระบบตรวจสอบ
สาระส าคัญ (Substantive Examination)  

 ให้ผู้ตรวจสอบรับพิจารณาเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของเอกสารสิทธิบัตรนั้นเป็นกรณีไป มิได้ผูกมัดว่าจะต้องใช้เอกสารสิทธิดังกล่าวเพียงเท่านั้น
ในการพิจารณา โดยอาจพิจารณาตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรเพิ่มเติมหรือเรียกเอกสารอ่ืน 
เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบได้การตรวจสอบเอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้โดยประเทศ
ที่น่าเชื่อถือและมีระบบ Substantive Examination ตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการ
ตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งมาให้นั้นสอดคล้องหรือเป็นการประดิษฐ์
เดียวกันกับค าขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ โดยพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น 
(Bibliographic data) ในหน้าแรกของเอกสารสิทธิบัตร และด าเนินการเปรียบเทียบสาระ
เทคนิคของการประดิษฐ์กับเอกสารสิทธิบัตรดังกล่าว เมื่อเห็นว่าเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอส่งมา
ให้สอดคล้องกันแล้วโดยเฉพาะข้อถือสิทธิต้องสอดคล้องกัน เว้นเสียแต่ข้อถือสิทธิที่ออกให้
จากเอกสารสิทธิบัตรต่างประเทศนั้นขัดกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จึงแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตร
ให้ตัดออกเป็นข้อๆ เช่น ข้อถือสิทธิใดขัดต่อมาตรา 9 เป็นต้น สามารถให้แจ้งแก้ไขหรือตัดข้อ



หมวด 1                                                       ส่วนที่ 3                                               หน้า 27 
 
ถือสิทธินั้นออก หรือข้อถือสิทธิรองที่อ้างจากข้อถือสิทธิหลักหลายข้อ สามารถแจ้งให้แก้ไข
ข้อถือสิทธิเป็นลักษณะในทางเลือก โดยใช้ค าว่าข้อถือสิทธิข้างต้นข้อใดข้อหนี่ง เป็นต้น 

 ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ของค าขอต่างประเทศ 
และค าขอที่ได้ยื่นไว้ในประเทศว่ามีการเพิ่มเติมรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญหรือไม่  
หากเป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขโดยให้อยู่ ในขอบเขต
สาระส าคัญเดิม หากไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญแต่ท าให้ชัดเจนมากข้ึนให้คงไว้โดยไม่ต้อง
แก้ไขและด าเนินการตรวจค้นเพิ่มเติมตามแนวทางการตรวจค้นในหมวด 1 ส่วนที่ 2 และให้
พิจารณาข้อถือสิทธิที่แก้ไขใหม่ว่าสอดคล้องกับกับการประดิษฐ์ในเอกสารสิทธิบตัรที่ไดข้อรับ
สิทธิบัตรหรือไม่  ก่อนด าเนินการพิจารณาออกสิทธิบัตรต่อไป 

 ทั้งนี้  เนื่องจากสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณานั้น      
อาจถูกด าเนินการพิจารณาบนเงื่อนไขที่แตกต่างจากค าขอในราชอาณาจักรที่ก าลังพิจารณา 
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบว่าสิทธิบัตรดังกล่าว ถูกด าเนินการบนพื้นฐานเหมือนกับค าขอ        
ที่พิจารณาหรือไม่ ดังต่อไปนี้ 

o เป็นการประดษิฐ์อย่างเดียวกัน 

o มีวันยื่นค าขอที่ใช้เพื่อก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเปน็วันเดียวกนั 

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม 

 เนื่องจากมีบางสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ออกให้แก่ค าขอรับสิทธิบัตรที่อาจ         
มีพื้นฐานแตกต่างไปจากค าขอภายในราชอาณาจักร ดังนั้น นอกจากการพิจารณาว่าเป็นการ
ประดิษฐ์เดียวกัน และการมีวันยื่นค าขอที่ใช้เพื่อก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเป็นวันเดียวกัน
แล้ว อาจต้องพิจารณาจากประเภทค าขอนอกราชอาณาจักรของสิทธิบัตรที่ส่งมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

ตัวอย่างวิธีการพิจารณา ผลการพิจารณารับจดสิทธบิัตรในตา่งประเทศที่ออกให้กบัค าขอ
นอกราชอาณาจักรในแต่ละประเภท 

o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอรับสิทธิบัตรประเภท Continuation in part 
 ดังแสดง (เอกสารแนบ 6) 

นิยาม Continuation in part (CIP):  

      ค าขอรับสิทธิบัตรทีผู่้ขอมีการขอถือสิทธิเพิ่มเติม โดยที่ส่วนที่ขอถือสิทธิเพิ่มเติมนั้นได้
ถูกเปิดเผยไว้แล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์ รวมทั้งค าขอที่ไดย้ื่นไว้ครั้งแรกจะต้องไมไ่ด้มี
การรับจดทะเบียนหรือถูกละทิ้งก่อนการยื่นค าขอ CIP 

 
การพิจารณาโดยใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอ CIP  

กรณีที่ 1 หากค าขอ CIP [A+B] ยื่นก่อนวันยืน่ค าขอภายภายในราชอาณาจักร และ
สาระส าคัญของค าขอภายในราชอาณาจักรเหมือนกับค าขอ CIP [A+B] สามารถแบง่ออก 
ได้ดังนี ้
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o ได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ทั้งส่วนของค าขอที่ยื่นคร้ังแรกนอกราชอาณาจักร 

[P1] และค าขอ CIP [P2] สามารถน ารายงานผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตร
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาได้ 

o ได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ เฉพาะค าขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร 

[P1] ดังนั้นผลการพิจารณาในส่วนสาระส าคัญที่เพิ่มจากค าขอที่ยื่นครั้งแรก 
[B] จะไม่ครอบคลุมช่วงเวลาหนึ่งโดยต้องท าการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่
แล้วเพิ่มเติมในส่วนของช่วงเวลา  ถึง  

 

[สาระส าคัญ]                     [A]                            [A+B]                          [A+B] 

 
[ค าขอ]            [ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]          [CIP]               [ค าขอในราชอาณาจักร] 

[สิทธิ 19 ทวิ]                    [P1]                             [P2] 
 

กรณีที่  2 หากค าขอ CIP [A+B] ยื่นก่อนวันยื่นค าขอภายภายในราชอาณาจักร และ
สาระส าคัญของค าขอภายในราชอาณาจักรเหมือนกับค าขอที่ยื่นคร้ังแรกนอกราชอาณาจักร 
ผลการพิจารณารับจดทะเบียนในสาระส าคัญ [A] สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้  
แต่สาระส าคัญ [B] ที่ปรากฏในสิทธิบัตรของต่างประเทศดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้ 
เนื่องจากถือว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญตามมาตรา 20 (กรณีนี้เกิดข้ึนได้น้อยมาก) 
 
[สาระส าคัญ]                     [A]                            [A+B]                            [A] 

 

[ค าขอ]            [ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]               [CIP]                    [ค าขอในราชอาณาจักร] 

[สิทธิ 19 ทวิ]                    [P1]                             [P2] 

 

กรณีที่ 3 หากค าขอ CIP [A+B] ยื่นหลังวันยื่นค าขอในราชอาณาจักร ผลการพิจารณารับจด

ทะเบียนในสาระส าคัญ [A] สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่สาระส าคัญ [B] ที่ปรากฏ

ในสิทธิบัตรของต่างประเทศดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากถือว่าเป็นการเพิ่มเติม

สาระส าคัญตามมาตรา 20 

 

[สาระส าคัญ]                     [A]                              [A]                           [A+B] 

 

[ค าขอ]            [ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]      [ค าขอในราชอาณาจักร]             [CIP]                

[สิทธิ 19 ทวิ]                    [P1]                              
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o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอรับสิทธิบัตร continuation 

นิยาม continuation: 

      ค าขอรับสิทธิบัตรต่อ ซึ่งมีการขอถือสิทธิวันยื่นคร้ังแรกของค าขอรับสิทธิบัตรก่อนหนา้ 

 

การพิจารณาโดยใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอ continuation 

 สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอประเภทนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจส่งใช้เพื่อประกอบการ
พิจารณาเพียงล าพังแต่ส่วนใหญ่มักจะส่งมาเพื่อใช้ร่วมกับสิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอที่ยื่นไว้
คร้ังแรกนอกราชอาณาจักร เนื่องจากสาระส าคัญของค าขอ continuation (เอกสารแนบ 7) 
เหมือนกับค าขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรเพียงแต่ขอถือสิทธิในอีกรูปลักษณะหนึ่ง  
ที่ถูกเปิดเผยไว้แต่ไม่ได้ขอไว้ในค าขอที่ยื่นคร้ังแรก ดังนั้น จึงสามารถใช้ผลการพิจารณารับจด
สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอประเภทนี้ได้ 
 
[สาระส าคัญ]                [A+B]                                [A+B]                            [A+B] 
{ข้อถือสิทธิ}                   {A}                                    {A}                               {B} 

 

[ค าขอ]   [ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]                 [ค าขอในราชอาณาจกัร]         [Continuation]         
       

o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอรับสิทธิบัตร Divisional  

 ค าขอรับสิทธิบัตรประเภท Divisional (เอกสารแนบ 8) เป็นค าขอที่แยกออกมา
เนื่องจากค าขอนอกราชอาณาจักรที่ยื่นไว้ครั้งแรกมีหลายการประดิษฐ์ในค าขอเดียวกัน
ภายใต้ข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากสาระส าคัญได้ถูกเปิดเผยไว้แล้วในการ
ยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก ดังนั้น จึงสามารถใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตร 
ที่ออกให้แก่ค าขอประเภทนี้ได้ 
 นอกจากนี้ โดยปกติแล้วผู้ขอมักส่งสิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอประเภทนี้ร่วมกับ
สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอที่ยื่นไว้ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร ผู้ตรวจสอบอาจต้องพิจารณา
ว่าการประดิษฐ์ที่รวมกันของสิทธิบัตรจ าเป็นต้องแยกค าขอภายใต้มาตรา 18 แล้วหรือไม่ 
 

 (ข) กรณีเป็นสิทธิบัตรที่ออกให้โดยส านักงานสิทธิบัตรที่ไม่มีระบบตรวจสอบ
สาระส าคัญ (Substantive Examination System) 

 ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรด าเนินการจัดส่งเอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้
โดยประเทศตามข้อ (ก) หรือน าส่งรายงานการตรวจสอบ (Substantive Examination 

Report) เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่มีรายงานการตรวจสอบดังกล่าว ให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรด าเนินการขอให้หน่วยงานอ่ืนตรวจค้นและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรต่อไป 
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3.3.4.3 การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty) 
 การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นการตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ตามข้อถือ

สิทธิที่ขอรับความคุ้มครองของค าขอที่ก าลังพิจารณาเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่ ซึ่งจะ

ด าเนินการโดยอาศัยการพิจารณาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วว่าการประดิษฐ์

ดังกล่าวถูกเปิดเผยไว้แล้วในงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ก่อนวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร  

 การตรวจสอบสาระส าคัญของการประดิษฐ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ขึ้น

ใหม่หรือความใหม่นั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรต้องแยกลักษณะหรือองค์ประกอบ (Element) 

ที่ท าให้เกิดการประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิทั้งหมดของค าขอรับสิทธิบัตรไว้อย่าง

ชัดเจนแล้วจะต้องด าเนินการเปรียบเทียบกับทุกๆ องค์ประกอบหรือขั้นตอนของการ

ประดิษฐ์ว่าได้รับการเปิดเผยไว้ภายในเนื้อหาทั้งหมดในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว (Prior Art) 

หรือไม่ โดยต้องเลือกใช้เอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วฉบับหนึ่งฉบับใดใกล้เคียงที่สุด (Closest 

prior art) เพียงหนึ่งฉบับ เพื่อพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิเหล่านั้น    

ถ้าพบว่าทุกๆ องค์ประกอบหรือขั้นตอนของการประดิษฐ์ถูกเปิดเผยไว้ภายในเนื้อหาทั้งหมด

ของงาน ที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ถือได้ว่าการประดิษฐ์นั้นไม่มีความใหม่ 

 ผู้ตรวจสอบควรระลึกไว้เสมอว่าถ้อยค าหรือข้อความทั้งหมดที่ได้รับการบรรยาย

และแสดงจะได้รับการตีความถึงความต้องการขอรับความคุ้มครองไว้ในข้อถือสิทธินั้น       

ซึ่งหมายถึงขอบเขตของสิทธิที่จะเกิดขึ้น เมื่อได้รับการคุ้มครองหรือให้สิทธิหากได้รับการ

ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ว่ามีความถูกต้องตรงตามความต้องการที่ถูกบรรยายหรือ

ตรงตามความมุ่งหมาย เพื่อที่จะน าไปสู่การใช้งานหรือบังคับใช้หลังการให้สิทธิ ซึ่งท าให้

เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในข้อถือสิทธิทางโครงสร้างหรือข้อถือสิทธิในทางกระบวนการ หรือ

ขั้นตอนว่ามีความแตกต่างกันกับโครงสร้างหรือกระบวนการหรือขั้นตอนระหว่างข้อถือสิทธิ

การประดิษฐ์และงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ 
 

3.3.4.3.1 ขั้นตอนการพิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 

1. แยกส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ (Element) ต่างๆ ในแต่ละข้อถือสิทธิ 
2. หาขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่ได้แยกไว้ในข้อ 1. 

 3. หาขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับข้อ 2. ในงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วที่ใกล้เคียงที่สุด (The closest prior art) 

 4. เปรียบเทียบขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบระหว่างข้อถือ
สิทธิกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้ 
  4.1 ถ้าขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิทธิเหมือน 
กับงานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบดังกล่าวนั้นไม่มีความแตกต่าง 
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มาตรา 6 (1) 

มาตรา 6 (2) 

  4.2 ถ้าขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิทธิกว้างกว่า
งานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบหรือองค์ประกอบดังกล่าวนั้น ไม่มีความ
แตกต่างกัน แต่ถ้าส่วนประกอบในข้อถือสิทธิแคบกว่างานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่า
ส่วนประกอบดังกล่าวนั้น มีความแตกต่าง 
  4.3 กรณีที่ขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิทธิมีทั้ง
ส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันกับงานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบหรือ
องค์ประกอบดังกล่าว มีความแตกต่าง แต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้เฉพาะในส่วน 
ที่มีความแตกต่างเพียงเท่านั้น 

 5. พิจารณาส่วนประกอบหรือองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่ง  
มีความแตกต่างจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามีความแตกต่างกันให้ถือว่าข้อถือสิทธินั้น
มีความใหม่ แต่ถ้าไม่มีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบใดมีความแตกต่างกัน ให้ถือว่า 
ข้อถือสิทธิดังกล่าวไม่มีเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
 

i. แนวทางการเปรียบการประดิษฐ์กบังานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อใช้พิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม ่

ในการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกสิทธิบัตร  สิ่ งส าคัญที่ต้องค านึ งถึงคือ 
การประดิษฐ์ตามค าขอรับสิทธิบัตรนั้นมีความใหม่หรือไม่ หลักเกณฑ์การพิจารณาความใหม่
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาจากข้อถือสิทธิ โดยน ามาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

งานที่ปรากฏอยู่แล้ว หมายถึงเอกสารหลักฐานที่ปรากฏอยู่ก่อนวันยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตร หรือวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร ซึ่งได้ขอให้นับวัน
ยื่นย้อนหลัง (ตามมาตรา 19 ทวิ) ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความใหม่ดังนี้ 
 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะถูกเปิดเผยใน
ลักษณะ รูปแบบ หรือระบบการท างานของการประดิษฐ์ เป็นต้น ดังนั้นในแนวทางการ
ตรวจสอบตามมาตรา 6 (1) ได้ก าหนดการพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วประเภทใช้งานไว้
เฉพาะสิ่งที่มีหรือแพร่หลายอยู่ในราชอาณาจักรเท่านั้น เฉพาะแต่การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้
แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศไทยเท่านั้น เช่น การมีขายหรือออกจ าหน่ายก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร เอกสารหลักฐานที่น ามาเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ได้แก่ ใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งของ 
ใบปลิวประกาศโฆษณาสินค้า เป็นต้น 

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ที่ได้มีการ
เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระท าโดยเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ 
การน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ เอกสารหลักฐาน ได้แก่หน้า
แรกของสิทธิบัตรที่ผูข้อรับสทิธิบตัรส่งให้ผู้ตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก INID CODE เลขที่ (43) ว่า
วันประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัร (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ) ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ 
หรือเอกสารหลักฐานที่เป็นการโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ หรือ เอกสารเผยแพร่ สิ่งตีพิมพ์ หนังสือ
ทางวิชาการ เป็นต้น ได้เปิดเผยวันที่ตีพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไม่ 
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มาตรา 6 วรรค 3 

 
เว้นแต่ว่า การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ

กระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ 
รวมทั้ง การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรืองานแสดง
ต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระส าคัญหรือ รายละเอียดดังกล่าวได้
กระท าภายใน 12 เดือน ก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผย
สาระส าคัญหรือรายละเอียด 

การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ตามมาตรา 6 วรรคสาม  
มีดังต่อไปนี้ 

1) การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลมาจากการ
กระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย 

การกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หากการกระท านั้นเกิดขึ้น
ภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระส าคัญหรือ
รายละเอียดตามมาตรา 6(2)  

2) การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ 
การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์

ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการ
เปิดเผยนั้นจะกระท าโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชน
ด้วยประการใดๆ ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 (2) 

แต่หากการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผู้ประดิษฐ์เอง
และได้กระท าภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผย
สาระส าคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6(2) 

3) การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือใน
งานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ 

การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงาน
แสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ หากได้กระท าภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับ
สิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6(2) 

ทั้งนี้ หากเป็นการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร และผู้ขอมีความประสงค์
ที่จะรับสิทธิในเรื่องวันยื่นค าขอ ผู้ขอจะต้องใช้สิทธิตามมาตรา 19 ซึ่งต้องระบุวันที่มีการ
เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ และหรือระบุวันเปิดงานแสดงสินค้า
ดังกล่าว พร้อมทั้งยื่นหนังสือรับรองตามข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาพร้อมกับค าขอรับสิทธิบัตรด้วย 

ดังนั้น การพิจารณาความตามมาตรา 6(2) เป็นการพิจารณาว่า การประดิษฐ์ใด 
ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และมาตรา 6 วรรคสามเป็นข้อยกเว้นของการ เปิดเผย
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มาตรา 6 (3 ) 

ค าวินิจฉัย 
คณะกรรมการ
สิทธิบัตร 13/2553 

มาตรา 6 (4) 

มาตรา 6 (5 ) 

สาระส าคัญหรือรายละเอียด ที่จะถือว่าไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6(2) หากได้
กระท าภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเป็นระยะผ่อนผัน (grace period) 

ส าหรับการยื่นขอรับสิทธิบัตรได้ภายหลังการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของ 
การประดิษฐ์เท่านั้น 

 

 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์     
ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือว่านอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรเอกสาร
หลักฐานคือสิทธิบัตรที่ได้ไว้ในต่างประเทศก่อนหน้ายื่นในประเทศไทย ซึ่งเปิดเผยไว้ใน INID 

CODE เลข (45) เป็นวันประกาศโฆษณาหลังการตรวจสอบ ซึ่งถือว่าได้รับสิทธิบัตรแล้ว 

 อย่างไรก็ดี หากผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้นอกราชอาณาจักร และ
ต่อมาได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์อย่างเดียวกันในประเทศไทยภายในระยะเวลา 
12 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งได้สิทธิวันยื่นย้อนหลัง  

(Priority right) ตามมาตรา 19 ทวิ แม้ค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรจะได้รับ
การจดทะเบียนก่อนยื่นค าขอในประเทศไทยก็ยังถือว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่ตามมาตรา 6(3) 

 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่ งหมายถึงการประดิษฐ์     
ที่ขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินกว่า 18 เดือน ก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร แต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตร ให้พิจารณาจากเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร
ยื่นให้ตรวจสอบว่า INID CODE เลข (32) มีวันยื่นค าขอครั้งแรกเกิน 18 เดือนก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตรหรือไม่ 

 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ที่มี   
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศ
โฆษณาแล้ว ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ให้พิจารณาจากเอกสารประกาศ
โฆษณาหน้าแรก (Front page of Publication) INID CODE (43) 

 

3.3.4.3.2 ตัวอย่างการพิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 

กรณีของสารประกอบทางด้านเคมีที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วมีสูตรกว้างกว่า
สูตรในข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ตามค าขอรับสิทธิบัตร ให้ถือว่าสูตรตามการประดิษฐ์นี้  มีความ
ใหม่ ทั้งนี้เพราะสูตรกว้างกว่าจะไม่ท าลายความใหม่ของสูตรที่แคบกว่า กรณีสารประกอบ ที่ได้
เปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วมีสูตรแคบกว่าสูตร ในข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ตามค าขอรับ
สิทธิบัตร ให้ถือว่าสูตรตามการประดิษฐ์นี้ไม่มีความใหม่เพราะสูตรที่แคบกว่าจะท าลายความใหม่
ของสูตรที่กว้างกว่า ตัวอย่างเช่น สูตรที่เปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วเป็นดังนี้  
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มาตรา 7 

นาย
ยรรยง 
พวงราช, 
ค าอธิบาย 
กฏหมายสิทธิบัตร, 
พิมพ์คร้ังท่ี 2  
ธันวาคม 2543 

 ตารางที่ 1 ตัวอย่างการพิจารณาความใหม่ 

 ข้อสังเกต ถ้าในกรณีที่ 1 สูตรในการประดิษฐ์เปิดเผยกว้างกว่าสูตรในงานที่ปรากฏอยู่
ก่อน และมีข้อถือสิทธิของค าขอรับสิทธิบัตรตามกรณีที่ 1 ดังนั้น ในกรณีที่ 1 ดังกล่าวถือว่าไม่มี
ความใหม่ ในทางกลับกันหากสูตรในการประดิษฐ์มีข้อถือสิทธิที่แคบกว่างานที่ปรากฏอยู่ก่อนดังใน
กรณีที่ 2 ถือได้ว่าข้อถือสิทธิในกรณีที่ 2 มีความใหม่ เป็นต้น 

3.3.4.4 การตรวจสอบขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step) 
เมื่อผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรพิจารณาข้อถือสิทธิแล้วพบว่าการประดิษฐ์นั้นมีความ

แตกต่างกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่ให้ด าเนินการตรวจสอบต่อไปว่าการประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่ตามค าขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ 

 ได้บัญญัติว่า “การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็น 
ที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนั้น” 

ในการพิจารณาว่าประดิษฐ์ใดเป็นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือไม่กฎหมายสิทธิบัตรของ
ประเทศไทยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลที่จะพิจารณาว่าการประดิษฐ์ใดเป็นการประดิษฐ์
สูงขึ้นหรือไม่ คือบุคคลผู้มีความช านาญในระดับสามัญในสาขาของการประดิษฐ์ดังกล่าว 
โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

ลักษณะของการประดิษฐ์ที่เรียกว่า “ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น” นี้กฎหมายให้ถือเอา
ความรู้ความสามารถของบุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญเป็นเครื่อ งวัด ประเด็น
พิจารณาในเรื่องนี้ได้แก่ ค าถามว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลดังกล่าวสามารถคิดหรือ
ท าได้โดยง่ายหรือไม่ ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดหรือไม่อาจท าได้โดยง่ายโดยบุคคล ดังกล่าว 

ก็นับได้ว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น แต่ถ้าสิ่งนั้นสามารถคาดคิดหรือท าได้โดยง่ายโดยบุคคล
ดังกล่าวก็ย่อมถือได้ว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 

บุคคลที่ มีความรู้ ในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนั้น  (Person having 
ordinary skill in the pertinent art) ที่กฎหมายก าหนดให้ถือเอาความรู้ ความสามารถ
มาเป็นเคร่ืองวัดค่าว่า การประดิษฐ์ที่พิจารณามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น หมายถึงผู้ที่มีความรู้ 
หรือความช านาญระดับปานกลางหรือระดับเฉลี่ย (Average skill) โดยปกติหมายถึงบุคคล       
ที่ท างานในด้านนั้นๆ อยู่เป็นปกติ ซึ่งอาจมีความรู้ความช านาญแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา 
 

กรณีที่ การประดิษฐ ์ งานที่ปรากฏอยู่ก่อน ความใหม ่

1 
  

 

2 
  

 

 

เมื่อ  Hal หมายถึง ธาตุหมู่ที่ 7 ทั้งหมด 

 Cl หมายถึง ธาตุที่ระบุเฉพาะเจาะจง คือ คลอรีน 



หมวด 1                                                       ส่วนที่ 3                                               หน้า 35 
 

ศ. ไชยยศ เหมะรัชตะ,
ลักษณะของกฎหมาย 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
พ้ืนฐานความรู้ทั่วไป  
สิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายทางการค้า  
ความลับทางการค้า  
เซมิคอนดักเตอร์ชิป 
พันธุพืชใหม ่
 

เมื่อบุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญได้พิจารณาการประดิษฐ์ที่ขอรับ
สิทธิบัตรแล้วได้มีความเห็นว่าตนเองไม่เคยคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์ใหม่นั้นเลย ความคิด
สร้างสรรค์อันก่อให้เกิดการประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่ ที่แม้ตนเองก็คาดไม่ถึงเช่นนั้นแล้ว 
ย่อมถือว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายในสายตาของบุคคลที่มีความ
ช านาญในระดับสามัญ อย่างไรก็ตาม ความช านาญของบุคคลผู้ที่พิจารณาการประดิษฐ์
ดังกล่าวจะต้องไม่ถึง “ระดับพิเศษ” (Expert) ในสาขาของการประดิษฐ์นั้น เพราะบุคคลผู้มี
ความช านาญในระดับนั้น ย่อมสามารถพิจารณาว่าการประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์  
ที่ประจักษ์โดยง่าย 

การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องพิจารณาขึ้นไปอีกข้ันหนึ่งเป็นอย่างน้อย
(หลักเกณฑ์ข้อนี้ กฎหมายต้องการที่ จะคุ้มครองในสิ่ งที่ ถูกพัฒนาขึ้น ) เป็นการวัด
ความสามารถหรือพิจารณาว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ความสามารถในเชิงการประดิษฐ์   
ซึ่งพิจารณาได้ว่าสิ่งนั้นสามารถคิดค้นได้ง่ายหรือไม่ โดยเอามาตรฐานความสามารถของ
บุคคลกลุ่มหนึ่งมาเป็นเครื่องวัด 

ดงันั้น การมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือความส าคัญไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางโครงสร้างหรือองค์ประกอบของการประดิษฐ์เท่านั้น หรือไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นแตกต่างไปจาก
สิ่งที่มีอยู่แล้วมากน้อยเพียงใด แต่ความส าคัญอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นมีผลลัพธ์เกิดจากความแตกต่างไป
จากการประดิษฐ์ที่มีเดิมหรือไม่อย่างไร หากผลลัพธ์ที่ได้รับที่แตกต่างไปจากเดิมมากจนเป็นข้อ
พิสูจน์ในตัวเองมันเองว่าผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมนั้นบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นว่าบุคคลธรรมดา
คิดค้นขึ้นมาไม่ได้โดยง่าย (ดูว่าผลลัพธ์แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ ไม่ได้พิจารณาที่โครงสร้าง) 

 

3.3.4.4.1 หลักพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 

ส าหรับแนวทางพิจารณาว่าการประดิษฐ์นั้นมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่นั้น  
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรไม่ควรจ ากัดกรอบทางความคิดของการประดิษฐ์ที่เกิดความแตกต่าง
เหล่านั้น ควรจะมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางเทคนิคที่เกิดขึ้น  (Technical results) จากความคิด 
ในความเป็นจริงที่ว่าการประดิษฐ์ได้แสดงถึงการแก้ป้ญหาทางเทคนิคที่พิ เศษหรือ
เฉพาะเจาะจง (Particular technical problem) หรือไม่ เมื่อการประดิษฐ์มีวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคอย่างเฉพาะเจาะจงเกิดขึ้นแล้ว รายละเอียดการประดิษฐ์จะได้รับการ
ตีความได้อย่างเป็นธรรมและได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ได้รับการก าหนด
ไว้ในการประดิษฐ์ เพื่อที่จะท าให้เกิดความก้าวหน้าของการประดิษฐ์นั้นต่อไป 

ในการพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับ
สามัญนั้น หลายกรณีเกิดความซับซ้อนและยุ่งยากมาก และหลายการประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกับ
การรวมตัวกันหลายอุปกรณ์ต่าง  ๆหรือหลายองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากการรวมตัวกัน
อาจถูกท าให้เกิดความใหม่ในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเหล่านั้น หากแต่ผลลัพธ์ทางคุณสมบัติ 
(Properties) หรือฟังก์ชันการท างาน (Functionality) ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเหล่านั้นแล้ว อาจมี
ความเป็นไปได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญได้ 
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หรือหนึ่งในอุปกรณ์ต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี      
ที่ได้รับการแทนที่ส าหรับให้เกิดความแตกต่างในอุปกรณ์ หรือองค์ประกอบเหล่านั้น ซึ่งมี
ผลลัพธ์ทางคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการท างานเทียบเท่ากัน (Equivalent) ซึ่งอาจมีความ
เป็นไปได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญนั้นได้เช่นกัน 

หากในทางตรงกันข้าม หากเกิดการรวมกันตัวกันขององค์ประกอบต่างๆ ขึ้นแล้ว
ท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้น ผลลัพธ์ของคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการท างาน 
มีมากกว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นไปจากเดิมโดยตัวมันเอง หรือดีขึ้นกว่าหรือมากกว่าสิ่งที่คาดคิดหรือ
คาดหวังของผู้มีความช านาญในระดับสามัญ ในกรณีดังกล่าวการประดิษฐ์อาจไม่เป็น        
ที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่ผู้ที่มีความช านาญในระดับสามัญได้ หรือการประดิษฐ์เหล่านั้นเกิด
จากการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นในหลายแนวทางที่มีความเป็นไปได้ ซี่งผู้ประดิษฐ์ใช้ความ
พยายามศึกษาและวิจัยจนกระทั่งท าให้เกิดผลลัพธ์ทางเลือกดีที่สุด หรือผู้ประดิษฐ์มีความ
พยายามที่แก้ไขปัญหาทางเทคนิคในบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นผู้มีทักษะมีความเข้าใจ
ว่ามันไม่สามารถท างานได้ แต่ได้ขจัดอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่มีมาก่อน
หน้านี้ หรือในบางกรณีการประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันหลายอุปกรณ์ต่างๆ
หรือหลายองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันอาจถูกท าให้เกิดความใหม่
ในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีขึ้นเหล่านั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรพิจารณาว่าลักษณะส าคัญ
เหล่านั้น เป็นส่วนมีไว้เพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างมีนัยส าคัญต่อการประดิษฐ์เกิดขึ้น
หรือไม่ หากไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์ทางคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการท างาน     
มีเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เกินกว่าสิ่งที่คาดคิดหรือคาดการณ์ของผู้มีทักษะช านาญ  
ในระดับสามัญ ในกรณีดังกล่าว อาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคล  
ที่มีความช านาญในระดับสามัญนั้นได้ 

ในการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น สามารถพิจารณาได้จากเอกสารรายงาน
การตรวจค้น (search report) โดยให้พิจารณาจากอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ในช่องประเภท
เอกสาร (category) 

 ถ้าเป็น “X” อาจน ามาใช้ในการพิจารณาว่าไม่มีความใหม่ และไม่มีขั้นการ
ประดิษฐ์ได้โดยใช้เอกสารนั้นเพียงเอกสารเดียว (Closest prior art) เนื่องจากสิ่งที่ปรับปรุง
ขึ้นหรือข้อแตกต่างนั้นเป็นประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญด้วย
เช่นกัน 

ถ้าเป็น “Y” ให้พิจารณาว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์โดยพิจารณาร่วมกับเอกสารงาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้วอ่ืนอย่างน้อยหนึ่งเอกสาร โดยน าลักษณะทางเทคนิคของงานที่ปรากฏอยู่
แล้วมาประกอบรวมกัน โดยมิได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ประการใดหรือการปรับปรุงนั้น
สามารถเป็นประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญในการปรับปรุง
ดังกล่าว 
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ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าข้อถือสิทธิการประดิษฐ์ที่ เกิดขึ้นใดๆ หนึ่งหรือ
มากกว่าหนึ่งข้อได้มีความเกี่ยวข้องกับการมีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่นั้น โดย
พิจารณาจากลักษณะส าคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ได้ ระบุในข้อถือสิทธิไว้อย่าง
ชัดเจนซึ่งที่ได้รับการพิจารณาความใหม่แล้ว 

ผู้ตรวจสอบจะต้องคัดเลือกงานที่ ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ร่วมกันของงานที่ปรากฏอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งเอกสาร เพื่อพิจารณาว่าการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองมีขั้นการประดิษฐ์หรือไม่ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ความมีเหตุผลส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาว่ามีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงมากที่สุด  
(ในที่นี้ คือเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วใกล้เคียงที่สุดประกอบร่วมกับเอกสารงานที่ปรากฏ
อยู่แล้วอ่ืนๆ) ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานความมีเหตุผลต่อความเป็นไปได้ของบุคคลที่มีความ
ช านาญในงานระดับสามัญส าหรับงานประเภทนั้นๆ ที่จะสามารถเข้าใจหรือเข้าถึงได้โดยง่าย
หรือไม่ 

ผู้ตรวจสอบจะต้องเปรียบเทียบสาระส าคัญเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิ    
ซึ่งถูกจัดให้มีขึ้นในงานที่ปรากฏอยู่แล้วไว้ก่อนหน้าล าดับแรก (หมายถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ใกล้เคียงที่สุด) แล้วตัดสินใจบนหลักเหตุผลความเป็นไปได้ที่ว่าข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์  
มีความเกี่ยวข้องกันกับการมีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น โดยพิจารณาร่วมกันกับงาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับรอง (ในที่นี้ หมายถึงการใช้งานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมดที่น ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น) อยู่บนพื้นฐานเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการมีหรือไม่มีขั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น ดังต่อไปนี้ 
 

 การพิจารณาจากปัจจัยของตัวแปรว่าไม่มขีั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 

o  พิจารณาได้จากแรงจูงใจหรือกระตุ้น (Motivation) ของการประดิษฐ์ที่ท าให้เกิด
เป็นข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ขึ้น (การคิดค้นหรือคิดท าขึ้นจนเกิดความใหม่) โดย
เปรียบเทียบกับการใช้รวมกันของงานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมด ซึ่งจะต้องแสดงถึงความ
พยายามประยุกต์ใช้งานจนท าสนับสนุนให้มีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นได้หรือไม่ 
ส าหรับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรมุ่งเน้นต่อเหตุผลความเป็นไปได้แล้วตัดสินใจว่ามีแรงจูงใจ
หรือแรงกระตุ้นในการประดิษฐ์เกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ครอบคลุมต่อพิจารณาการมีข้ันหรือไม่
มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ควรพิจารณาจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง ซึ่งอาจ
พิจารณาได้จากมุมมองดังต่อไปนี้ 
 (1) มีความเกี่ยวข้องกันในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน  (Relation of technical 
fields) ถ้าลักษณะส าคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิเกิดขึ้นจากความพยายาม
ของผู้ประดิษฐ์ในการกระท าการประดิษฐ์จนเป็นผลส าเร็จ โดยใช้วิถีทางหรือการกระท าทาง
เทคนิคใดๆ ในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน ซึ่งมีเกี่ยวข้องกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับหลัก 
เพื่อจะแก้ไขป้ญหาทางเทคนิคที่ปรากฏอยู่ในงานที่ปรากฏอยู่ แล้วล าดับแรกดังกล่าว     
ควรพิจารณาว่าเป็นวิถีทางหรือการกระท าหรือการปฏิบัตินั้นเป็นการสร้างสรรค์ของบุคคล 
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ที่มีความช านาญในระดับสามัญที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายเกิดขึ้น ณ เวลาขอรับสิทธิบัตรนั้น
หรือไม่ เมื่อพิจารณาสาระส าคัญทางเทคนิคในข้อถือสิทธิแล้วพบว่ามีการแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิคในการประดิษฐ์ใดๆ ในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน (หมายถึง ประดิษฐ์ที่ถูกอ้างสิทธิไว้
ในข้อถือสิทธิ) ซึ่งสามารถแทนที่หรือถูกเพิ่มเติมจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับรอง ซึ่ง
เกิดขึ้นในสาขาทางเทคนิคเดียวกันกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วล าดับแรก โดยใช้วิถีทางหรือ
การกระท าใดๆ ได้รับการตัดสินใจบนพื้นฐานสาขาทางเทคนิคเดียวกันนั้นแล้ว เพื่อตัดสินใจ
ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นยังขาดหายไปของแรงจูงใจ ส าหรับการประยุกต์ใช้งานที่ปรากฏอยู่แล้ว
อันดับแรกร่วมกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับรองได้อย่างถูกต้องนั้น  ผู้ตรวจสอบควร
เปรียบเทียบกันในมุมมอง “มีความเกี่ยวข้องกันในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน” ซึ่งสามารถ
น ามาเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับใช้การตัดสินใจว่าผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์
นั้น มีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายได้
หรือไม่ และเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการพิจารณาการมีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องอาจพิจารณาจากมุมมองของแรงจูงใจ หรือกระตุ้นอ่ืนๆ ประกอบ
ร่วมกันด้วย ซึ่งสามารถท ากระท าได้ 
 (2) การแก้ไขปัญหาอย่างเดียวกันหรือเหมือนกัน (Similarity of problems to 
be solved) ถ้าลักษณะส าคัญทางเทคนคิการประดิษฐใ์นข้อถือสิทธิใดๆ ได้รับการแก้ปัญหา
ทางเทคนิคอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันในระหว่างงานที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับแรกและงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับรอง ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาถึงเหตุผลความแตกต่างจากกระบวน
ทางการคิดเหล่านั้น ส าหรับการแก้ไขป้ญหาทางเทคนิคที่เกิดความแตกต่างกันจากการอ้าง
สิทธิในข้อถือสิทธินั้นมีหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานส าหรับตัดสินใจได้ว่ามีแรงจูงใจหรือ
แรงกระตุ้นต่อบุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ณ. เวลาขอรับ
สิทธิบัตรนั้นหรือไม่ ซึ่งได้อ้างสิทธิการประดิษฐ์ (ข้อถือสิทธิ) ซึ่งอาจกระท าการลองผิดลอง
ถูกในการประดิษฐ์จนท าให้เกิดลักษณะส าคัญทางเทคนิคนั้นขึ้นที่สามารถประยุกต์ใช้งาน   
ที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับแรกกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับรองร่วมกันได้ 
 (3) การท างานหรือหน้าที่การท างานอย่างเดียวกันหรือเหมือนกัน (Similarity of 
operations or functions) ถ้าลักษณะส าคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิใดๆ 
พิจารณาว่ามีการท างานหรือหน้าที่การท างานอย่างเดียวกันหรือเหมือนกันในระหว่างงาน  
ที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับแรกและงานที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับรอง ผู้ตรวจสอบสามารถใช้เป็น
พื้นฐานการตัดสินใจว่ามีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นต่อบุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญ
สามารถเข้าใจได้โดยง่ายได้ต่อการอ้างสิทธิการประดิษฐ์ (ข้อถือสิทธิ) โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้งานที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับแรกกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับรองร่วมกันได้ 
 (4) ข้อเสนอหรือข้อแนะน าแสดงไว้ในเนื้อหาสาระในงานที่ ปรากฏอยู่แล้ว
(Suggestions shown in the content of prior art) ถ้าลักษณะส าคัญทางเทคนิคการ
ประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิใดๆ ได้รับการแสดงในลักษณะที่เป็นข้อแนะน าหรือข้อเสนอแนะน า
ในเนื้อหาของงานที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับแรกและงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วล าดับรอง       



หมวด 1                                                       ส่วนที่ 3                                               หน้า 39 
 
ซึ่งสามารถน ามาเป็นหลักฐานแจ้งว่าเป็นประจักษ์ต่อบุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญ
สามารถเข้าใจได้โดยง่ายได้ ผู้ตรวจสอบสามารถใช้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจว่ามีแรงจูงใจ
หรือแรงกระตุ้นต่อบุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญสามารถเข้าถึงหรือเข้าใจได้โดยง่าย
ได้ต่อการอ้างถึงสิทธิของการประดิษฐ์ (ข้อถือสิทธิ) โดยสามารถประยุกต์ใช้งานที่ปรากฏอยู่
แล้วล าดับแรกกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วล าดับรองพิจารณาร่วมด้วย 

 

o พิจารณาได้จากการปรับปรุงรูปแบบส าหรับการประดิษฐ์ (Design variations of 
primary prior art) ถ้าลักษณะส าคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิใดๆ ได้ มี
ลักษณะพิจารณาได้ว่าบคุคลที่มีทักษะในงานเหล่านั้น สามารถเข้าถึงหรือเลือกองค์ประกอบ
ของอ้างสิทธิของการประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อท าให้เกิดความสอดคล้องที่แตกต่างกันระหว่าง   
การอ้างสิทธิประดิษฐ์กับงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับแรกตามรายการทางเลือกข้อ (1) ถึง (4) 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) การเลือกวัสดุที่เหมาะสมทีส่ดุจากวัสดุที่เปน็รู้จักดีกันอยู่โดยทั่วไป เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่แนน่อนเหล่านั้น 

 (2) แก้ไขปรับปรุงช่วงตัวเลขทีด่ทีี่สุดหรือดีกว่า เพื่อแก้ไขปัญหาที่แน่นอนเหล่านั้น 

 (3) แทนด้วยวสัดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่แน่นอนเหล่านั้น 

 (4) ปรับปรุงรปูแบบหรือทางเลอืกในรูปแบบที่เก่ียวข้องการใช้เทคนิคอย่าง
เฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ไขปัญหาแน่นอนเหล่านั้น 

นั่นคือ ความหมายของปัจจัยหรือตัวแปรในสนับสนุนการไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
ยิ่งไปกว่านั้น อาจพบข้อแนะน าหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรูปแบบ
เหล่านั้นในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับแรก ซึ่งสามารถถือได้ว่าเป็นปัจจัยหรือตัวแปร
ส าคัญที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
 

o พิจารณาได้จากการเป็นเพียงแค่การรวมกันของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น 

(Mere aggregation of prior art) พิจารณาลักษณะส าคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือ
สิทธิใดๆ เป็นเพียงแค่การรวมกันของงานที่ปรากฏอยู่แล้วเท่านั้น หมายถึง องค์ประกอบ 
ที่ถูกใช้ในการอ้างสิทธิแต่ละองค์ประกอบข้อถือสิทธิเป็นที่รู้จักกันดีอยู่โดยทั่วไป โดยหน้าที่
การท างาน (function) หรือการท างาน (operation) สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน 
พิจารณาได้ว่าถูกท าขึ้นโดยการสร้างสรรค์โดยปกติของบุคคลที่มีความช านาญในระดับ
สามัญที่สามารถเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่การรวมกันขององค์ประกอบของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
เท่านั้น นั่นคือ ตัวแปรที่ส าคัญในการสนับสนุนของการไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเป็นเพียงแค่การรวมกันในสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นของงานที่ปรากฏอยู่ก่อน
แล้วโดยทั้งหมด และความหมายส าคัญของการรวมกันที่เกิดขึ้นในงานที่ ปรากฏอยู่แล้ว
ล าดับที่แรกคือตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนนุของการไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นได้
เป็นอย่างดี 
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 การพิจารณาจากปัจจัยหรือตัวแปรที่มีผลต่อมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 

o พิจารณาได้จากการปรากฏผลลัพธ์ หรือผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ดีกว่างาน 
ที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอย่างเด่นชัด (Advantageous effect) ที่ก่อให้เกิดผลก้าวหน้าที่เป็น
ประโยชน์ หรือในเชิงข้อได้เปรียบของการประดิษฐ์ ผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคที่ดีกว่ากว่างาน     
ที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วนั้น นั่นคือ สิ่งที่สนับสนุนของการมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบ
จะต้องประเมินผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ เกิดขึ้น อยู่บนพื้นฐานของ
รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) นั่นหมายความว่าผลทางเทคนิคที่เกิดขึ้น
ได้รับการรวมกันขององค์ประกอบต่างๆ ในข้อถือสิทธิใดๆ ) ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นลักษณะส าคัญ
ทางเทคพิเศษหรือลักษณะส าคัญทางเทคนิคอย่างเฉพาะเจาะจงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผลลัพธ์หรือผล
ทางเทคนิคดังกล่าวเหล่านั้น จะต้องเป็นผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคดีกว่าผลทางเทคนิคของงาน    
ที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งดีกว่าหรือมากกว่าสิ่งที่คาดคิดหรือความคาดหวังของผู้มีทักษะ
ช านาญในระดับสามัญที่สามารถท าขึ้นโดยง่าย กรณีดังกล่าวให้ถือว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 

o พิจารณาจากปัจจัยที่ขจัดอุปสรรคของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ เดิม (Obstructive 
factors) เมื่อพิจารณาต่อปัจจัยส าคัญที่เกิดการขจัดอุปสรรคปัญหาของการประดิษฐ์ โดยใช้งาน
ร่วมกันของงานปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับแรก (Closest prior art) กับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว
อันดับรอง (Secondary prior art) (ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาในงานที่ปรากฏอยู่แล้ว) และการ
ประดิษฐ์ถูกประกอบขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ ในการอ้างสิทธิจนเกิดเป็นลักษณะส าคัญทาง
เทคนิคสนับสนุนการมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังของผู้ตรวจสอบ
ควรค านึงถึงผลลัพธ์หรือลักษณะส าคัญทางเทคนิคดังกล่าว ควรพิจารณาว่ามีเหตุผลที่เพียงพอ
หรือไม่ต่อบุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจได้โดยง่ายได้หรือไม่ โดยพิจารณา
หลังเกิดปัจจัยที่ขจัดอุปสรรคของการประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิมแล้ว ปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นอาจไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการปฏิเสธการมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
ได้ภายหลัง ดังนั้น ควรพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้ 
 (1) งานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับรอง ซึ่งเมื่อถูกใช้ร่วมกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับ
หลัก แล้วไม่สามารถบรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับที่หนี่งได้ 
 (2) งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับรอง ซึ่งเมื่อถูกใช้ร่วมกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
อันดับหลัก เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถท างานหรือมีฟังก์ชั่นหน้าที่การท างานได้อย่างเพียงพอ 

 (3) งานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับรอง ได้รับการพิจารณาว่าได้รับการละเว้นจาก 
การประยุกต์ใช้และไม่สามารถน าปรับใช้ในงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับแรก 

 (4) งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับรอง ซึ่งบุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญไม่
น ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากได้รับเปิดเผยในสิ่งพิมพ์แล้ว ซึ่งงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับรองนั้น
อยู่ลักษณะภายในอื่นๆ ที่มีความเก่ียวข้องกันในการท างานและผลที่เกิดขึ้นของงานที่ปรากฏ
อยู่แล้วก่อนหน้านั้น 
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o พิจารณาจากปัจจัยหรือตัวแปรอื่นๆ ส าหรับใช้ร่วมกับพิจารณาการมีขั้น 
การประดิษฐ์สูงขึ้น  

ส าหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์ว่ามีขั้นหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่นั้น 
สมควรจะได้รับพิจารณาประเมินจากตัวแปรหรือปัจจัยการมีขั้นหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์
สูงขึ้นตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าในข้อ 1 ถึง 5 ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ตรวจสอบ
สามารถพิจารณาหาเหตุผลอ่ืนๆ หรือในปัจจัยหรือตัวแปรอ่ืนๆ ด้านล่างในข้อ (1) (2) 
พิจารณาประกอบร่วมกันด้วย หรือที่เรียกว่าการใช้พิจารณาจากเหตุผลที่สอง เพื่อตัดสินใจ
ว่าการประดิษฐ์เหล่านั้นมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ ดังต่อไปนี้  
 (1) การประดิษฐ์เกิดจากแก้ปัญหาที่มีความพยายามแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้มีมา
นานแต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ (Long-felt need) เมื่อการประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหานี้ได้ 
เป็นเครื่องบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าประดิษฐ์มีลักษณะทางเทคนิคที่ส าคัญอย่างเด่นชัด ตัวอย่างเช่น 

 การประดิษฐ์ที่ความพยายามแก้ปัญหาการท าเครื่องหมายปศุสัตว์มาอย่างยาวนาน  
ซึ่งต้องการท าเครื่องหมายโดยที่สัตว์ไม่ เจ็บปวดและหนังสัตว์ไม่ เสียหาย การประดิษฐ์ 
ที่แก้ปัญหานี้ส าเร็จโดยการท าสัญลักษณ์ ด้วยความเย็นต ่ากว่าจุดเยือกแข็ง (freeze branding) 

สามารถท าเคร่ืองหมายบนตัวสัตว์เลี้ยงโดยไม่เจ็บปวดและหนังสัตว์ไม่เสียหาย การประดิษฐ์นี้ 
มีความเป็นไปได้ที่จะมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น หรือการประดิษฐ์ที่เกิดจากความพยายามของ 
ผู้ช านาญงานในงานประเภทนั้น 

 ความพยายามของผู้ช านาญในงานประเภทนี้ที่ใช้ เวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การรวบรวมผลงานจากงานเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วในแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิม  
แล้วให้ผลเป็นที่น่าประหลาดใจที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้น ให้ถือว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือ 

 (2) เกิดความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการนั้น ในช่วง
เวลาหนึ่ง (Overcoming a technical prejudice) ส่งผลให้ผู้ท างานในสาขานั้นๆ เชื่อว่าไม่สามารถ
เป็นอย่างอ่ืนได้ จึงท าให้ขาดการวิจัยและพัฒนาในด้านนั้นๆ เป็นเวลานาน หากการประดิษฐ์น าเอา
วิถีทางการแก้ปัญหาทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการนั้นๆ ที่ถูกละเลยแล้วน ามาใช้
แก้ปัญหาทางเทคนิค และหักล้างความเข้าใจผิดทางเทคนิคที่มีอยู่เดิมนั้นได้ แสดงว่าการประดิษฐ์
ดังกล่าวส่งผลดีให้มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคัญในสาขาวิทยาการนั้นได้ อาจถือได้ว่ามีขั้นการ
ประดิษฐ์สูงขึ้น เช่น ส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า เดิมมีความเข้าใจกันว่ายิ่งหน้าสัมผัสของคอมมิวเตเตอร์
กับแปรงถ่านเรียบมาก การสัมผัสระหว่างคอมมิวเตเตอร์กับแปรงถ่าน ยิ่งดีท าให้ใช้กระแสไฟฟ้า
น้อย ต่อมามีการประดิษฐ์ที่เซาะผิวหน้าคอมมิวเตเตอร์เป็นร่องเล็กระดับไมโครเมตร พบว่ากลับท า
ให้ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยลงไปอีก ซึ่งเป็นการลบล้างความเข้าใจผิดทางเทคนิคเดิมแสดงให้เห็นว่าการ
ประดิษฐ์นี้สร้างความก้าวหน้า และมีขึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรือความก้าวหน้า (Progress) เป็น
ความก้าวหน้าทางเทคนิค ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้และความช านาญของผู้เชี่ยวชาญในสาขาทางเทคนิค 
ที่เฉพาะถือว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น งานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
มลภาวะทางน ้าหรืออากาศจะเป็นที่รู้กันดีแล้วแต่แนวทางการพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มานั้น 
จะแตกต่างกัน 



หมวด 1                                                       ส่วนที่ 3                                               หน้า 42 
 
 การให้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย (Unexpected results) เมื่อเปรียบเทียบผลของการ
ประดิษฐ์กับงานที่ปรากฏก่อนหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ ซึ่งอาจเป็นผลที่เกินความ
คาดหมาย หรือผลบวกในเชิงคุณภาพซึ่งอาจเป็นคุณประโยชน์หรือการท างานอย่างใหม่  
การเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณนี้ ผู้มีความช านาญในระดับสามัญมิได้คาดหมายไว้
หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แสดงว่าไม่เป็นที่ประจักษ์และมีลักษณะส าคัญทางเทคนิคที่
เด่นชัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีขึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น การติดตั้งในส่วนของเครื่องมือที่รู้กันอยู่
แล้ว ให้อยู่ภายในเครื่องจักรที่รู้กันแล้ว แต่ให้ข้อดีในแง่ของการเพิ่มขึ้นของพลังงาน ให้ถือว่ามีขั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น 

 การประสบความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ (Commercial success) ถ้าการประสบ
ความส าเร็จในเชิงพาณิชย์นั้นมาจากลักษณะส าคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ จะเป็น
เครื่องบ่งบอกว่าการประดิษฐ์นี้ให้ผลที่เกินคาดอีกทางหนึ่ง ย่อมแสดงว่าการประดิษฐ์นี้      
มีลักษณะส าคัญที่เด่นชัด และเป็นปัจจัยสนับสนุนในการมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ทั้งนี้           
ผู้ตรวจสอบต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าการประสบความส าเร็จในเชิงพาณิชย์นี้ จะต้องมาจาก
ลักษณะส าคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ มิใช่ประสบความส าเร็จจากการโฆษณาหรือการ
ส่งเสริมการขายเท่านั้น 

 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการประดิษฐ์ว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ 
โดยใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอธิบายข้างต้น ซึ่งจะต้องประเมินปัจจัยหรือ 
ตัวแปรต่อเหตุผลสนับสนุนการไม่มีขั้นของการประดิษฐ์ แล้วแจ้งปฏิเสธโดยให้เหตุผล 
การพิจารณาไปผู้ขอ เพื่อให้ผู้ขอชี้แจงเหตุผลและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมก าหนดตามมาตรา 27 
และต้องประเมินต่อปัจจัยหรือตัวแปรที่สนับสนุนการมีขั้นประดิษฐ์สงูขึ้นที่แสดงผลลัพธ์ของ
การประดิษฐ์หรือผลทางเทคนิคที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าเดิม หรือประกอบเหตุผลอื่นๆ ร่วมด้วย  
ซึ่งการประดิษฐ์อาจไม่เป็นประจักษ์ได้โดยง่ายแก่ผู้มีความช านาญในระดับสามัญนั้นได้  
เพื่อตัดสินใจว่าการประดิษฐ์นั้นมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นได้หรือไม่ 
 ทั้งนี้ ในการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นอาจมีได้หลายวิธี เช่น Problem-Solution-

Approach ของส านักงานสิทธิบัตรยุโรป และ Windsurfing ของส านักงานสิทธิบัตรสหราชอาณาจักร 
และสิงคโปร์ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบสามารถน าวิธีการดังกล่าวมาพิจารณาได้โดยอยู่บนพื้นฐานของ 
การก าหนดไว้ในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ. ศ. 2522 
 

3.3.4.4.2 ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นมีดังนี้ 
ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นด้านเคม ี
(1) ถ้าสารประกอบนั้นแตกต่างจากสารประกอบที่กล่าวถึงในงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

อย่างเด่นชัด (ไมใ่ช่โครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน) ก็ให้ถือว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

(2) ถ้าสารประกอบนั้นใกล้เคียงกับสารประกอบที่กล่าวถึงในงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

ต้องพิจารณาว่าสารที่ขอถือสิทธินั้นให้ผลที่แตกต่างอย่างไม่คาดคิดมาก่อน  หรือให้ผลที่น่า
ประหลาดใจหรือไม่ ถ้าให้ผลดังกล่าวก็แสดงว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น เช่น งานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
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  H2N-C6H4 -SO2NHR  Sulphonamide (Ia) 
  Antibiotic 

  ค าขอรับสิทธิบัตร H2N-C6H4  -SO2NHCONHR 
    Sulphonyl urea (Ib) 
    Antidiabetic 
 

จะเห็นได้ว่า สารประกอบทั้งสองชนิดมีสูตรโครงสร้างที่คล้ายกันใกล้เคียงกันมาก
แต่มีคุณสมบัติต่างกัน ซึ่งให้ผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้น ถือได้ว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น   
ซึ่งสามารถรับจดทะเบียนได้ แต่ถ้าสารประกอบทั้งสองชนิดมีสูตรโครงสร้างที่คล้ายกันแต่
ไม่ได้ให้ผลที่ไม่คาดคิดหรือไม่ได้ให้เห็นผลอย่างน่าประหลาดใจสารประกอบนั้น ถือได้ว่าไม่มี
ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรหรือจดทะเบียนได้ เช่น 

 

                      งานที่ปรากฏอยู่แล้ว H2N-C6H4  -SO2NHCONHR 
Amino-sulphonyl urea  

  ค าขอรับสิทธิบัตร  H3C-C 6H4 -SO2NHCONHR 
     Methyl-sulphonyl urea 
กรณีศึกษา 

 ตัวอย่างที่น ามาศึกษา คือ ยาฆ่าเชื้อราจ าพวกอินโดโพรพาร์ไจล์ (Indopropargyle 

Fungicides) ซึ่งได้ขอถือสิทธิ ดังนี้ 

 (1) สารประกอบที่มีสูตร: HET-CH2-CC-I...              (1) 

 ซึ่ง HET เขียนแทนด้วยสูตร (2) หรือ (3) 
 

 
 และ -X- คือ -CH2-, -S- 

   R คือ แอลคิล 

   n คือ 0, 1, 2 

 (2) สารประกอบที่ได้ขอถือสิทธิไว้ในข้อถือสิทธิ 1 เป็นสารประกอบที่ใช้ฆ่าเชื้อรา 

    กรณีที่มีรายละเอียดของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนได้เปิดเผยไว้แล้ว กล่าวว่า

สารประกอบนั้น ใช้ส าหรับรักษาการแพร่เชื้อของแบคทีเรีย ซึ่งมีสูตรดังสูตร (1) เนื่องจาก 

มีโครงสร้างที่แตกต่างกันของ HET ดังนั้น จึงถือได้ว่าค าขอนี้ มีความใหม่ และมีขั้นการ

ประดิษฐ์สูงขึ้น เนื่องจากมีความจ าเพาะกว่าและถูกใช้ประโยชน์ในคนละด้านกัน  

  



หมวด 1                                                       ส่วนที่ 3                                               หน้า 44 
 

กรณีที่รายละเอียดของงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เปิดเผยไว้แล้ว ไดก้ล่าวถึง

สารประกอบที่ใช้ฆ่าเชื้อราซึ่งสารประกอบนี้มีสูตรดังนี ้

 

     HET – CH2 – CH = CH – I  ……………… (a) 
  หรือ         HET – CH2 – C = C – F              ……………… (b) 

  หรือ 
        ………………(c) 
 
 
ก็จะถือว่าค าขอนี้ ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีความใหม่ แต่จะไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น เนื่องจาก 
มีผลที่สามารถคาดการณ์ได้โดยง่าย เพราะยังคงเป็นการใช้เพื่อฆ่าเชื้อราเช่นเดียวกับงาน 
ที่ปรากฏอยู่ก่อน 
 
ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นด้านไฟฟ้าและฟิสิกส์ 
การประดิษฐ์ค าขอรับสิทธบิัตรเลขที่ 0301004541 

แผ่นบังคบัลวดทองแดงของวอยซ์ล าโพง ซึ่งประกอบด้วย 

 - แผ่นบังคบัลวดทองแดง (101) มีลักษณะเป็นรปูทรงกระบอก 

 - ส่วนปลายแผ่นบังคับลวดทองแดง (101) ทั้งสองด้าน จะถูกพับขอบออกด้านนอก
ให้เป็นมุมฉาก (100) เพื่อบังคับลวดทองแดงไม่ให้หลุดออกด้านข้าง 

 - ส่วนปลายที่ถูกพับเป็นมุมฉาก (100) จะเชื่อมติดกันตลอดแนว 

 - พื้นแผ่นบังคับลวดทองแดง (101) จะเรียบหรือเจาะรูหรือท าให้เป็นรอยเพื่อให้
กาวยึดติดกับแผ่นรองวอยซ์คอยล์ (103) ได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วที่ใกล้เคียง EP 1351548 A2 

ขดลวดเสียงล าโพงที่มีกลไกขดลวดแบบติดอยู่กับที่ ประกอบด้วย 

 - แผ่นบังคับลวดทองแดง (3) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก 

 - ส่วนปลายแผ่นบังคับลวดทองแดง (3) ทั้งสองด้าน จะถูกพับขอบออกด้านนอก 

Br 0 

N – CH2 – C = C - I 
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ให้เป็นมุมฉาก (2), (5) เพื่อบังคับลวดทองแดงไม่ให้หลุดออกด้านข้าง 

 - ส่วนปลายที่ถูกพับเป็นมุมฉาก (2), (5) จะถูกบากเป็นส่วนๆ โดยรอบ (8) 

 - พื้นแผ่นบังคับลวดทองแดง (3) จะเจาะรูเพื่อให้กาวยึดติดกับแผ่นรองวอยซ์คอยล์ 
(1) ได้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการประดิษฐ์ข้างต้นจะแตกต่างกันที่ส่วนปลายของ
แผ่นบังคับลวดทองแดงซึ่งถูกพับเป็นมุมฉาก โดยค าขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0301004541 ส่วน
ปลายจะเชื่อมติดกันตลอดแนว แต่สิทธิบัตรเลขที่ EP 1351548 A2 ส่วนปลายจะถูกบาก
เป็นส่วนๆ โดยรอบเพื่อให้ง่ายต่อการพับขึ้นรูป ซึ่งลักษณะของการประดิษฐ์ตามค าขอรับ
สิทธิบัตรเลขที่ 0301004541 ไม่เป็นผลท าให้ดีขึ้นซึ่งในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตาม
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าส่วนปลายที่แตกต่างกันนั้น มีผล
ทางเทคนิคที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับ
สามัญส าหรับงานประเภทนี้ที่จะคิดหรือท าได้โดยง่าย โดยพิจารณาจากเอกสารงานที่ปรากฏ
อยู่ก่อนแล้ว จึงพิจารณาว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นตามมาตรา 5(2) แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นด้านวิศวกรรม 

การประดิษฐ์ค าขอรับสิทธบิัตรเลขที่ 1001001099 

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ ประกอบด้วย 

- มีรางปรับปรุงคุณภาพน้ า (2) ที่ติดตั้งอยู่ริมแหล่งน้ าเพื่อท าหน้าที่กรองน้ า 
- น้ าในแหล่งที่จะบ าบัด จะถูกส่งเข้าสู่รางพืชด้วยเคร่ืองสูบน้ าผ่านทางท่อ (3) 
- รางพืชปรับคุณภาพน้ า (2) มีลักษณะเป็นรางเปิดมีแผ่นกั้น (4) อย่างน้อยสอง

แผ่นติดตั้งที่บริเวณด้านหัวและท้ายของราง (2) 
- เกิดเป็นห้องรับน้ าที่บริเวณหัว (7) และท้าย (8) ของราง 

- แผ่นกั้น (4) มีความสูงต่ ากว่ารางความสูงของราง (2)  
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งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วที่ใกล้เคียง JP 2005-046768 A 

ภาชนะบรรจุแบบพรุน ประกอบด้วย 

- วัสดุเติม ซึ่งเป็นกรวดถูกบรรจุอยู่เพื่อก่อรูปเป็นชั้นกรอง (3) อยู่ในภาชนะแบบพรุน 

 - ซึ่งพืช (4) จะถูกแยกออกเป็นชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นโดยถูกเพาะเลี้ยงอยู่บน 
ชั้นกรองของภาชนะพรุนดังกล่าว 

- เพื่อให้เกิดโมดูลพืช โดยโมดูลของพืชดังกล่าวจะถูกจับวางไว้ในบ่อเก็บ (6)  
 - น้ าที่มีของเสียถูกท าให้ไหลผ่านชั้นกรองดังกล่าวตามล าดับ โดยโมดูลพืชดังกล่าว
สามารถจัดการและถอดเปลี่ยนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการประดิษฐ์ข้างต้นจะแตกต่างกันจะพบว่าลักษณะ
ทางเทคนิคที่ต่างกัน โดยที่ค าขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1001004541 จะมีรางพืชปรับปรุง
คุณภาพน้ าที่มีแผ่นกั้นอย่างน้อยสองแผ่นติดตั้งที่บริเวณด้านหัวและท้ายของรางพืช เพื่อให้
เกิดเป็นห้องรับน้ าที่บริเวณด้านหัวและท้ายของรางพืชตามล าดับ โดยที่แผ่นกั้นดังกล่าว  
จะมีความสูงต่ ากว่าความสูงของรางพืชโดยจะมีต้นพืชที่ปลูกไว้ระหว่างแผ่นกั้นภายในรางพืช
ดังกล่าว โดยน้ าที่ผ่านพืชจะถูกดูดซับของเสียและไหลล้นไปยังห้องรับน้ าที่อยู่บริเวณด้าน
ท้ายของรางพืชดังกล่าวก่อนระบายกลับสู่แหล่งน้ า เป็นการช่วยชะลอความเร็วการไหลของ
น้ าไม่ไห้ไม่ให้เกิดน้ าท่วมต้นพืชช่วยระบายน้ าได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรางพืชดังกล่าวจะใช้ร่วมกัน
กับเครื่องกลเติมอากาศที่ติดตั้งในบริเวณแหล่งน้ าที่จะปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งจะเห็นว่าจาก 
การประดิษฐ์ JP 2005-046768 A ที่มีมาก่อนนั้น แบบพรุนจ านวนหนึ่งที่มีวัสดุเติมซึ่งเป็น
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มาตรา 8 

กรวดถูกบรรจุอยู่เพื่อก่อรูปเป็นชั้นกรองอยู่ภายในภาชนะบรรจุแบบพรุนดังกล่าว ซึ่งพืชจะ
ถูกแยกออกเป็นชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นเพื่อให้เกิดเป็นโมดูลพืช โดยใช้ไปนานของเสียเกิดการ
อุดตันท าความเสียหายแก้ต้นพืช ไม่ได้ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ า จึงถือได้ว่าการประดิษฐ์นี้ 
ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนี้
โดยง่าย จึงพิจารณาได้ว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นตามมาตรา 5(2) แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
 

3.3.4.5 การตรวจสอบความสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง
หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม (Industrial Applicability) 

การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ทางอุตสหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม  

ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าการประดิษฐ์ตามค าขอรับสิทธิบัตรนั้นสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม หรือไม่ 

ตัวอย่าง การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรม เช่น 

 วิธีการนวด (massage) 
 วิธีการตรวจดูสภาวะของอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ 
 วิธีการเตรียมอิเลคโทรดเพื่อท าการตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า (electro-

cardiogram) 
 การประดิษฐป์ระยุกต์ใช้เพียงบคุคลเดียวหรือทักษะเฉพาะบุคคล เช่น 

วิธีการสูบบุหรี่ 
 การประดิษฐป์ระยุกต์ใช้เพียงเจตนาใช้ในการศึกษาหรือทดลอง 
 การประดิษฐ์ทีป่ฏิบัตไิด้ยาก เช่น วิธีส าหรับป้องกัน - รังสีอัลตร้าไวโอเลต 

ที่เป็นสาเหตุของการท าลายชั้นโอโซนโดยการปิดปกคลุมพืน้ผิวพื้นดิน  
ทั้งโลกด้วยฟลิ์มพลาสติก 

 

4. การแจ้งชี้แจงหรือการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตร  
เพื่อให้การตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้ตรวจสอบเกิดความสอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบัติที่ก าหนดไว้คู่มือการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเดียวกัน กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กองสิทธิบัตร ก าหนดให้ด าเนินงานตรวจสอบและการแจ้งชี้แจงหรือการแจ้งแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรเหล่านั้น โดยที่ผู้ขอจะต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ของ 
ค าขอรับสิทธิบัตรเหล่านั้นภายใน 5 ปีนับแต่วันประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร  
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

 ผู้ขอสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ และผล
รายงานตรวจค้นสิทธิบัตรของต่างประเทศของค าขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว ซึ่งเป็นประเทศที่มี
ระบบการตรวจสอบสาระส าคัญ (Substantive Examination) หรือผลรายงานการตรวจค้น



หมวด 1                                                       ส่วนที่ 3                                               หน้า 48 
 

มาตรา 27 

มาตรา 20 

สิทธิบัตรจากองค์กรระหว่างประเทศ (International Search Report : ISA) หรือองค์กรตรวจ
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ (International Preliminary Examination : IPEA) ของระบบ 
PCT ได้ ส าหรับส่งรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบจากต่างประเทศต่างๆ 
ของผู้ขอด าเนินการให้เป็นไปก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 13 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  
ผู้ขอสามารถยื่นแก้ไขค าขอรับสิทธิบัตรพร้อมแบบฟอร์มตามแบบ สป/สผ/อสป/003-ก (ค าขอ
แก้ไขเพิ่มเติมฯ) มาพร้อมหรือหลังการยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์โดยไม่ต้องรอการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่จะสั่งการหรือแจ้งด าเนินการใดๆ (ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเข้ามาเอง)  
 

 ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอรับสิทธิบัตรมา 
ให้ถ้อยค าชี้แจง หรือให้ส่งเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ หรือ
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วย 
ค าแปลเป็นภาษาไทย ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
หรือไม่ส่งเอกสารตามวรรคสองภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวัน ให้ถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร  
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอธิบดีอาจขยายก าหนดเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร  
 ในกรณี ผู้ขอได้ด าเนินการยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ของค าขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว และยังไม่ด าเนินการส่งผลรายงานการตรวจสอบหรือผลรายงานการตรวจค้นใดๆ 
ประกอบกับเหตุก าหนดเวลาการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์เกิดล่าช้าเกินควร ให้ผู้ตรวจ
สอบด าเนินการตรวจค้นสิทธิบัตร จัดท ารายงานการตรวจค้นสิทธิบัตร และรายงานการตรวจสอบ
สิทธิบัตรของค าขอดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรสามารถพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญการ
ประดิษฐ์ได้ (การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และการประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม) 
ในกรณีพบข้อบกพร่องให้แจ้งผู้ขอด าเนินการชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรใดๆ หรือ
อาจแจ้งให้ส่งผลรายงานการตรวจสอบการประดิษฐ์ และผลรายงานการตรวจค้นสิทธิบัตรของ
ต่างประเทศของค าขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวได้ 
 

 ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของ 
การประดิษฐ์ 
 กรณีผู้ขอยื่นแก้ไขเพิ่มเติมค าขอตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งชี้แจง หรือแจ้งแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอ ให้ผู้ขอด าเนินการแก้ไขในสิ่งที่ข้อบกพร่องตามที่ระบุไว้ตามการสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรในสิ่งเหล่านั้นได้ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมในข้อบกพร่องอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร แต่ที่สิ่งส าคัญการแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับ
สิทธิบัตรเหล่านั้น จะต้องไม่เกินไปกว่าขอบเขตสาระส าคัญที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ที่ถูกยื่นไว้ในครั้งแรกกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้นจะต้องไม่
เพิ่มเติ่มสาระส าคัญของการประดิษฐ์แต่อย่างใด ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
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4.1 ข้อก าหนดส าหรับการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม 
 ส าหรับขั้นตอนการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ ในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับ
สิทธิบัตรหรือการชี้แจงใดๆ จะสามารถกระท าได้หลายครั้ง (Non-Final Office Action) แต่ในทาง
ปฏิบัติผู้ขออาจจะได้รับการแจ้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เห็นสมควรว่าเป็นแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือแจ้งชี้แจงเป็นหนังสือครั้งสุดท้าย (Final Office Action) ซึ่งหนังสือแจ้งดังกล่าวจะต้อง
ระบุเหตุที่จะท าให้เกิดผลต่อการพิจารณายกค าขอ หรือละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตรต่อไป เพื่อที่จะท า
ให้เกิดการตรวจสอบของค าขอรับสิทธิบตัรเหล่านั้นๆ เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและภายใต้
ก าหนดเวลาการท างานของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ การแก้ไข/ชี้แจง 
Non-Final Office Action ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง ในประเด็น/สาระส าคัญเดียวกัน ทั้งนี้ควรใช้แบบฟอร์ม
ตามที่ก าหนด (เอกสารแนบ 9) 
 ในการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบไม่เพียงแต่
ตรวจสอบว่าการยื่นเป็นไปวิธีการและก าหนดเวลาหรือไม่ (ตามมาตรา 27 ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 และประกาศกรมฯ เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์การขอขยายเวลาการส่ง
เอกสารฯ) ยังจะต้องตรวจสอบขอบเขตสาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมว่าไม่เกินขอบเขต
สาระส าคัญเดิมที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้าหรือได้เปิดเผยไว้ในครั้งแรกหรือไม่ 

ในกรณี ผู้ขอยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารค าขอรับสิทธิบัตรทั้งด้วยตนเอง (ที่เรียกว่า   
ผู้ขอรับแก้ไขเพิ่มเข้ามาเอง) หรือแก้ไขตามพนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง หรือแจ้งให้ด าเนินการใดๆ 
การแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวนั้น จะต้องไม่เกินไปกว่าขอบเขตที่ได้เปิดเผยไว้
ในครั้งแรกที่ยื่นขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับการอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
และข้อถือสิทธิในครั้งแรกนั้น สามารถพิจารณาได้โดยตรงจะต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆ จาก
สาระส าคัญดังกล่าวที่ได้รับอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน 
(ถ้ามี) ที่ยื่นไว้ในครั้งแรก 

 ถ้าปรากฏพบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตสาระส าคัญเกินกว่าขอบเขตสาระส าคัญ
ที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งได้ปรากฏว่ามีวิธีการแก้ไข
เพิ่มเติมที่ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) ซึ่งเกี่ยวข้องกับค าขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 17 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17 หรือการ
ประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบ
มาตรา 9 แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมในสิ่งอย่างอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
หรือไม่ตรงกับข้อก าหนดในการแก้ไขดังกล่าวก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติม เช่นกัน 

 ส าหรับทางปฏิบัติในการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร  
โดยยื่นแก้ไขเพิ่มเติมไม่ตรงตามค าสั่งแจ้งแก้ไขหรือชี้แจงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่       
ผู้ตรวจสอบแจ้งแก้ไขหรือชี้แจงในสาระส าคัญของการประดิษฐ์แล้ว แต่ผู้ขอแก้ไขในข้อมูล
ทั่วไป (ชื่อตัวแทน ผู้ประดิษฐ์ หรือข้อมูลทั่วไปอ่ืนๆ) แล้วยื่นภายในก าหนดเวลามาตรา 27
ประกอบกับประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง หากเป็นกรณีดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอได้แก้ไขเข้ามาเอง 
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มิได้แก้ไขตรงตามค าสั่งของพนักงงานเจ้าหน้าที่ และหากผู้ขอมิได้แก้ไขหรือชี้แจงตามค าสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดเวลามาตรา 27 ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งค า
ขอรับสิทธิบัตร 

 อย่างไรก็ตาม หากการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับข้อมูลทั่วไปของค าขอ (เช่น 
ชื่อผู้ขอ ชื่อตัวแทน ข้อมูลทั่วไปอ่ืนๆ) ผู้ขอสามารถยื่นแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก่อนการ
ออกสิทธิบัตร ซึ่งถือได้ว่าผู้ขอได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง ซึ่งจะไม่น ามาเพื่อพิจารณา
ภายใต้กรณีที่มีค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งแก้ไขหรือชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ และกรอบก าหนดเวลาตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ผู้ขอได้ยื่นการแก้ไข
เพิ่มเติมเข้ามาเองแล้วมีสาระส าคัญสอดคล้องกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา 27 หรือประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง
เหล่านั้น มีความเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญต่อการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) ถือได้ว่าได้รับการอนุญาตในการแก้ไขเพิ่มดังกล่าวได้ 
 แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ายื่นแก้ไขเพิ่มเติมตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือแก้ไข
เพิ่มเติมเข้ามาเองเหล่านั้น มีความเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญต่อการตรวจสอบการประดิษฐ์
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) แล้ว ยังไม่ถูกต้อง แต่มิได้เพิ่มเติมสาระส าคัญและ
ขอบเขตของการประดิษฐ์เกินกว่าที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรกตามมาตรา 20 การแก้ไขเพิ่มเติม
เหล่านั้น ถือได้ว่าได้รับอนุญาตในการแก้ไขเพิ่มดังกล่าวได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ    
ผู้ตรวจสอบหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 กรณีที่ปรากฏพบว่ามีข้อบกพร่องของถ้อยค าอยู่ในค าที่ยื่นไว้ครั้งแรก (เกิดเหตุ
ความผิดพลาดจากแปลภาษา) ผู้ขอสามารถขอตัดถ้อยค าออก หรือแก้ไขถ้อยค าลงใน
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมของค าขอแล้วมีท าให้มีความเป็นไปได้ที่ค าขอเหล่านั้นจะได้รับสิทธิบัตร 
การขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวสามารถกระท าได้  โดยที่การกระท าดังกล่าวนั้นจะต้องเป็น
ประโยชน์ต่อการลดขั้นตอนในการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ไม่จ าเป็นออกไป อย่างไรก็ตาม 
ผู้ขอรับจะต้องแสดงให้เห็นถึงถ้อยค าที่ขอตัดออกหรือแก้ไขถ้อยค าลงในเอกสารแก้ไข
เพิ่มเติมออกมาอย่างชัดเจนอย่างเพียงพอต่อความเข้าใจในเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
ถ้อยค าดังกล่าวไว้ด้วย 

 กรณีที่ปรากฏพบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามก าหนดในการแจ้ง
ค าสั่ง ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ไม่ได้ลดขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าการ
แก้ไขเพิ่มเติมไม่เกินขอบเขตสาระส าคัญที่ ได้เปิดเผยไว้ครั้งแรกก็ตาม ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาในวิธีการดังกล่าว ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจจะยื่นแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 (1) คุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่งหรือมากกว่านั้น ได้ถูกตัดออกจากข้อถือสิทธิหลัก 
ซึ่งน าไปสู่การขยายขอบเขตของการคุ้มครองสิทธิบัตร  

เช่น ผู้ขอได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง โดยตัดคุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่ง หรือศัพท์
เฉพาะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องการประดิษฐ์ ซึ่งเคยได้ระบุไว้ในขอบเขตสาระส าคัญค าขอแล้วเป็นการ
ขยายขอบเขตการขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกินขอบเขตที่เปิดเผยไว้
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ในครั้งแรก กรณีดังกล่าวให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาทบทวนการตรวสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ตาม
ข้อก าหนดของมาตรา 5 ใหม่ อีกครั้ง โดยพิจารณาต่อขอบเขตสาระส าคัญถือสิทธิใหม่ 
ว่าสามารถพิจารณาร่วมกับงานที่ปรากฏที่อยู่แล้วที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ผู้ตรวจสอบ
ด าเนินการตรวจค้นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาให้ครอบคลุมสาระส าคัญในข้อถือสิทธิขยายเพิ่มเติมใหม่
ดังกล่าวเหล่านั้น 

 (2) คุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่ง หรือมากกว่าในข้อถือสิทธิหลักนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว
น าไปสู่การขยายขอบเขตสาระส าคัญของการขอรับคุ้มครองสิทธิบัตร  

เช่น ผู้ขอได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง โดยปรากฏการแทนที่ของคุณลักษณะทางเทคนิค เช่น 
“สปริงขดลวด (helical springs)” ด้วย “ส่วนที่ยืดหยุ่น (resilient part)” แม้ว่าคุณลักษณะ “ส่วนที่ยืดหยุ่น 
(resilient part)” จะได้รับการเปิดเผยไว้ก่อนแล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์ ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ตรวจ
สอบพิจารณาทบทวนการตรวสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ตามข้อก าหนดของมาตรา 5 ใหม่อีกครั้ง  
โดยพิจารณาถึงขอบเขตสาระส าคัญถือสิทธิใหม่ว่ามีความสามารถพิจารณาร่วมกับงานที่ปรากฏที่อยู่แล้ว
ที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจค้นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาให้ครอบคลุมใน
สาระส าคัญในข้อถือสิทธิขยายเพิ่มเติมใหม่ดังกล่าวเหล่านั้น 

 (3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิในสาระทางเทคนิคที่ ได้ เปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Lack of Unity of  

the  invention ) ต่อสาระส าคัญที่ขอถือสิทธิไว้ในครั้งแรก  
เช่น ผู้ขอไม่เพียงแต่เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับด้ามมือจับใหม่เท่านั้น  

แต่ยังรวมไปถึงส่วนประกอบอ่ืน  ๆไว้ในรายละเอียดของการประดิษฐ์เกี่ยวกับด้ามจับใหม่ของจักรยาน 
เช่น อานของจักรยาน เป็นต้น พบว่าด้ามจับใหม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แต่หลังจากที่ผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรได้ตรวจสอบสาระส าคัญของการประดิษฐ์แล้วปรากฏพบว่าไม่มีขึ้นการประดิษฐ์สูงขึ้น  
แล้วผู้ขอมีการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยท าให้อานรถจักรยานเป็นสาระส าคัญของข้อถือสิทธิด้วย 
ซึ่งการแก้ไขสาระส าคัญดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวพันกันกับข้อถือสิทธิที่ถูกระบุครั้งแรก และไม่เป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (lack of Unity of the invention) แต่แรก ในกรณีดังกล่าว  ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณา
ทบทวนการตรวสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ตามข้อก าหนดของมาตรา 5 ใหม่อีกครั้ง โดยพิจารณา
ขอบเขตสาระส าคัญถือสิทธิใหม่ว่าสามารถพิจารณาร่วมกับงานที่ปรากฏที่อยู่แล้วที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่ 
ถ้าไม่ได้ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจค้นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาให้ครอบคลุมในสาระส าคัญในข้อถือ
สิทธิขยายเพิ่มเติมใหม่ดังกล่าวเหล่านั้น 

ข้อควรระวังพิจารณา ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าในสาระส าคัญการประดิษฐ์ของ
ข้อถือสิทธิในการประดิษฐที่ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันในข้อ (3.3.3) นั้นได้รับการเปิดเผยอย่าง
ชัดเจน สมบูรณ์เพียงพอต่อผู้ที่ความช านาญในระดับสามัญสามารถปฎิบัติตามได้หรือไม่  
 (4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิหลักและการแก้ปัญหาทางเทคนิค ซึ่งไม่เคยปรากฏในข้อถือ
สิทธิหลักมาก่อนหน้า 
 หากพบว่า ผู้ขอได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ (1) ถึง (4) ผู้ตรวจสอบด าเนินการแจ้งถึงเหตุ 
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้นไปยังผู้ขอ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือให้ด าเนินการ
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ชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติ่มตามมาตรา 27 และให้ผู้ขอด าเนินการภายในก าหนดเวลาของกฎหมายหรือ
ประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ขอยังไม่ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือชี้แจงใดๆ ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดแล้ว ค าขอรับสิทธิบัตรนั้น จะถือได้ว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 
 หมายเหตุ ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ขอเหล่านั้น ในส่วน
ของสาระส าคัญของข้อความหรือถ้อยค าที่ถูกแก้ไขแล้วเป็นไปตามข้อก าหนดการแก้ไข
หรือไม่ ผู้ตรวจสอบสามารถออกหนังสือชี้แจงขึ้นอยู่กรณีไป ผู้ตรวจสอบต้องสามารถให้
เหตุผลต่อการพิจารณา และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ขอได้ในกรณีตัดสาระส าคัญที่ได้ให้ยื่น
แก้ไขเข้ามา ถ้าการแก้ไขไม่เป็นไปตามข้อก าหนดภายในเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 27  
ให้ถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 

4.2 การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
     การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมี 2 ลักษณะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.2.1 การแก้ไขข้อถือสิทธิ 
การแก้ไขข้อถือสิทธิประเด็นหลักส าคัญจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขต

ของการคุ้มครองในข้อถือสิทธิหลัก ท าได้โดยการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทาง
เทคนิคของข้อถือสิทธิหลักหรือเปลี่ยนประเภท (Category) หรือสาระส าคัญข้อถือสิทธิหลัก 
กล่าวคือการเพิ่มหรือการตัดข้อถือสิทธิหนึ่งหรือมากกว่า การแก้ไขข้อถือสิทธิเพื่อให้มีความ
ต่างจากงานที่ปรากฏอยู่ก่อนที่มีใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ การแก้ไขข้อถือสิทธิรองเพื่อให้
สัมพันธ์กับข้อถือสิทธิหลัก การแก้ไขส่วนที่มีลักษณะเฉพาะของข้อถือสิทธิหลักเพื่อให้มีความ
ชัดเจนในขอบเขตของการคุ้มครอง ส าหรับการแก้ไขดังกล่าวทั้งหมดนี้ การแก้ไขข้อถือสิทธิ 
ที่ได้แก้ไขจะต้องถูกอธิบายไว้ได้อย่างชัดเจนในรายละเอียดการประดิษฐ์ตั้งแต่ยื่นครั้งแรก  
จึงจะได้รับการอนุญาตให้มีการแก้ไขได้ 
 การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อถือสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) คุณลักษณะทางเทคนิคเพิ่มเติมหนึ่งหรือมากกว่าที่มีอยู่ในข้อถือสิทธิหลัก    
โดยระบุเพิ่มเติมได้เพื่อลดข้อบกพร่องของข้อถือสิทธิที่ระบุในครั้งแรก เช่น ไม่มีความใหม่ 
หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ไม่มีคุณลักษณะทางเทคนิคที่ส าคัญส าหรับการแก้ปัญหาทาง
เทคนิคการประดิษฐ์ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน หรือไม่ถูกรองรับหรือสอดคล้องกับที่เปิดเผย
ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ โดยการแก้ไขต้องไม่เกินกว่าขอบเขตที่อธิบายในรายละเอียด
การประดิษฐ์เปิดเผยไว้ครั้งแรก 

2) คุณลักษณะทางเทคนคิเพิ่มเติมหนึ่งหรือมากกว่าที่อยู่ในข้อถือสิทธหิลักถูกเปลี่ยนได้
เพื่อลดข้อบกพร่องของข้อถือสิทธิที่ระบุในครั้งแรก เช่น การบรรยายไม่ชัดเจนต่อขอบเขตในการ
ขอรับคุ้มครอง ไม่ถูกรองรับหรือไม่สอดคล้องกับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์  
ไม่มีความใหม่ หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น รวมถึงไม่มีการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ได้ถูก
อธิบายไว้ในข้อถือสิทธิหลักที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิค ซึ่งไม่เกินขอบเขตที่ได้
ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระท าได้ 
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ส าหรับในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมช่วงตัวเลขในข้อถือสิทธินั้น สามารถกระท าแก้ไขเพิ่มเติม
ได้ แต่ขอบเขตของค่าต้องอยู่ในช่วงที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ระบุไว้
ตั้งแต่แรก เช่น ช่วงของอุณหภูมิ 20 °C ถึง 90 °C มีความแตกต่างระหว่างสาระส าคัญทางเทคนิค 
ที่ได้เปิดเผยไว้ในการอ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับช่วง
ของอุณหภูมิที่ได้ที่เปิดเผยไว้ในเอกสารอ้างอิงคือ 0 °C - 100 °C และค่าตัวเลขที่ระบุไว้ที่ 40 °C 
ยังถูกเปิดเผยไว้ด้วยในการอ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ตรวจสอบต้องมีหนังสือชี้แจงไป
ยัง ผู้ขอรับสิทธิบัตรว่าข้อถือสิทธิดังกล่าวไม่มีความใหม่ แต่ถ้าค่าตัวเลขระบุไว้ 40 °C, 60 °C 
และ 80 °C ในช่วงของ 20 °C ถึง 90 °C และได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือ
สิทธิ สามารถอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลงช่วงของอุณหภูมิเป็น 60 °C ถึง 80 °C หรือ 
60 °C ถึง 90 °C สามารถกระท าได้ 

3) เปลี่ยนประเภท (Category) ชื่อที่ถึงแสดงการประดิษฐ์และคุณลักษณะทางเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องของข้อถือสิทธิหลักได้ถูกเปลี่ยนแปลง เพื่อลดข้อบกพร่องในข้อถือสิทธิที่ยื่นไว้ครั้ง
แรก เช่น ผิดประเภท หรือไม่มีความใหม่หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ตลอดจนการแก้ปัญหา
ทางเทคนิคในข้อถือสิทธินั้น ต้องไม่เกินขอบเขตสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ยื่นไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระท าได้ 

4) ข้อถือสิทธิหนึ่งหรือมากกว่าถูกตัดออก เพื่อก าจัดข้อบกพร่องจากการไม่เป็นอย่าง
เดียวกันของการประดิษฐ์ (Lack of Unity) ระหว่างข้อถือสิทธิหลักที่หนึ่ง และข้อถือสิทธิหลัก 
ข้ออ่ืน การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระท าได้ 

5) ข้อถือสิทธิรองได้รับการแก้ไขเพิ่มให้ถูกต้องและให้เป็นอิสระจากงานที่ปรากฏ 
อยู่แล้ว โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่เกินขอบเขตสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียด 
การประดิษฐ์ที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระท าได้ 

6) ข้อถือสิทธิรองได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อถือสิทธิหลัก 
เพื่อให้สะท้อนให้เห็นมุมมองอย่างถูกต้องที่เฉพาะเจาะจงส าหรับการประดิษฐ์หรือลักษณะ 
ที่ปรากฏที่อธิบายไว้ในรายละเอียดครั้งแรก ถ้าการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขต   
ที่ระบุในข้อถือสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระท าได้ 

7) ส่วนของคุณลักษณะพิเศษในข้อถือสิทธิรองได้รับการแก้ไขให้ชัดเจนภายใน
ขอบเขตของการคุ้มครองข้อถือสิทธิรองดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนให้เห็นมุมมองอย่างถูกต้อง 
ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับการประดิษฐ์ หรือลักษณะที่ปรากฏซึ่งได้อธิบายไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ไว้คร้ังแรก ถ้าการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบุในข้อถือสิทธิและ
รายละเอียดการประดิษฐ์ไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวก็สามารถกระท าได้ 
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4.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์ และบทสรุปการประดิษฐ์ 
การแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นมี 2 รูปแบบ คือการแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อลดข้อบกพร่องของรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรา 17 
ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่เก่ียวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดการประดิษฐ์  
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อถือสิทธิที่ได้รับการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะต้องไม่เกิน
ขอบเขตสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก  
การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระท าได้ 

4.3 การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
      การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมี 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ 

4.3.1 การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 กรณีไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้   

1) คุณลักษณะทางเทคนิคที่ ไม่สามารถระบุยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามีอยู่ 
ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และรูปเขียนและ/หรือข้อถือสิทธิที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก แล้วมี
การเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของข้อถือสิทธิ และรายละเอียดการประดิษฐ์ฉบับยื่นแก้ไขเพิ่มเติม 

2) เนื้อหาหรือสาระส าคัญที่ ไม่สามารถแน่ใจได้ว่ามีอยู่ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์และรูปเขียน และ/หรือข้อถือสิทธิยื่นไว้ในครั้งแรกแล้วมีการเพิ่มเติมเพื่อที่จะ
เปิดเผยการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์ชัดเจน และข้อถือสิทธิชัดแจ้ง 

3) เนื้อหาที่ถูกเพิ่มซึ่งเป็นคุณลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับขนาดที่ได้จากวัดรูปเขียน 

4) การกล่าวอ้างถึงองค์ประกอบเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่เคยกล่าวถึงในค าขอรับ
สิทธิบัตรที่ยื่นไว้คร้ังแรก ซึ่งน าไปสู่เทคนิคพิเศษที่ไม่มีอยู่ในค าขอรับสิทธิบัตรไว้คร้ังแรก 

5) การเพิ่มเติมผลลัพธ์ทางเทคนิคที่ผู้มีความช านาญในระดับสามัญไม่สามารถ
คาดเดาหรือคาดการณ์ได้โดยตรงจากการเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้ครั้งแรก 

4.3.2 การไม่อนุญาตให้เปลี่ยน 
กรณีที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้ 

1) คุณลักษณะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของเนื้อหา 
ที่ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิไว้คร้ังแรก 

2) เนื้อหาใหม่จากที่ไม่เฉพาะเจาะจงแล้วท าให้เป็นเนื้อหาที่มีเฉพาะเจาะจง เช่น  
การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์องค์ประกอบโมเลกุลใหญ่ในค าขอเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้
ครั้งแรก ระบุแค่เพียงว่าปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่นด าเนินการที่อุณหภูมิสูง ต่อมาผู้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบว่างานที่ปรากฏอยู่แล้วได้ใช้ปฏิกิริยาเดียวกัน โดยท า
ที่อุณหภูมิ 40 °C แต่ปรากฏว่าผู้ขอยื่นแก้ไขโดยแก้ไขจากด าเนินการที่อุณหภูมิสูงเป็นด าเนินการ
ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 °C ถึงแม้ว่าการแก้ไขดังกล่าวยังอยู่ในขอบเขตที่ได้เปิดเผยไว้ครั้งแรก  
แต่ผู้ที่มีความช านาญในระดับสามัญไม่สามารถสรุปได้ว่า อุณหภูมิสูงคืออุณหภูมิสูงกว่า 40 °C 

ดังนั้น การแก้ไขดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญ จึงไม่สามารถอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยน 
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3) ลักษณะทางเทคนิคใหม่ที่เกิดจากการรวบรวมลักษณะทางเทคนิคที่แยกจาก
กันในการเปิดเผยไว้ครั้งแรก แล้วเป็นคุณลักษณะพิเศษใหม่ อีกทั้ง ยังไม่ได้เปิดเผยให้เห็น
ความสัมพันธ์ทางเทคนิคของแต่ละลักษณะที่ถูกน ามารวมกันนั้นส าหรับการเปิดเผยไว้ในคร้ัง
แรก 

4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประดิษฐ์ในการระบุถึงลักษณะเฉพาะอย่าง
หนึ่ง ท าให้เนื้อหาสาระส าคัญทางเทคนิคเปลี่ยนแปลงจากการเปิดเผยไว้ครั้งแรก หรือกว้าง
กว่าครั้งแรก หรือเพิ่มเติมสาระส าคัญที่เปิดเผยไว้ครั้งแรก 

4.3.3 การไม่อนุญาตให้ตัดออก 
กรณีที่ไม่อนุญาตให้ตัดออกในการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้ 

1) คุณลักษณะทางเทคนิคที่ถูกพิจารณาอย่างแน่นอนแล้วว่าเป็นคุณสมบัติทางเทคนิค
ที่ส าคัญของการประดิษฐ์ที่ระบุในค าขอไว้ครั้งแรกแล้วถูกลบออกจากข้อถือสิทธิหลัก หรือศัพท์ทาง
เทคนิคที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่อธิบายไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์แล้วถูกตัดออกจากข้อถือสิทธิหลัก คุณลักษณะทางเทคนิคซึ่งได้รับการยืนยันอย่างชัดเจน
ในรายละเอียดการประดิษฐ์เกี่ยวกับขอบเขตการใช้งานที่เฉพาะถูกลบออกจากข้อถือสิทธิหลัก 

 เช่น การเปลี่ยนจาก “ขอบยางด้านนอกที่ประกอบด้วยดอกยาง (a sidewall with 
rib)” เป็น “ขอบยางด้านนอก (a sidewall)” หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น ในข้อถือสิทธิครั้ง
แรกเป็น “ตัวปิดผนึก แกนหมุนส าหรับใช้ในเครื่องสูบน้ า (a seal of rotative axis for use 
in a pump)” แก้ไขเป็น “ตัวปิดผนึกแกนหมุน (a seal of rotative axis)” การแก้ไข
ดังกล่าวไม่สามารถท าได้เนื่องจากการแก้ไขนั้นไม่เคยมีการเปิดเผยอยู่ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ตั้งแต่แรก 

2) เนื้อหาบางอย่างในรายละเอียดการประดิษฐ์ถูกตัดออก ซึ่งจะท าให้การแก้ไข
นั้นเกินขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิครั้งแรก 

3) การตัดข้อถือสิทธิที่เป็นช่วงตัวเลข เช่น ผู้ขอต้องการขอถือสิทธิ X1=600-

10000 แต่ในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนมีการถือสิทธิที่ X2=240-1500 เห็นได้ว่า X1 และ X2ทับ
ซ้อนกัน ซึ่งจะท าให้ค าขอนั้นไม่มีความใหม่ สิ่งที่ผู้ขอสามารถท าได้คือ แก้ไขข้อถือสิทธิเป็น 
X1>1500 ถึง X1=10000 และระบุว่าไม่มีการด าเนินการที่ X1=600-1500 หากไม่แก้ไขด้วย
วิธีการดังกล่าว การแก้ไขไม่สามารถท าได้ 



 

 
 

         
         รูปที่ 1 ตารางสรุปขั้นตอนทางกฎหมายส าหรับการตรวจสอบการประดษิฐ์ 

 ตาม ม. 27 

 ตาม ม. 30 
 

 ตาม ม. 27 

 ตาม ม. 30 
 

 ตาม ม. 27 

 ตาม ม. 30 

 ตามกฎกระทรวง ฉ 
22 ข้อ 6 

 ตาม ม. 30 
 

 ตาม ม. 27 
 ตามกฎกระทรวง ฉ 22 

ข้อ 5 

 ตาม ม. 27 

 ตาม ม. 26 

 ตาม ม. 27 

 ตาม ม. 30 
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มาตรา 27 

4.4 การพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญประดิษฐ์เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ 
 ในการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ เพื่อการคุ้มครองสิทธิบัตร หรือ
ออกสิทธิบัตรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบตามมาตรา 24 ดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17 

 (2) ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 

 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
4.4.1แนวทางปฏิบัติต่อค าขอที่ไม่มีความชัดเจน/ชัดแจ้ง (Unclear)  
ค าขอตามมาตรา 17 ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกก าหนดโดย

กฎกระทรวง ดังนั้น ค าขอจะต้องให้มีรายการดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ 
(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะท าให้ผู้มีความ

ช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และ
ต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้ 

(4) ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง 
(5) รายการอ่ืนตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งความ 

ตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร หากค าขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามที่ก าหนด 
ในความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นค าขอรับสิทธิบัตร
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ในกรณีที่ค าขอรับสิทธิบัตรไม่มีความชัดเจน/ชัดแจ้ง พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งชี้แจง
หรือสั่งแก้ไขตามมาตรา 27 ได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องด าเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ หากแต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ตามก าหนดเวลาสามารถยื่นขอผ่อนผัน
ได้อีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 90 วัน และครั้งที่ 2 อีก 30 วัน ได้ตามประกาศกรมฯ เรื่อง “ก าหนดหลักเกณฑ์
การขอขยายก าหนดเวลาส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรฯ” หากไม่มีการด าเนินการใด  ๆ
ภายในขอบเขตของก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนั้น จะถือว่าละทิ้งค าขอตามมาตรา 27 

 

4.4.2 แนวทางปฏิบัติในกรณีการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 
โดยมีการประดษิฐ์หรือสิ่งประดษิฐ์ใดไม่สามารถให้การคุ้มครองได้ ดังต่อไปนี ้

(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ 
พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(3) ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(4) วิธีการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิ

ภาพของประชาชน 



หมวด 1                                                       ส่วนที่ 3                                               หน้า 58 
 

  กรณีที่ค าขอรับสิทธิบัตรไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถสั่งชี้แจงหรือสั่งแก้ไขตามมาตรา 27 ได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้อง
ด าเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถชี้แจง
หรือแก้ไขได้ตามเวลาสามารถยื่นขอผ่อนผันได้อีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 90 วัน และครั้งที่ 2 อีก 
30 วัน หากไม่มีการด าเนินการใดๆ ภายในขอบเขตเวลาดังกล่าวนั้น จะถือว่าละทิ้งค าขอ
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  

  กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นชี้แจงหรือยื่นแก้ไข พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วพบว่าค าขอรับสิทธิบัตรยังคงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้วให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา 30 และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร หากกรณีที่ผู้ขอไม่
เห็นด้วยกับค าสั่ง ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด 

  ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ข้อ 6 ระบุว่าในกรณีที่ปรากฏวาการ
ประดิษฐที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร เปนการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐไมไดตาม
มาตรา 9 ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตร กอนมีค าสั่ง
ใหยกค าขอตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะสั่งใหผยูื่นค าขอชี้แจงหรือแกไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตร
ที่ยื่นไวกอนก็ได 

4.4.3 แนวทางปฏิบัติในกรณีไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Lack of Unity) 
ตามมาตรา 18 ค าขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว 

ค าขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์หลายอย่างในค าขอฉบับเดียวกัน จะกระท าได้ต่อเมื่อการ
ประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ตามมาตรา 26 ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า   
ค าขอรับสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ์หลายอย่างทีไ่ม่มีความเก่ียวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกค าขอส าหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง 

  ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ได้แยกตามวรรคหนึ่งภายใน 120 วันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าได้
ยื่นค าขอนั้นในวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรคร้ังแรก การแยกค าขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  

  ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับ
สิทธิบัตร จะต้องยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลา 120 วัน เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัย
และมีค าสั่งแล้วให้ค าสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด 
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4.4.4 แนวทางปฏิบัติในกรณีไม่เป็นไปตามมาตรา 5  
4.4.4.1 ตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty) ตามมาตรา 5(1) 
มาตรา 5 ภายใต้บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วย

ลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 

(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

ประกอบด้วยมาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้ว “งานที่ปรากฏอยู่แล้ว” ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร 

(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรและไม่ว่า
การเปิดเผยนั้นจะกระท าโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์การน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนด้วยประการใดๆ 

(3) การประดิษฐ์ที่ ได้ รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 

(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็น
เวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

(5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 

การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ กระท าอันมิ
ชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์รวมทั้งการแสดงผล
งานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทาง
ราชการและการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระท าภายในสิบสองเดือนก่อน   
ที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดตาม (2) 
 มาตรา 19 บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ส าหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่า
ได้ยื่นค าขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น 

 มาตรา 19 ทวิ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับ
การประดิษฐ์ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้น ใน 
ราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็น 
ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้ง
แรกเป็นวันที่ได้ยื่นค าขอในราชอาณาจักรก็ได้ 
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มาตรา 27 

มาตรา 30 

มาตรา 33 

4.4.4.2 การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step)    
ตามมาตรา 5 (2) ประกอบด้วยมาตรา 7  

 มาตรา 7 การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่
ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนั้น 

 

4.4.4.3 การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมฯ 
(Industrial applicability) ตามมาตรา 5(3) ประกอบด้วยมาตรา 8 

 มาตรา 8 การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 
 

 หากพิจารณาค าขอแล้วเกิดกรณีที่ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และ/หรือไม่มีขั้นการ
ประดิษฐ์สูงขึ้น และหรือไม่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งชี้แจง
เหตุผลประกอบการพิจารณา และ/หรือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามมาตรา 27 โดยผู้ขอจะต้อง
ด าเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผู้ขอไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ตามเวลา 
สามารถยื่นร้องขอผ่อนผันเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 90 วัน และครั้งที่ 2 อีก 30 วัน หากไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ ภายในเวลาดังกลา่วแล้วนั้น ให้ถือว่าละทิ้งค าขอตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ. ศ. 2522  

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจสอบได้พิจารณาค าขอแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องตามมาตรา 5 ประกอบด้วย
มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แล้วแจ้งให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา และ/หรือแจ้งให้
แก้ไขเพิ่มเติม ต่อผู้ขอทราบจะต้องพร้อมแนบผลการพิจารณาและเอกสารอ้างอิงที่พิจารณาไปพร้อม
ด้วย เพื่อให้เกิดเข้าใจในการแจ้งหรือชี้แจงหรือแก้ไขข้อถือสิทธิได้อย่างถูกต้องของผู้ขอ (อาจเกิดผล
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อถือสิทธิได้อย่างถูกต้อง) 

 

 หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอไม่ชอบด้วยมาตรา 5 ประกอบด้วยมาตรา 6 หรือ
มาตรา 7 หรือมาตรา 8 ให้ท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดีก าหนดให้ใช้แบบรายงานการ
ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หน้า 1 (เอกสารแนบ 10) เพื่อให้อธิบดีสั่งยกค าขอได้ตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งไปยังผู้ขอรับ
สิทธิบัตร ถ้าผู้ขอไม่เห็นด้วยกับค าสั่งผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือ ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด 
 

 หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบ
จัดท ารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี โดยใช้แบบรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ (เอกสารแนบ 11) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์ส าหรับการกรอกแบบรายงานการ
ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หน้า 1 ในกรณีเห็นควรให้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร
ส่วนในแบบรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หน้า 2 การได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ
ให้ใช้เครื่องหมาย ที่วงเล็บได้หรือไม่ได้เฉพาะประเทศที่ยื่นครั้งแรกเท่านั้นส่วนหน้า 3 ให้ใส่เหตุผล
ในการพิจารณาในกรณีที่มีรายงานการตรวจค้นส่วนในกรณีที่ตรวจสอบตามเอกสารสิทธิบัตร
ต่างประเทศไม่จ าเป็นต้องกรอก 
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ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา 18330/2557 “ สิทธิบัตรกรรมวิธีการกระตุ้นสารให้
สร้างสารกฤษณา โดยการสร้างลักษณะรอยแผลบนต้นกฤษณาเป็นการกระท าเพื่อการกระตุ้นเอา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของต้นไม้มาใช้ประ โยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเห็นได้ว่าจาก
สาระส าคัญตามข้อถือสิทธิของสิทธิบัตร ที่มุ่งเน้นวิธีการควบคุมปริมาณการหลั่งของไม้กฤษณาได้มากกว่า
ธรรมชาติจากกรรมวิธีการสร้างรอยแผลดังที่ได้ระบุไว้ในข้อถือสิทธิการพิจารณาออกสิทธิบัตรกรรมวิธี      
ที่คิดค้นขึ้นเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากรรรมชาติตามสิทธิบัติดังกล่าวข้างต้น ต้องให้ความส าคัญ
กับเทคนิคพิเศษเฉพาะด้านของการประดิษฐ์ในแต่ละรายที่ท าให้เกิดผลผลิตดังกล่าวว่า กรรมวิธีนั้นเป็นที่
ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญส าหรับการคิดค้นกรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งสาร
กฤษณา (Aquilaria resin) หรือไม่ โดยกรรมวิธีนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าหรือการแทรกแซงของ       
ผู้ประดิษฐ์จนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นการคิดค้นหรือคิดท าขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งกรรมวิธีใหม่ตามมาตรา 3 
แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กรรมวิธีนั้นก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้" เมื่อข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรของโจทก์เป็น
กรรมวิธีที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญส าหรับการคิดค้นกรรมวิธีในการสร้าง
สารกฤษณาอันถือได้ว่ามิได้เป็นกรรมวิธีที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น การออกสิทธิบัตรดังกล่าวย่อมเป็นการ
ออกที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

 

    ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา 7119/2552 “จ าเลยยื่นค าขอรับสิทธิบัตรความ
คุ้มครองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการใช้สิ่งประดิษฐ์เสื่อกก โดยมีข้อถือสิทธิว่า "1. การใช้เสื่อปู
รองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้า เพื่อกั้นและดูดซับความชื้นโดยเสื่อนี้ทอขึ้นจาก (ก) ต้น
ธูปฤาษีกกรังกาและ/หรือกกกลมชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่าโดยปราศจากการลอกโครงสร้างภายนอก(ข)
ส้นเอ็นสังเคราะห์หรือเส้นด้าย ''แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจ ากัดขอบเขตการคุ้มครองไว้เพียงเรื่องของการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่โจทก์กล่าวอ้างว่าสิทธิบัตรของจ าเลยเป็นสิทธิบัตรเพื่อการใช้  ซึ่งไม่ได้รับความ
คุ้มครองตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ในเรื่องของสิทธิบัตรการใช้ใหม่ (New Use Patent) นั้น ตาม 
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้นิยามศัพท์ค าว่า " สิทธิบัตร " คือหนังสือส าคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการ
ประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ "การประดิษฐ์" คือการคิดค้นหรือคิดท าขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือ กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี ทั้งได้บัญญัติ
ถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 36 ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร  

(2) ในกรณีสิทธิบัตร กรรมวิธี หมายถึง สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้
เพื่อขาย เสนอขาย หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร  

เอกสารแนบ 3 
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จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงการให้สิทธิบัตรในส่วนของการใช้ใหม่ของการ
ประดิษฐ์ที่รู้จักอยู่แล้วไว้เป็นพิเศษต่างหากโดยชัดแจ้ง ทั้งไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการใช้
ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด สิทธิบัตรของจ าเลยจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการออกให้แก่การใช้ใหม่ (New 
Use Patent) เพราะไม่มีบทกฎหมายรับรอง” 

 

ประเด็นส าคัญ ในแนวทางค าวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับค าขอรับสิทธิบัตรที่ให้ความคุ้มครองในเรื่อง
ของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการใช้สิ่งประดิษฐ์เสื่อกก โดยทดลองน าต้นกกไป ตากแดดใช้เวลา 3 ถึง 4 วัน 
จนแห้งและเหลือง แล้วน าต้นกกดังกล่าวตัดเป็นชิ้นเล็กๆไม่ลอกโครงสร้างภายนอก ใส่ในขวดแก้วปิดฝา
สนิทน าไปใส่ตู้กระจกที่เทน ้าเย็นลงไปในตู้กระจก ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง พบว่าขวดแก้วที่ใส่ต้นกกไม่มี
หยดน ้าเกาะ จึงขอถือสิทธิ “การใช้เสื่อปูรองพื้นสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้า เพื่อกั้นและดูดซับ 
โดยเสื่อนี้ทอขึ้นจากต้นรูปฤาษี กกลังกาและ/หรือกกกลมชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่า โดยปราศจากการ
ลอกโครงสร้างภายนอก”และกรมวิทยาศาสตร์บริการท าการวิเคราะห์แล้ว พบว่าการทดลองดังกล่าวเป็น
การน าต้นกกช้างหรือรูปฤาษีในลักษณะที่เป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติไปท าการทดลอง โดยไม่มีรายละเอียด
ขั้นตอนใดเป็นพิเศษ จึงน่าจะเป็นคุณสมบัติที่ของต้นกกช้างหรือต้นกกธูปฤาษีถูกค้นพบมากกว่าจะเป็นสิ่ง
ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เมื่อเป็น เช่นนี้ จึงไม่อาจพิจารณาให้ความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์
หรือกรรมวิธีได้ และถือได้ว่าเป็นการขอถือสิทธิการใช้ใหม่ และข้อกฎหมายดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงการให้
สิทธิบัตรในส่วนของการใช้ใหม่ของการประดิษฐ์ที่รู้จักอยู่แล้วไว้เป็นพิเศษต่างหากโดยชัดแจ้ง ทั้งไม่ได้
บัญญัติสิทธิของผู้ทรงสิทธิในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งไม่สามารถออกสิทธิบัตรให้แก่การใช้ใหม่
เพราะไม่มีบทกฏหมายรับรอง 
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รายการที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ..............................................................................                 
 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัติสิทธบิัตร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542)  ก าหนดให้ 
มีรายการหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับสิทธิบัตร โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญตัิสิทธบิัตร พ.ศ. 
2522 ประกอบด้วยกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 5 และ 6 ให้แกไ้ขเพิ่มเติมหรือด าเนินการ ดังนี ้
 

เรื่อง หน้า บรรทัดที ่ ส่วนที่ต้องแก้ไข แก้เป็น/ด าเนินการ 
แบบพิมพ์ค าขอ 
 
รายละเอียดการประดิษฐ์ 
 
 
 
 
ข้อถือสิทธิ 
 
 
 
 
 

x-xx 
 

x-xx 
 
 
 
 

x-xx 
 

yy-yy 
 

yy-yy 
 
 
 
 

yy-yy 
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เรื่อง หน้า บรรทัดที ่ ส่วนที่ต้องแก้ไข แก้เป็น/ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................      
  (.....................................................) 

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
........../......./........... 



หมวด 1                                                    ส่วนที่ 3                                                       หน้า 79 
 

 
 
 

 
 

 
 

เอกสารแนบ 10 



หมวด 1                                                    ส่วนที่ 3                                                       หน้า 80 
 

 
 
 



หมวด 1                                                    ส่วนที่ 3                                                       หน้า 81 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1                                                    ส่วนที่ 3                                                       หน้า 82 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 11 



หมวด 1                                                    ส่วนที่ 3                                                       หน้า 83 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1                                                    ส่วนที่ 3                                                       หน้า 84 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

หมวด 2 
การคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 2                                                                                                                       หน้า 1 
 

  

หมวด 2 
การคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ ์

 
1. บทน า 
 การคัดค้าน (Opposition) ตามมาตรา 31 เป็นขั้นตอนหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
กระบวนการขอรับสิทธิบัตร และกระท าได้หลังจากวันประกาศโฆษณา (Publication) 
ค าขอรับสิทธิบัตรหรือวันออกสิทธิบัตรแล้วแต่กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศ 
ตัวอย่างเช่น กฎหมายสิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนด
ไว้ว่าการคัดค้านจะต้องกระท าภายใน 6 เดือนนับแต่วันออกสิทธิบัตร (เป็นระบบที่ให้
คัดค้านหลังออกสิทธิบัตร) ส่วนส านักงานสิทธิบัตรยุโรปก าหนดให้ยื่นคัดค้านภายใน 9 
เดือนนับแต่วันออกสิทธิบัตร (ระบบที่ให้คัดค้านหลังออกสิทธิบัตร) ส าหรับระบบ
สิทธิบัตรของประเทศไทย เป็นระบบให้มีขั้นตอนการคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตร โดยที่ 
ผู้คัดค้านจะต้องยื่นค าคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร 
 เมื่อมีการคัดค้านและโต้แย้ง ผู้ตรวจสอบจะต้องสรุปค าคัดค้านและค าโต้แย้ง
โดยชี้ว่าประเด็นใดที่ผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยและผู้ขอรับสิทธิบัตรโต้แย้งประเด็นดังกล่าว
อย่างไร หลังจากนั้นสรุปประเด็นของคู่กรณีพร้อมทั้งพิจารณาให้ค าวินิจฉัยว่าควรจะยก
ค าคัดค้านหรือยกค าขอ ทั้งนี้การพิจารณาจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย (แผนภูมิแสดง
ขั้นตอนการด าเนินการคัดค้านสิทธิบัตรตามเอกสารแนบ 1) 
 

 
ม.31  
วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 

วรรคสอง 
 
 
 
วรรคสาม 

2. การคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตร 

 เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิรับ
สิทธิบัตรดีกว่า 

ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 
10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 จะยื่นค าคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ต้องยื่น
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 

 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งส าเนาค าคัดค้านไปยัง 
ผู้ขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ ขอรับ
สิทธิบัตรได้รับส าเนาค าคัดค้าน ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นค าโต้แย้งให้ถือว่าละทิ้ง 
ค าขอรับสิทธิบัตร 

 ค าคัดค้านและค าโต้แย้งให้ยื่นพร้อมแสดงหลักฐาน 
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วรรคหนึ่ง 

วรรคสอง 
 
 
 
 

 

  
 ในการพิจารณาค าคัดค้านและค าโต้แย้ง ผู้คัดค้าน หรือผู้ โต้แย้งจะน า

พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด* 

 เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีค าสั่งตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 แล้ว ให้แจ้ง 
ค าวินิจฉัยและค าสั่งไปยังผู้คัดค้านและผู้โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล 
 

 ในกรณีท่ีมีการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรแล้ว ผู้คัดค้านเห็นว่าค าขอรับ
สิทธิบัตรไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรือตนมีสิทธิดีกว่า  
ผู้ขอรับสิทธิบัตร สามารถที่จะยื่นค าคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวได้ ทั้งนี้ต้องยื่น  
ค าคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร และในกรณีที่มี
หลักฐานเพ่ิมเติมการคัดค้าน ผู้คัดค้านสามารถยื่นค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือ
แถลงเพ่ิมเติมได้ภายใน 30 วันนับแต่วันยื่นค าคัดค้าน หากวันครบก าหนดดังกล่าวเป็น
วันปิดท าการให้ถือวันถัดไปเป็นวันที่ครบก าหนด  
 อนึ่ง กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรในหนังสือ
ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรเป็นประจ าทุกเดือนและจัดส่งไปยังสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานที่สนใจทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่บอกรับเป็นสมาชิกหนังสือประกาศโฆษณาดังกล่าว 
นอกจากนั้นผู้ที่สนใจสามารถตรวจดูได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและทางอินเตอร์เน็ตที่
เว็บไซต์ “www.ipthailand.go.th” 

 *หมายเหตุ ระเบียบที่อธิบดีก าหนด ตาม ม.32 คือ ประกาศกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ค าขอแก้ไขเพ่ิมเติม ค าคัดค้าน ค าโต้แย้ง ค าอุทธรณ์ 
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอดังกล่าวและจ านวนส าเนา ประกาศเม่ือปี พ.ศ. 2542 

 2.1 การพิจารณาค าคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร 

 เมื่อผู้ตรวจสอบได้รับค าคัดค้านแล้ว ให้ตรวจสอบว่าผู้คัดค้านยื่นค าคัดค้าน
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมค าคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร 250 บาทภายใน 90 วันนับแต่
วันที่ประกาศโฆษณา แล้วให้รอผู้คัดค้านด าเนินการยื่นค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดง
หรือแถลงเพิ่มเติมพร้อมช าระค่าธรรมเนียม 50 บาท (30 วันนับแต่วันยื่นค าคัดค้าน) ซึ่ง
ในการยื่นค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ 
ผู้ตรวจสอบจะต้องรอจนครบก าหนดเวลา แล้วจึงด าเนินการจัดส่งส าเนาค าคัดค้านและ
ค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตรต่อไป 

 

 

 

 

http://www.ipthailand.go.th/
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 ตัวอย่าง  

 วันที่ประกาศโฆษณาคือวันพฤหัสบดีที่  1 เมษายน 2542  ยื่นค าคัดค้าน  
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2542  ซึ่งอยู่ภายในก าหนดเวลา (วันครบก าหนด 90 วัน คือ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2542) ให้รอผู้คัดค้านยื่นค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือ
แถลงเพ่ิมเติม (ถ้ามี ) ถึงวันพุธที่  28 กรกฎาคม 2542  แต่เนื่องจากวันพุธที่  28 
กรกฎาคม 2542 เป็นวันปิดท าการ จึงให้ถือว่าวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2542 เป็น
วันครบก าหนดการยื่นดังกล่าว เมื่อได้รับค าคัดค้านและค าขอน าพยานฯ แล้ว จึงจะ
ด าเนินการจัดส่งส าเนาค าคัดค้านและค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตรต่อไป 

  

2.2 การจัดส่งส าเนาค าคัดค้านและส าเนาค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลา 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาหรือพ้นก าหนดเวลาการ
น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมภายใน 30 วันนับแต่วันคัดค้านแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดทีหลัง ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการจัดส่งส าเนาค าคัดค้านและส าเนา
ค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ทั้งหมดไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร 
โดยแนบหนังสือน าส่งส าเนาค าคัดค้านไปด้วย 

(ตัวอย่างหนังสือน าส่งส าเนาค าคัดค้านและส าเนาค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือ
แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามเอกสารแนบ 2)  

 
 
ม.31  
วรรคสอง 

 

3. การโต้แย้ง 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งส าเนาค าคัดค้านไปยัง
ผู้ขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรได้รับส าเนาค าคัดค้าน ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นค าโต้แย้ง ให้ถือว่าละทิ้ง 
ค าขอรับสิทธิบัตร 

  การโต้แย้งเกิดขึ้นเมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับส าเนาค าคัดค้าน ซึ่งผู้ขอรับ
สิทธิบัตรจะต้องยื่นค าโต้แย้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับส าเนา 
ค าคัดค้าน และในกรณีที่มีหลักฐานเพ่ิมเติมการโต้แย้ง ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้โต้แย้ง
สามารถยื่นค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมได้ภายใน  30 วันนับแต่
วันยื่นค าโต้แย้ง หากวันครบก าหนดดังกล่าวเป็นวันปิดท าการให้ถือวันที่เป็นวันเปิด 
ท าการวันแรกเป็นวันที่ครบก าหนด  

 
 



หมวด 2                                                                                                                       หน้า 4 
 

 

  เมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นค าโต้แย้งภายใน  90 วัน นับแต่วันที่ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับส าเนาคัดค้านให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา 31 วรรคสอง และส่งหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านและผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบถึง
การละท้ิงค าขอ (ตัวอย่างหนังสือแจ้งผู้คัดค้านทราบถึงการละทิ้งค าขอตามเอกสารแนบ 3) 

 
3.1 การพิจารณาค าโต้แย้ง 
 เมื่อผู้ตรวจสอบได้รับค าโต้แย้งแล้ว ให้ตรวจสอบว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่น 
ค าโต้แย้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับส าเนาค าคัดค้าน ให้รอผู้ขอรับ
สิทธิบัตรด าเนินการยื่นค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียม  50 บาท (30 วันนับแต่วันยื่นค าโต้แย้ง) ซึ่ งในการยื่นค าขอน า 
พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบจะต้องรอ
จนครบก าหนดเวลา แล้วจึงด าเนินการจัดส่งส าเนาค าโต้แย้งและส าเนาค าขอน าพยาน
ต้องหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้กับผู้คัดค้านต่อไป  
 

 ตัวอย่าง  

วันที่ได้รับส าเนาค าคัดค้าน คือวันพุธที่ 1 เมษายน 2542 ยื่นค าโต้แย้งวันพุธที่ 
29 มิถุนายน 2542 ซึ่งอยู่ภายในก าหนดเวลา (วันครบก าหนด 90 วันคือวันพุธที่ 30 
มิถุนายน 2542) ให้รอผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2542 เมื่อได้รับค าโต้แย้งและค าขอน า
พยานฯ แล้ว จึงจะด าเนินการจัดส่งส าเนาค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพ่ิมเติมให้กับผู้คัดค้านต่อไป 

 3.2 การจัดส่งส าเนาค าโต้แย้งและส าเนาค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพิ่มเติม(ถ้ามี) 
         เมื่อพ้นก าหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับส าเนาค าคัดค้าน
หรือพ้นก าหนดเวลาการน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมภายใน 30 วันนับ
แต่วันโต้แย้ง แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดทีหลัง ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการจัดส่งส าเนา
ค าโต้แย้งและส าเนาค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ไปยัง 
ผู้คัดค้าน โดยแนบหนังสือน าส่งส าเนาค าโต้แย้งไปด้วย (ตัวอย่างหนังสือน าส่งส าเนา 
ค าคัดค้านและส าเนาค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ตาม
เอกสารแนบ 4) 
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4.การพิจารณาให้ค าคัดค้านและค าโต้แย้ง 
           เมื่อผู้ตรวจสอบได้รับค าคัดค้าน ค าโต้แย้ง พร้อมทั้งค าขอน าพยานหลักฐานมา
แสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 

4.1 สรุปประเด็นการคัดค้าน 
           ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาและสรุปประเด็นการคัดค้านจากค าคัดค้านและค าขอ
น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  โดยมีประเด็นการคัดค้านที่จะต้อง
พิจารณา ดังนี้ 
           - คัดค้านว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร (ตามมาตรา 10) 
           - คัดค้านว่าประดิษฐ์นั้นไม่มีลักษณะตามกฎหมายก าหนด (ตามมาตรา 5) 
           - คัดค้านว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามไม่ให้ขอรับสิทธิบัตร (ตามมาตรา 9) 
           - คัดค้านว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร (ตามมาตรา  11 และ 
    มาตรา 14)  

  

4.2 สรุปสาระส าคัญของการคัดค้าน 
           ผู้ตรวจสอบจะต้องสรุปว่าสาระส าคัญของการคัดค้านเป็นอย่างไร และมี
พยานหลักฐานสนับสนุนหรือไม่อย่างไร ในแต่ละประเด็น ผู้ตรวจสอบไม่อาจน า
หลักฐานอ่ืนที่ไม่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดค าคัดค้าน และค าขอน าพยานหลักฐานมา
แสดงหรือแถลงเพิ่มเติมมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

  

4.3 สรุปสาระส าคัญของการโต้แย้ง   

          ผู้ตรวจสอบจะต้องสรุปว่าสาระส าคัญของการโต้แย้งว่ามีเหตุผลหักล้างการ
คัดค้านอย่างไร และมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือไม่อย่างไร ในแต่ละประเด็น  
ผู้ตรวจสอบไม่อาจน าหลักฐานอ่ืนที่ไม่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดค าคัดค้าน และค าขอน า
พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
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 4.4 สรุปรายงานการพิจารณาวินิจฉัยกรณีคัดค้านโต้แย้ง 
 ผู้ตรวจสอบจัดท าสรุปรายงานการพิจารณาวินิจฉัยเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นเพื่อพิจารณาเสนออธิบดีลงนามในค าวินิจฉัยรายงานการพิจารณาดังกล่าว 
ประกอบด้วย 

            (1) ประเด็นการคัดค้าน 
            (2) ลักษณะของการประดิษฐ์ตามค าขอรับสิทธิบัตร 
            (3) สรุปค าคัดค้าน 
            (4) สรุปค าโต้แย้ง 
            (5) ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
            (6) สรุป 

            (7) รูปเขียนหรือภาพแสดงเปรียบเทียบการประดิษฐ์ (ถ้ามี) 
(ตัวอย่างรายงานการพิจารณาวินิจฉัยกรณีการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรตาม เอกสาร
แนบ 5) 
            ผู้ตรวจสอบต้องจัดเตรียมร่างวินิจฉัยการคัดค้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น พร้อมกับรายงานการพิจารณาวินิจฉัย
กรณีคัดค้านโต้แย้ง 

 5.การจัดส่งค าวินิจฉัยให้คู่กรณี    
           เมื่ออธิบดีมีค าวินิจฉัยค าคัดค้าน (ตัวอย่างค าวินิจฉัยของอธิบดีตามเอกสาร
แนบ 7) และลงนามในค าวินิจฉัยแล้ว ให้ด าเนินการออกเลขค าวินิจฉัยตามระเบียบ
สารบัญและจัดท าหนังสือแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงค าวินิจฉัยดังกล่าว (เอกสารแนบ 6) 

 
 
 
 

ม.72 
วรรคหนึ่ง 

 

6.การด าเนินการหลังการจัดส่งส าเนาค าวินิจฉัยให้คู่กรณี 
 

 ในกรณีที่มีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 28  
มาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 49 มาตรา 50 หรือมาตรา61 หรือมาตรา 65 
ประกอบด้วยมาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 28 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรือมาตรา 
65 เบญจ หรือมาตรา 65 ฉ หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 12 มาตรา 15 
มาตรา 49 หรือมาตรา 50 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตราดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิบดีถ้าไม่
อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิบดีเป็นที่สุด 
 ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาในกรณีซ่ึงอาจเป็นไปได้ดังนี้ 
 ก. ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของอธิบดีต่อคณะกรรมการ
สิทธิบัตรภายใน 60 วัน ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของอธิบดีถึงที่สุด และให้ด าเนินการตาม 
ค าวินิจฉัยของอธิบดี ซึ่งผลของค าวินิจฉัยอาจเป็นได้ในกรณีต่อไปนี้ 
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 ค าวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกค าคัดค้าน และมีผลให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ให้ผู้ตรวจสอบรอผู้ขอยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ 
แล้วจึงด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
 

ม.34  
วรรคหนึ่ง 
 

วรรคสอง 
 
 
 
 
 
 
 
วรรคสาม 

 ในกรณีที่มีผู้คัดค้านตามมาตรา 31 และอธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มี
สิทธิรับสิทธิบัตร ให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตร 
 

 ในกรณีผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้อุทธรณ์ค าสั่งอธิบดีหรือได้อุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดี
และคณะกรรมการ หรือศาลได้มีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ถ้าผู้คัดค้านได้ยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันมีค าสั่ง
ของอธิบดี หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการหรือศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุด
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ยื่นค าขอนั้นในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่น
ค าขอรับสิทธิบัตร และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาของผู้ถูกคัดค้านตามมาตรา 28 เป็น
ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านด้วย ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใดจะยื่นค าคัดค้าน
ค าขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกว่านั้นไม่ได้ 
 

 ในการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้คัดค้านนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ
ค าขอรับสิทธิบัตรและตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้คัดค้านตามมาตรา 24 และให้น า
มาตรา 29 มาใช้บังคับแก่ผู้คัดค้านด้วย 

 

 ค าวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกค าขอรับสิทธิบัตร และมีผลให้ผู้คัดค้านสามารถ
ด าเนินการต่อไป (กรณี พิพาทเรื่องสิทธิขอรับสิทธิบัตรที่ดีกว่า) ให้รอผู้คัดค้าน
ด าเนินการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรภายใน 180 วัน ตามมาตรา 34 และให้รอผู้คัดค้านยื่น
ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ แล้วจึงด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

 ค าวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกค าขอรับสิทธิบัตร เพราะไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น ขัดต่อมาตรา 5 มาตรา 9  มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 เป็นต้น  
ให้บันทึกผลค าวินิจฉัยที่ให้ยกค าขอรับสิทธิบัตรลงบนปกแฟ้มค าขอ 
 ข . ในกรณี ที่ ได้ มี ก ารยื่ น อุทธรณ์ ค าสั่ งห รือค าวินิ จฉั ยของอธิบดี ต่ อ
คณะกรรมการสิทธิบัตร (ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของ
อธิบดีตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง) ให้รอผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือการน าคดีขึ้นสู่ศาล
ก่อนด าเนินการตามค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าสั่งศาลต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 2                                                                                                                       หน้า 8 
 

 7. บทสรุป 
       การคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 31 เป็นขั้นตอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่มี
การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรแล้วและถ้าบุคคลใดไม่เห็นด้วยต่อการขอ ถือสิทธิ ในการ
ขอรับสิทธิบัตร ให้ด าเนินการคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา
ค าขอรับสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาประเด็นการคัดค้านของผู้คัดค้านและประเด็นที่ 
ผู้ขอโต้แย้งค าคัดค้านดังกล่าว หลังจากนั้นผู้ตรวจสอบจะต้องสรุปผลพร้อมทั้งพิจารณาให้ 
ค าวินิจฉัยโดยจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ แล้วจึงจัดส่งค าวินิจฉัยให้กับคู่กรณี   
ค าวินิจฉัยเป็นไปได้ มี 2 กรณี 
       1. กรณีที่มีค าวินิจฉัยให้ยกค าคัดค้าน ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร
ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของอธิบดี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า 
ค าวินิจฉัยของอธิบดีเป็นที่สุด 
            2. กรณีที่มีค าวินิจฉัยให้ยกค าขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของอธิบดี หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าค าวินิจฉัยของอธิบดีเป็นที่สุด  
      

            กรณีมีค าวินิจฉัยให้ยกค าขอรับสิทธิบัตร ในประเด็นที่ผู้คัดค้านมีสิทธิมากกว่าผู้ขอรับ
สิทธิบัตรตามมาตรา 10 ผู้คัดค้านสามารถยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้นภายใน 
180 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการหรือศาลมี ค าสั่งหรือพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี โดยให้วัน
ยื่นค าขอและวันประกาศโฆษณาเป็นวันเดียวกันกับค าขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นไว้ 
 

                  กรณีมีค าวินิจฉัยให้ยกค าขอรับสิทธิบัตร ในประเด็นที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น ขัดต่อมาตรา มาตรา 5 มาตรา 9  มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 เป็นต้น  
ให้บันทึกผลค าวินิจฉัยที่ให้ยกค าขอรับสิทธิบัตรลงบนปกแฟ้มค าขอ  
 

          ในกรณีที่จัดส่งค าคัดค้านแต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ยื่นค าโต้แย้งภายใน 90 วันนับแต่
ได้รับส าเนาค าคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ละทิ้งค าขอและให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรและ  
ผู้คัดค้านทราบถึงการละท้ิงค าขอดังกล่าวด้วย 
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เอกสารแนบ 
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                    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินการคดัคา้นสิทธิบตัร             (เอกสารแนบ 1) 
 
 

 

 

                                                                                                                ตรวจสอบเบ้ืองต้น 

                                                                                                                    ไม่มีการคัดค้าน                                    

              

       

                                                        ภายใน 90 วนั       
    

                     

 

                                                                                                                ภายใน 30 วัน (ถ้ามี) 

                                                     

                                                                                                                               

   ผู้ขอไม่โตแ้ย้ง 

   ภายใน 90 วัน                             ภายใน 90 วัน 

                                                                  

 

 

                                                                                            

                                                                                                        ภายใน 30 วัน (ถ้ามี) 

 

                                                

       

 

                            

                                                  มีการอทุธรณ์ภายใน 60 วนั 

                     

        

        

              ไม่มกีารอุทธรณ์ภายใน 60 วัน 

 

 

 

ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
     ( 500 บาท ) 

ตรวจสอบ 
การประดิษฐ์ 
( 250 บาท ) 

 

ค าคัดค้าน 
( 250 บาท ) 

ประกาศโฆษณา 
( 250 บาท ) 

แจ้งให้ผู้คัดค้าน 
และผู้ขอฯ ทราบ 
ถึงการละทิ้งค าขอ 

ค าขอน าพยานฯเพ่ิมเติม 
         (50 บาท ) 

ผู้ตรวจสอบส่งส าเนา 
ค าคัดค้านให้ผู้ขอฯ 

โต้แย้ง 
(50 บาท) 

 

ค าขอน าพยานฯเพ่ิมเติม 
(50 บาท ) 

ผู้ตรวจสอบพิจารณาค าคัดค้าน, ค าโต้แย้ง 
แล้วสรุปผลพร้อมทั้งพิจารณาให้ค าวินิจฉัย
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง
อธิบดีลงนามในค าวินิจฉัย 

ผู้ตรวจสอบส่งส าเนา 
ค าโต้แย้งให้ผู้คัดค้าน 

ผู้ตรวจสอบส่งส าเนา 
ค าวินิจฉัยให้ผู้คัดค้าน 
และผู้ขอรับสิทธิบัตร 

ให้รอผลการพิจารณาอุทธรณ์
หรือการน าคดีข้ึนสู่ศาล ก่อน
ด าเนินการตามค าวินิจฉัย 
อุทธรณ์หรือค าสั่งศาลต่อไป 

 

ผู้ตรวจสอบด าเนินการ 
ตามค าวินิจฉัยต่อไป 
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ค าขอรับอนสุิทธิบัตร 
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หมวด 3 

ค าขอรับอนสุิทธิบัตร 

 

ส่วนที่ 1 
การตรวจสอบเบื้องต้น 

 

1.บทน า 

 การตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีค าขอรับอนุสิทธิบัตรนี้  เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรก่อนการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร กล่าวคือ พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้ตรวจสอบจะเริ่มด าเนินการตรวจสอบหลังจากผู้ขอได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรและ 
มีรายการเอกสารประกอบค าขอครบถ้วน พร้อมทั้ง ช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับอนุสิทธิบัตร
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ โดยยึด
แนวทางเช่นเดียวกับกรณีของค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์  และถ้าค าขอรับอนุสิทธิบัตร
ถูกต้องก็จะด าเนินการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร ส าหรับการตรวจสอบค าขออนุ
สิทธิบัตรเป็นระบบเพื่อการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โดยจะยังไม่พิจารณาตรวจสอบความใหม่
ก่อนการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร 

  การตรวจสอบค าขออนุสิทธิบัตรเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ฉบับที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดขั้นตอนในการ
ตรวจสอบและสาระที่จะต้องตรวจสอบคล้ายกับกรณีค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในหมวด 
1 ส่วนที่ 1 ดังนี้ 
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ตรวจสอบการแก้ไข/ชี้แจง 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

ถูกต้อง 
ไม่ถูกต้อง/ต้องรักษาเป็น

ความลับ 

ผู้ขอยื่นแก้ไข/ชี้แจง 

เสนอประกาศโฆษณา 
และรับจด 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง/ต้องรักษา
เป็นความลับ 

เสนอยกค าขอ/ปกปิดสาระส าคัญ 

ยื่นค าขอ 

ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น 
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สาระท่ีจะต้องตรวจสอบ 
1.1 การตรวจสอบค าขอใหม่ 

 การตรวจสอบรายการค าขอรับอนุสิทธิบัตร (ส่วนรบัค าขอ) 

 การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของค าขอรับอนุสิทธบิัตร 

 การตรวจสอบรายการแบบพิมพ์ค าขอรับอนุสิทธิบตัร 

 การตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์ และ
การจัดเตรียมค าขอ (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17 กฎกระทรวง และ
ประกาศกรมฯ) 

 การตรวจสอบการประดษิฐ์ที่ขอรับอนุสิทธบิัตรไม่ได้ (มาตรา 65 ทศ ประกอบ
มาตรา 9 และกฎกระทรวง) 

 การตรวจสอบสิทธทิี่เก่ียวข้องในการขอรับอนุสิทธิบตัร (มาตรา 65 ทศ ประกอบ
มาตรา 10 ,11, 14, 15 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และกฎกระทรวง)  

 การตรวจสอบสิทธิในกรณีบุคคลหลายคนตา่งท าการประดิษฐ์ยา่งเดียวกันโดย
ไม่ได้ร่วมกัน (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 16 และกฎกระทรวง) 

  การตรวจสอบการประดษิฐ์อย่างเดียวกันระหว่างค าขอรับสิทธบิัตรกับค าขอรับ
อนุสิทธิบัตร 

 การนับวนัยื่น และการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอ (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 
19 และ 19 ทวิ กฎกระทรวงฉบับที่เก่ียวข้องและประกาศกรมฯ) 

 การประดิษฐ์ทีไ่ม่เคยขอรับสิทธบิัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธบิตัรใน
ราชอาณาจักรก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร (ตามมาตรา 65 ตร ี77
เบญจ และกฎกระทรวงฉบบัที่เกี่ยวข้อง) 

 การขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากค าขอรับสิทธบิัตรเป็นค าขอรับ        
อนุสิทธิบัตรก่อนประกาศหรือไม่ (ตามมาตรา 65 จัตวา) 

 การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธบิัตรมีความเกี่ยวพันธ์กันจนอาจถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 18, 26 และกฎกระทรวง
ฉบับที่เก่ียวข้อง) 

 การประดิษฐ์ที่ต้องรักษาไว้เปน็ความลับ (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 23) 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ กรณียกเว้นค่าธรรมเนียม ตามประกาศ กรมฯ เร่ือง
ค่าธรรมเนียม 

1.2 การตรวจสอบค าขอแก้ไขเพิ่มเติม 

 สาระการแก้ไขฯ ตามค าสัง่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด (มาตรา 65 
ทศ ประกอบมาตรา 27) 

 การเพิ่มเติมสาระส าคัญ (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 20)  
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2. การตรวจสอบรายการค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอฯ (ส่วนบริการรับค าขอ) 

เมื่อผู้ขอยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรไว้กับส่วนบริการรับค าขอ ชั้น 3 กองสิทธิบัตร กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณารายการและองค์ประกอบของค าขอรับ         
อนุสิทธิบัตร (เช่น แบบพิมพ์ค าขอ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) 
บทสรุปการประดิษฐ์) และเอกสารประกอบยื่นค าขอ ดังแบบแสดงรายการหลักฐาน
ประกอบการการยื่นค าขอ (Checklist) (เอกสารแนบ 1) 

 1. กรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ ส่วนบริการรับ 
ค าขอจัดท ารายงานบันทึกความบกพร่องตามรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม (บันทึกข้อตกลงการรับค าขอ) โดยที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในก าหนดเวลา 90 วันนับแต่วันยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 
8 แห่ง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการคืนค าขอให้แก้ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอ 
และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบด้วย (มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ 
พ.ศ. 2558) 
 ในกรณีดังกล่าวผู้ยื่นค าขอได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปแล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่ 

(1) มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียม 
(2) ช าระค่าธรรมเนียมซ้ าซ้อนหรือช าระค่าธรรมเนียมเกิน ซึ่งในการช าระ

ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ช าระค่าธรรมเนียม
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาเป็นกรณีไป 
 2. กรณีที่ผู้ยื่นค าขอต้องน าเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการตามบันทึกข้อตกลงฯ
ในข้อ 1. เพื่อยื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค าขอฯ น าเอกสารหรือหลักฐานมายื่นพร้อมกัน
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน 

 3. ในกรณีที่จะต้องส่งส าเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้ยื่นค าขอรับรองความถูกต้องของ
ส าเนาเอกสารหลักฐานนั้นด้วย 

 4. ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสารนั้น
พร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมีค ารับรองของผู้แปลว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้อง 

 5. ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นค าขอด้วยตนเอง
โดยมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค าขอแทน ควรมีหนังสือมอบอ านาจช่วงหรือหนังสือมอบ
อ านาจเฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอ านาจยื่นค าขอและลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับค าขอ
แทนผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนได้ เพราะหากค าขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และบุคคลผู้ยื่นค าขอไม่มีอ านาจลงนามในบันทึกดังกล่าว เจ้าหน้าที่ไม่อาจรับค าขอนั้นไว้ได้ 
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3. การตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบัตรเบื้องต้น ตามบัญญัติของกฎหมาย 
กฎกระทรวง และประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง 

การตรวจสอบเบื้องต้นกรณีค าขอรับอนุสิทธิบัตร โดยให้ผู้ตรวจสอบพิจารณา
ตรวจสอบค าขอตามบัญญัติของกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 ในการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 17 และตรวจสอบว่า
การประดิษฐ์นั้นได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 หรือไม่และ 
ท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี 

 ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่า ค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 17 หรือการประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
หนังสือแจ้งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร หรือโดย
วิธีการอ่ืนที่อธิบดีก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีค าสั่งตามมาตรา  65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 28 (1) 

 ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่า ค าขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา  65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 17 และการประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา  65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 9 ให้อธิบดีมีค าสั่งให้จดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตรและ
ก่อนการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับ  
อนุสิทธิบัตรเพื่อให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรช าระค่าธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรา 65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 28 (2) 

อนุสิทธิบัตรให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 
มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19 
ทวิ มาตรา 20 มาตรา 21มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 
28 มาตรา 35 ทวิ มาตรา 36 มาตรา 36 ทวิ มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 
มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 47 ทวิ มาตรา 
48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 50 ทวิ มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 55 
ในหมวด 2 ว่าด้วย สิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคบัในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนสุิทธิบตัร  
โดยอนุโลม 

 

ม. 65 เบญจ 

ม. 65 ทศ 
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ในการขอรับอนุสิทธิบัตร ให้น าข้อ 1 ถึงข้อ 18 ในหมวด 1 ว่าด้วยการขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
เพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่กรณี  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับสิทธิบัตรในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค า ขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ ถูกต้องตามกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในมาตรา 17 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 17 แล้วแต่กรณี 

(2) การประดิษฐ์นั้นมิใช่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
ไม่ได้ ตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 แล้วแต่กรณี  

(3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรตาม
มาตรา10 มาตรา 11 มาตรา 14 หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรืออนุสิทธิบัตร
ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 หรือมาตรา 15 วรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

(4) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 16 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย มาตรา16 
แล้วแต่กรณี 

(5) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรมิได้มีการขอรับ     
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวันยื่นขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี 

(6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็น  
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2 (1) 
หรือข้อ 3 (1) หรือการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นมีการประดิษฐ์ที่ขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย มาตรา 9 
รวมอยู่ด้วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องภายในเวลา  
ที่ก าหนด 

 

กฏ.ฉ. 22 
(พศ. 2542) 
ข้อ 2 

กฏ.ฉ. 22 
(พศ. 2542) 
ข้อ 5 

กฏ.ฉ. 21 
(พศ. 2542) 
ข้อ 24 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี 
เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้
ตามมาตรา 58 หรือค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2  (3) หรือ
ข้อ 3 (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับ
อนุสิทธิบัตรนั้น  

ก่อนมีค าสั่งให้ยกค าขอตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะสั่งให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจง หรือแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้ 

 

4. การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
ในการขอรับอนุสิทธิบัตร โดยให้ผู้ขอจัดเตรียมค าขอให้มี รายการตาม 

ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 17 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง และประกาศ
กรมฯ ฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

 การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ค าขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดงัต่อไปนี้ 

(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ ์
(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
(3) รายละเอียดการประดษิฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจนอันจะท าให้ 

ผู้มีความช านาญในระดบัสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวข้องสามารถท า
และปฏิบตัิตามการประดิษฐน์ั้นได้และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีทีสุ่ด
ที่ผู้ประดษิฐ์จะพงึทราบได้ 

(4) ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง 
(5) รายการอ่ืนตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
เก่ียวกับสิทธิบัตร หากค าขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามก าหนดในความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นค าขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรยื่นค าตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนด และค าขอ
เหล่านั้นจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ หากจ าเป็นต้องอธิบาย
การประดิษฐ์แล้วท าให้สามารถเข้าใจต่อการประดิษฐ์ได้ดีขึ้น อาจต้องแสดงรูปเขียน (ถ้ามี) 
และบทสรุปการประดิษฐ์ยื่นพร้อมกับค าขอด้วย 

หากการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับจุลชีพใหม่ 
รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและหรือเอกสารแสดง

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 17 

กฏ.ฉ. 22 
(พศ. 2542) 
ข้อ 6 
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รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้น ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บ
จุลชีพที่ตามที่อธิบดีก าหนด (ประกาศกรมฯ เรื่องก าหนดรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ) 

เอกสารที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรต้องยื่นพร้อมกับค าขอดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีจ านวน
อย่างน้อยสามชุดหรือตามจ านวนที่อธิบดีก าหนดแต่ไม่เกินห้าชุด ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสาร
อ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้จัดส่งในจ านวนเท่ากัน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
อธิบดี 

         ส าหรับในการจัดเตรียมค าขอเพื่อการขอรับอนุสิทธิบัตรของผู้ขอ และก าหนดสถานที่
รับค าขอ รวมทั้ งจ านวนส าเนาค าขอ ก าหนดให้เป็นไปตามที่ ระบุไว้ใน  ข้อ 2. แห่ง
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) 

ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอรับสิทธิบัตรตามแบบ
พิมพ์ที่อธิบดีก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์ 
(2) ส านักงานพาณชิย์จังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีก าหนด 

ค าขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และ
บทสรุปการประดิษฐ์ ยื่นไปพร้อมกับค าขอ และในกรณีที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถเข้าใจการ
ประดิษฐ์ได้ดีขึ้น อาจจะมีรูปเขียนประกอบค าขอรับสิทธิบัตรยื่นไปพร้อมกับค าขอด้วย 

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่ รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุล
ชีพและหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้น ซึ่งออก
ให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศเป็นคราวๆ ไป 

เอกสารที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นพร้อมกับค าขอตามวรรคสอง จะต้องมีจ านวนอย่าง
น้อยสามชุดหรือตามจ านวนที่อธิบดีก าหนดแต่ไม่เกินห้าชุด ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารอ่ืน
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้จัดส่งในจ านวนเท่ากัน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
อธิบดี 

รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์  
ผู้ขอจะต้องมีดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้กระดาษปอนด์สีขาวเรียบ ไม่มี เส้น ขนาดเอ 4 (ประมาณ  21 X 29.7 
เซนติเมตร) โดยใช้หน้าเดียว ตามแนวตั้ง เว้นแต่รูปเขียนอาจใช้ตามแนวนอนได้ 

(2) ระบุหมายเลขประจ าหน้า และจ านวนหน้าทั้งหมดไว้กลางหน้ากระดาษด้านบน
ของทุกหน้า ตามล าดับ 

(3) มีหมายเลขก ากับไว้ที่ด้านซ้าย ทุก 5 บรรทัดตามล าดับข้อความในรายละเอียด
การประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ 

(4) ใช้หน่วยที่แสดงน้ าหนัก และหน่วยการวัดปริมาณอ่ืนๆ ตามหลักสากล 

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2 

ประกาศกรมฯ 
เรื่อง “การก าหนด
แบบพิมพ์ฯ”  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 6 
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(5) ใช้ถ้อยค าเป็นศัพท์เฉพาะ เคร่ืองหมาย และสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในศิลปะ
หรือวิทยาการสาขานั้นๆ 

(6) ไม่ขูดลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีค าหรือข้อความใดๆ ระหว่าง
บรรทัดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีจ าเป็น โดยต้อง 
ไม่ท าให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด 

ผู้ขอสามารถขอรับแบบพิมพ์ค าขอหรือค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร รวมทั้งแบบพิมพ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถถ่ายส าเนาเอกสารหรือดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เวบไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th 

แบบพิมพ์ค าร้องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวง หรือประกาศกรมฯ ฉบับ
ที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการ
ประดิษฐ์ หรือเอกสารประกอบค าขออ่ืนใด จะต้องพิมพ์หรือดีดพิมพ์ข้อความด้วยเคร่ืองพิมพ์
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 

การตรวจสอบเบื้องต้นค าขอรับอนุสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบ จะต้องพิจารณาความ
ถูกต้องของค าขอ ความชัดเจนในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ และมีสิ่งประดิษฐ์ ใด 
ไม่สามารถให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย สิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งในกรณีที่เกิด
ความซ้ าซ้อนหรือความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร ดังนั้น ให้พิจารณา
ตามข้อก าหนดในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อ
รายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่กรณี 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามความใน มาตรา 17 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย มาตรา 17 แล้วแต่กรณี 

(2) การประดิษฐ์นั้นมิใช่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
ไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 แล้วแต่กรณี 

(3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรตาม
มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หรืออนุสิทธิบัตร
ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 หรือ มาตรา 15 วรรค
หนึ่ง หรือ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

กฎ ฉ.22  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2 

http://www.ipthailand.go.th/
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(4) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 16 หรือมาตรา 65 ทศประกอบด้วยมาตรา 16 
แล้วแต่กรณี 

(5) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรมิได้มีการขอรับ 
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวันยื่น  
ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี 

(6) การประดิษฐ์ที่ จะขอรับอนุสิ ทธิบัตรมีความเกี่ยวพันจนอาจถือได้ว่าเป็น 
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ดังนั้น ในการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ต้องตรวจสอบว่าค าขอรับ
อนุสิทธิบัตรมีรายการเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้ 

 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร 
 รายละเอียดการประดิษฐ์ 
 ข้อถือสิทธิ 
 รูปเขียน (ถ้ามี) 
 บทสรุปการประดิษฐ์ 
 เอกสารประกอบค าขอ เช่น หนังสือค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร 

หนังสือโอนสิทธิ หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หนังสือรับรอง
การฝากเก็บจุลชีพ ค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศไว้เป็นคร้ังแรกฯ หรืออ่ืนๆ
เป็นต้น ซึ่งเอกสารประกอบค าขอที่ผู้ขอจะต้องน าส่งจะขึ้นกับเงื่อนไขแต่ละกรณี พิจารณาได้
ดังต่อไปนี้ 

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอแต่ละกรณี 

1. เอกสารหนังสือแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ“ค ารับรอง
เกี่ยวกับการขออนุสิทธิบัตร” ใช้กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลเดียวกับผู้ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการรับรอง
ยืนยันว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เป็นผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร และไม่มีบุคคลอ่ืนใดมีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร 
และไม่มีการโอนสิทธิให้แก่บุคคลอ่ืนใด และรับรองรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข้อเท็จจริง
ทั้งหมดที่ระบุในค าขอรับอนุสิทธิบัตรมีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

2. เอกสารหนังสือโอนสิทธิ ใช้กรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับ 
ผู้ประดิษฐ์เกิดขึ้นจากความยินยอมของผู้ประดิษฐ์ใช้ในการโอนสิทธิการประดิษฐ์ดังกล่าว 
รวมถึงสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร และสิทธิอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ เพื่อแสดงเอกสาร
หลักฐานส าคัญส าหรับโอนสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน หนังสือสัญญาโอนสิทธิต้องระบุ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ และลงลายมือชื่อระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน ทั้งนี้ ควรมีบุคคล
ร่วมลงนามเป็นพยานรู้เห็นในการท าสัญญา เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือโอนสิทธิ 

2.1 กรณี ที่ มีหนั งสื อโอนสิทธิฉบับจริงได้ ยื่นขอรับ อนุ สิทธิบั ตรไว้
ภายในประเทศไว้ก่อนหน้าแล้วมีความประสงค์ขอรับอนุสิทธิบัตรในค าขออ่ืน โดยผู้โอนและ
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ผู้รับโอนเป็นบุคคลเดิม ในการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรในค าขออ่ืนสามารถใช้ส าเนาหนังสือโอน
สิทธิจากฉบับจริงได้ ต้องระบุในส าเนาหนังสือโอนสิทธิว่ามาจากค าขอฉบับจริงเลขที่ใด และ
ลงนามรับรองส าเนาความถูกต้องโดยตัวแทน 

2.2 กรณีมีผู้ขอมีส าเนาหนังสือสัญญาโอนสิทธิแล้วค ารับรองรับรองจาก
ส านักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ หรือค ารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้
อ านาจรับรองลายมือชื่อ (Notary public) หรือค ารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่มี
อ านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
ประจ าอยู่ ณ ประเทศที่ผู้โอนและผู้รับโอนมีถิ่นที่อยู่ ดังนั้นในการยื่นขออนุสิทธิบัตรสามารถ
ใช้ส าเนาหนังสือโอนสิทธิฉบับส าเนาที่ผ่านการรับรองความถูกต้องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น 

3. เอกสารหนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ คือหนังสือรับรองการแสดง 
การประดิษฐ์ ใช้กรณีบุคคลใดมีความประสงค์ต้องการน าการประดิษฐ์เปิดเผยสาระส าคัญ
หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อ
สาธารณชนของทางราชการ โดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นใน
ราชอาณาจักร หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องออกให้โดยส่วนราชการที่เป็นผู้จัดการแสดง
หรืออนุญาตให้มีขึ้น ถ้าผู้ขอได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรภายในก าหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วันเปิด
งานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งถือได้ว่าวันยื่นค าขอเป็นวันที่เปิดงานแสดง ทั้งนี้ ต้องยื่นหนังสือ
รับรองการแสดงการประดิษฐ์พร้อมกับค าขอรับอนุสิทธิบัตร โดยหนังสือรับรองต้องระบุวัน
เปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชนและวันที่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือ
รายละเอียดของการประดิษฐ์หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสารธารณชน
ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 19 

4. เอกสารหนังสือมอบอ านาจ คือหนังสือมอบอ านาจ ใช้กรณีผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนๆ กระท าการแทนในนามตนเอง (เช่น ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร ผู้ขอให้
ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร ผู้คัดค้าน ผู้โต้แย้ง หรือผู้อุทธรณ์ เป็นต้น) 
จะต้องมอบอ านาจให้แก่ตัวแทนสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เท่านั้น การมอบอ านาจแบ่งเป็น 2 กรณี ตามถิ่นที่อยู่ของผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ดังต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1 ผู้ขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศประสงค์จะมอบอ านาจให้แก่บุคคลอ่ืน
กระท าแทน ให้มอบอ านาจให้แก่ตัวแทนซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาเท่านั้น 

กรณีที่ 2 ผู้ขอไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้มอบอ านาจให้ตัวแทนซึ่งขึ้น
ทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกัน โดยยื่นหนังสือมอบอ านาจต่ออธิบดีตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 การมอบอ านาจนั้นกระท าขึ้นในต่างประเทศ หนังสือมอบอ านาจต้องมี
ค ารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้า
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ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ ประเทศที่ผู้มอบอ านาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายให้กระท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีค ารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศ
นั้นให้มีอ านาจรับรองลายมือชื่อ (Notary public) 

 การมอบอ านาจนั้นกระท าในประเทศไทย ต้องส่งภาพถ่ายหนังสือ
เดินทาง หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอ่ืน โดยที่เอกสารหลักฐาน
เหล่านั้นจะต้องแสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอ านาจผู้นั้นได้อยู่ในประเทศไทยจริง 

ทั้งนี้ ในเอกสารหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อ
ผู้รับมอบอ านาจ 1 คน ถ้าหนังสือมอบอ านาจเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแนบฉบับ
ภาษาไทยพร้อมลายมือผู้แปลและผู้รับมอบอ านาจรับรองว่าเป็นค าแปลภาษาไทยที่ถูกต้องตรง
กับต้นฉบับหนังสือมอบอ านาจ หรือเป็นหนังสือรับรองการแปล โดยที่ตัวแทนสามารถลง
ลายมือแทนผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ 

ส าหรับบางกรณีผู้ขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจไม่ได้ยื่นหรือด าเนินการใดๆ 
ด้วยตนเองที่เกี่ยวข้องการขอรับอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์ทางปัญญาแล้วประสงค์จะให้บุคคล
อ่ืนใดด าเนินการแทนตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจช่วงหรือมอบอ านาจเฉพาะการ 

5. เอกสารหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ และ/หรือเอกสารแสดงรายละเอียด 
ที่เกี่ยวข้องลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพที่ออกให้โดยสถาบัน ส าหรับใบฝากเก็บเชื้อจะระบุ
วันที่/ผู้ฝากเชื้อ/หมายเลขรับฝากเชื้อ และข้อมูลอ่ืนๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยที่สถาบันฝาก
เก็บจุลชีพต้องเป็นสถาบันตามที่อธิบดีก าหนด (ตามประกาศกรมฯ เรื่องก าหนดรายชื่อสถาบัน 
ที่รับฝากเก็บจุลชีพ) 

6. ค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอใน
ประเทศไทย คือเอกสารใช้แสดงว่าได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในต่างประเทศไว้ก่อน
ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทยแล้วประสงค์ขอมีสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นค าขอนั้นในวันที่ได้ยื่น
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกได้ หรืออ้างสิทธิย้อนหลังตามมาตรา 19 ทวิ 
หรือเรียกว่า Claims priority ซึ่งได้อ้างอิงถึงสิทธิในค าขอที่ยื่นไว้ในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก  
โดยต้องยื่นค าขอรับรับอนุสิทธิบัตรภายในประเทศไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ยื่นค าขอนั้นไว้ใน
ต่างประเทศเป็นครั้งแรก 

ผู้ขอต้องยื่นค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นฯ ที่ก าหนดไว้ตามแบบ สป/สผ/อสป/002-ก 
(เอกสารแนบ 5) พร้อมกับส าเนาค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดย
สามารถยื่นพร้อมกับวันขอรับอนุสิทธิบัตรภายในประเทศ หรือยื่นได้ก่อนวันประกาศโฆษณาอนุ
สิทธิบัตรในประเทศ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 16 เดือนนับแต่ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นนอก
ราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก (ตามประกาศกรมฯ เรื่อง “ก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอ
ถือสิทธิวันยื่นฯ”) 
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5. การตรวจสอบแบบพิมพ์ค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

 ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณารายการแบบพิมพ์ค าขอรับอนุสิทธิบัตรตามแบบ สป/สผ/
อสป/001-ก (เอกสารแนบ 2) ว่าผู้ขอได้เลือกหรือระบุข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สอดคล้องกับที่ยื่นเอกสารประกอบค าขอหรือไม่ ดังต่อไปนี้ 

แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร/อนสุิทธิบตัรมีจ านวน 2 หน้า ส าหรับช่องด้านซ้ายมือด้านบน
ของหน้าแรกจะมีช่องสี่เหลี่ยม  ให้ท าเครื่องหมายถูก เลือกการขอรับความคุ้มครอง เช่น 
ต้องการเลือกค าขอเป็นอนุสิทธิบัตร ก็ให้ใส่เครื่องหมาย  การประดิษฐ์  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยจะมีช่องที่ต้องกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ใส่ในแต่ละช่อง
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์  
ต้องการระบุชื่อที่แสดงถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์อย่างชัดเจนและ

สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และเอกสารประกอบค าขอ (หนังสือ
สัญญาโอนสิทธิ ค ารับรองการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นต้น)  

ข้อ 2 ค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ 
ให้กรอกในกรณียื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ หลายค าขอพร้อม

กันซึ่งเป็นจุดเดียวกัน หากเป็นค าขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่ต้องกรอกตัวเลข (กรณีค าขอ
ชุดส าหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) 

ข้อ 3 ผู้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และที่อยู่ (บ้านเลขที่ ถนน ประเทศ) 
ก าหนดให้กรอกชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

  ในกรณีที่ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อและที่อยู่ 
ที่สามารถติดต่อได้ 
  ในกรณีที่ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นนิติบุคคลให้พิมพ์ชื่อบริษัทและ  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ - ที่อยู่ของผู้ขอ รวมทั้งสัญชาติของผู้ขอให้สอดคล้องและถูกต้อง
ตาม  ที่ระบุไว้เอกสารประกอบค าขอ (เช่น หนังสือโอนสิทธิ หรือค ารับรองเกี่ยวกับการขอรับ    
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น) ควรระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยทันที หากมีที่อยู่ของผู้ขอหลายคน 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารหรือติดต่อไปยังผู้ขอที่ ระบุเป็นล าดับแรก หรือส่งไปยัง
ตัวแทนสิทธิบัตรก่อนถ้ามีการมอบอ านาจแก่ตัวแทน 

ข้อ 4 สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรขอรับอนุสิทธิบัตรในฐานะใด ให้เลือกโดย

กรอกเคร่ืองหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม 

 ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ  ผู้รับโอน  ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอื่น 
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ข้อ 5 ตัวแทน (ถ้ามี) ที่อยู่ (บ้านเลขที่ ถนน จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์) 
ก าหนดให้กรอกชื่อตัวแทนที่รับมอบอ านาจ โดยจะต้องระบุตัวแทนที่ขึ้นทะเบียน

ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เท่านั้น หากผู้ขอยื่นค าขอด้วยตนเองไม่ได้มอบอ านาจ
ตัวแทนก็ให้เว้นว่างไว้ 

หากผู้ขอมอบอ านาจแก่ตัวแทนสิทธิบัตรแล้ว ได้ระบุชื่อในแบบพิมพ์ค าขอข้อ 5. 
ต้องพิจารณาว่าเป็นตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ นั้นถูกต้องหรือไม่ และในการระบุชื่อ - 
ที่อยู่ของตัวแทนสิทธิบัตร รวมทั้งเลขที่ตัวแทน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ที่ระบุไว้ในแบบ
พิมพ์ค าขอจะต้องสอดคล้องตรงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจตัวแทนนั้นด้วย 

ข้อ 6 ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลติภัณฑ์ และที่อยู่ (บ้านเลขที่ ถนน ประเทศ) 
ก าหนดให้กรอกชื่อผู้ประดิษฐ์และที่อยู่  โดยจะต้องพิจารณาว่าชื่อ 

ผู้ประดิษฐ์หรือชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมกันกรณีหลายคน รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ) 
ตามที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์ค าขอ ข้อ 6. ว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุไว้ในค ารับรองเกี่ยวกับ
ขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร หรือหนังสือสัญญาโอนสิทธิ หรือหนังสือแสดงการเป็น
นายจ้างแล้วแต่กรณี ถูกต้องหรือไม่ 

ข้อ 7 ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเก่ียวข้องกับค าขอเดิม 
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ระบุวันขอถือว่าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้   

ในวันเดียวกับค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเลขที่…….วันยื่น………เพราะแยกจากหรือเกี่ยวข้อง
กับค าขอเดิมด้วยเหตุค าขอเดิมมีการประดิษฐ์หลายอย่าง (มาตรา 26) หรือเหตุถูกคัดค้าน
เนื่องจากผู้ขอไม่มีสิทธิ (มาตรา 34) หรือเหตุขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ (ข้อ 14  แห่ง
กฎกระทรวงฉบับที่ 22) ถูกต้องหรือไม่ 

ข้อ 8 การยื่นค าขอนอกราชอาณาจักร  
ในกรณีที่ยังไม่เคยยื่นค าขอที่ใดมาก่อนให้เว้นว่างไว้ ในกรณีที่มีการยื่นค าขอไว้นอก

ราชอาณาจักรมาก่อนให้กรอกรายละเอียดลงในตารางให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
ต้องพิจารณาว่าข้อมูลยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรระบุในแบบพิมพ์ค าขอ ข้อ 8.  

ว่าระบุวันยื่นค าขอนอกราชอาณาจักร เลขที่ค าขอ ประเทศ สัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์
ระหว่างประเทศ รวมทั้งสถานะค าขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลใน
เอกสารค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอไว้ในต่างประเทศ เป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอใน
ประเทศไทย และการระบุการยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรว่าน าส่ง
พร้อมค าขอ หรือน าส่งหลังจากวันยื่นค าขอ  

ข้อ 9 การแสดงการประดิษฐ์  หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์  ผู้ขอรับสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตรได้แสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดขึ้น 

ก าหนดให้ระบุวันที่แสดง โดยมีหลักฐานแสดงแนบมาด้วย 
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ระบุวันแสดง…....วันเปิดงานแสดง……ผู้จัด……ในแบบพิมพ์

ข้อ 9 ได้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลในเอกสารหลักฐานการแสดงงานหรือไม่ เช่น หนังสือ
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รับรองการแสดงงาน หรือประกาศนียบัตรในการแสดงงาน เป็นต้น โดยจะต้องระบุถึงวันแสดง
งาน วันเปิดงานแสดง ชื่อผู้จัดงานแสดง โดยมีชื่อที่ใช้จัดแสดงจะต้องสอดคล้องกับสาระส าคัญ
ของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ 

ข้อ 10 การประดิษฐ์ที่เก่ียวกับจุลชีพ  
หากเป็นค าขอเก่ียวกับจุลชีพใหม่ ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการฝากเก็บจุลชีพ

ต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ระบุถึงเลขที่ทะเบียนฝากเก็บ วันที่ฝากเก็บจุลชีพ รวมทั้งสถาบันฝาก
เก็บจุลชีพระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ หรือสถาบันฝากเก็บจุลชีพในประเทศ ถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารหลักฐานที่ได้แนบประกอบการพิจารณาหรือไม่ 

ข้อ 11 ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอยื่นเอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวันยื่น 
ค าขอนี้ และจะจัดส่งค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นภาษาไทยภายใน 90 วัน นับจากวันยื่นค าขอนี้ 
โดยขอยื่นเป็นภาษา 

ต้องพิจารณาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ยื่นเอกสารเป็นภาษา
ใด โดยให้ท าเครื่องหมาย  ลงใน   

 อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  อ่ืนๆ 

ข้อ 12 ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาค าขอรับ สิทธิบัตร 
หรือรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 

ก าหนดให้ผู้ขอระบุในกรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีประสงค์ขอรับสิทธิบัตรฉบับนี้ 
ที่ต่างประเทศหรือเหตุผลอ่ืน ซึ่งยังไม่ต้องการให้ค าขออนุสิทธิบัตร ที่ยื่นในประเทศไทยประกาศ
โฆษณาก่อนที่จะไปยื่นขอรับในประเทศอ่ืน ซึ่งอาจขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรหลังจากวันที่ผู้ขอพร้อมที่จะเปิดเผยสาระส าคัญของการประดิษฐ์ดังกล่าว 

ต้องพิจารณาความประสงค์ของผู้ขอ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร 
ในต่างประเทศของผู้ขอหรือเหตุผลอ่ืน โดยพิจารณาการขอให้ประกาศโฆษณาขอรับอนุ
สิทธิบัตรได้หลังจากวัน/เดือน/ปี ตามที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์ และค านึงถึงความต้องการขอใช้รูป
เขียนหมายเลขใดในการประกาศโฆษณานั้นอีกด้วย 

ข้อ 13 ค าขอรับสิทธิบัตร/อนสุทิธิบัตร นีป้ระกอบด้วย 
ต้องพิจารณาว่ามีจ านวนหน้าในแต่ละส่วนของค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

โดยระบุจ านวนหน้าตามที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆ ตามหัวข้อที่ระบุ [(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ)] ถูกต้อง
สอดคล้องกับจ านวนหน้าของที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) 
และบทสรุปการประดิษฐ์ หรือถูกต้องในกรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวนหน้าในแต่ละส่วน 
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ข้อ 14 เอกสารประกอบค าขอ 
ต้องพิจารณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ในกรณีที่มีเอกสารประกอบค าขอ 

ถูกต้องครบถ้วนตามค าขอแต่ละกรณีหรือไม่ เช่น 
       เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร  
       หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ/์ออกแบบผลิตภัณฑ์  
       หนังสือมอบอ านาจ 
       เอกสารรายละเอียดเก่ียวกับจุลชพี 
       เอกสารการนับวันยื่นค าขอในต่างประเทศเปน็วันยื่นค าขอในประเทศไทย  
       เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ  
       เอกสารอ่ืนๆ เป็นต้น 

ข้อ 15 การรับรองการประดิษฐห์รือการพัฒนาปรับปรุงการประดิษฐ์ 
  ต้องพิจารณาวา่ผูข้อหรือตัวแทนสิทธิบัตร ได้รับรองการประดิษฐ์ที่ตนเองได้ยื่นไว้ว่า

เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตรมาก่อนหน้า โดยให้ลงเครื่องหมาย  ลงใน  หรือ
เป็นการประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นหรือพัฒนาปรับปรุงมากจากการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้าแล้ว…... 
(อาจระบุเลขที่ค าขอ เลขที่ประกาศ หรือเลขที่สิทธิบัตรจากการประดิษฐ์มีมาก่อนหน้าได้) 

ข้อ 16. ให้ลงลายมือชื่อในฐานะที่เป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร หรือตัวแทน
สิทธิบัตรพร้อมวงเล็บค าน าหน้าชื่อ – สกุล ก ากับลายมือชื่อด้วย 

  ก าหนดลงลายมือในแบบพิมพ์อยู่ในฐานะใด โดยท าเครื่องหมาย  ลงใน   
 ผู้ขอรับสิทธิบัตร/ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร  ตัวแทนสิทธิบัตร 

พิจารณาว่าผู้ขอหรือตัวแทนลงลายมือชื่อจริงไว้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากเป็นการลง
ลายมือชื่อจริงของตัวแทนสิทธิบัตร จะต้องเป็นตัวแทนสิทธิบัตรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดี
เท่านั้น ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคลให้ตรวจสอบการลงลายมือชื่อจริงของผู้มีอ านาจในการ ลงนาม 
รวมทั้งต้องประทับตราของนิติบุคคลเหล่านั้นด้วย โดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

ข้อสังเกต 
ทั้งนี้ หากระบุข้อมูลในเอกสารแบบพิมพ์ค าขอทั้ง 2 หน้าแล้วมีส่วนหนึ่งของข้อใดที่มี

รายละเอียดมากกว่าเนื้อที่ของช่องที่จัดไว้ให้นั้น เช่น การระบุชื่อที่อยู่ผู้ขอ ตัวแทน หรือชื่อ 
ผู้ประดิษฐ์ การยื่นค าขอนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้ขอสามารถเพิ่มหน้าแบบพิมพ์ต่อเป็นหน้า 3 
หรือ 4 ได้ 

       ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนตาม ม.65 ทศ ประกอบมาตรา 17 
เพื่อรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 28 ในการรับจด
ทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการ
ตรวจสอบ ดังนี้ ตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
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6. การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ 

       สาระส าคัญในรายละเอียดการประดิษฐ์จะต้องมีข้อความสมบูรณ์รัดกุมและชัดเจน
อันจะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะและวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถท าและ
ปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ 
พึงทราบได้ 

    การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์จะต้องได้รับเปิดเผยเทคนิคการประดิษฐ์อย่าง
สมบูรณ์ชัดแจ้งและพอเพียงที่ท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญท าและปฏิบัติได้   
หากรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่เปิดเผยอย่างพอเพียงหรือไม่สมบูรณ์จนผู้มีความช านาญใน
ระดับสามัญไม่สามารถท าหรือปฏิบัติตามได้ ย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับ
ความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรที่ต้องการเปิดเผยการประดิษฐ์อย่างเห็นชัดเจน สมบูรณ์ เพื่อให้มี
การศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดข้ึนของบุคคลที่เก่ียวข้องต่อไป และไม่สามารถกระท าการ
พิสูจน์สิทธิที่เกิดจากการประดิษฐ์ได้อย่างชัดเจนในกรณีที่ถูกละเมิด ดังนั้น การตรวจสอบ
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้ตามกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องได้รับเปิดเผยเทคนิคการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์ 
(Completness) 

  รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ตามที่ปรากฏในค าขอรับ
สิทธิบัตรและต้อง 

(1) อธิบายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
(2) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 
(3) ชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวข้อง อันจะท าให้เข้าใจการประดิษฐ์

นั้นดีขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย 
(ถ้ามี) 

(4) เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะท าให้ผู้มีความช านาญ
ในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ สามารถท าและ
ปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ 

(5) อธิบายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ (ถ้ามี) 
(6) ระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ทราบ ทั้งนี้ ให้ยกตัวอย่างและอ้าง

ถึงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาที่เก่ียวข้อง หรือรูปเขียนด้วยถ้าจ าเป็น 
(7) แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์นั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทาง

อุตสาหกรรมหัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรมได้ หากไม่สามารถเข้าใจ
ได้จากลักษณะของการประดิษฐ์ 

กฎ ฉ. 21  
(พ.ศ. 2542 ) 
ข้อ 3 
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 ทั้งนี้ ให้มีหัวข้อเรื่องและรายละเอียดดังกล่าวตามล าดับหัวข้อเรื่องที่ระบุไว้ในวรรค
หนึ่ง การเปลี่ยนล าดับหัวข้อเรื่องให้กระท าได้ท าให้เข้าใจการประดิษฐ์นั้นดีขึ้น แต่ต้องระบุ
หัวข้อเร่ืองไว้ด้วยทุกกรณี 

 ส าหรับการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องปรากฏให้เห็นเนื้อหาสาระที่จะ
ท าให้เข้าใจการประดิษฐ์ดีขึ้น เช่น การระบุถึงสาขาทางวิทยาการการประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องใน
สาขาเดียวกัน หรืออธิบายชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อันจะท าให้
เข้าใจการประดิษฐ์นั้นดีขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งสามารถระบุเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการเดียวกันเพื่ออ้างอิงและบรรยายเปิดเผยการประดิษฐ์ โดยมี
ข้อความสมบูรณ์ รัดกุมและชัดแจ้ง ซึ่งจะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือ
วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น สามารถปฏิบัติตามการประดิษฐน์ั้นได้ ทั้งนี้สามารถ
อ้างอิงรูปเขียน (ถ้ามี) เพื่อเกิดความเข้าใจในการประดิษฐ์ได้อย่างชัดมากยิ่งขึ้น หากกรณีที่มี 
รูปเขียนให้ระบุหัวข้อค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อด้วย สิ่งส าคัญในการบรรยายรายละเอียดการ
ประดิษฐ์จะต้องปรากฏเนื้อหาส าหรับใช้ในการพิจารณาว่าเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และการ
ประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมได้หรือไม่ เช่น การประดิษฐ์จะต้องแสดงถึงปัญหา 
ที่เกิดก่อนหน้าเป็นมาอย่างไร และมีวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างไร และรวมไปถึง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประดิษฐ์ (มีอรรถประโยชน์ที่เพิ่มเติมขึ้นอย่างไร) ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการใน
การประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทราบในการประดิษฐ์นั้น ซึ่งเป็นเนื้อหาส าคัญที่จ าเป็น
ส าหรับปฏิบัติตามการประดิษฐ์ได้ เช่น วิธีที่ดีที่สุดส าหรับการใช้การประดิษฐ์เหล่านั้น 

ทั้งนี้ เนื้อหาในค าขอรับอนุสิทธิบัตรต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุเพิ่มเติมไว้ใน
หมวด 3 ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้น หัวข้อ 6. การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์
ในคู่มือฉบับนี้ 

แนวทางการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ ผู้ตรวจสอบจะต้อง
พิจารณาค าบรรยายในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น ซึ่งผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้บรรยายไว้ในค าขอโดย
ในแต่ละหัวข้อของค าบรรยายดังกล่าว เมื่อผู้ตรวจสอบได้อ่านและพิจารณาตรวจสอบแล้ว
จะต้องสามารถสร้างความเข้าใจ รับรู้หรือเรียนรู้ถึงการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรจากค า
บรรยายนั้นๆ ดังต่อไปนี้ 

6.1 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ 
    ต้องเป็นชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์อย่าง

ชัดเจน เช่น คาบูเรเตอร์ที่มีอุปกรณ์อุ่นน้ ามัน หรือรถจักรยานแบบพับได้ หรือกรรมวิธีการ
ผลิตยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง หรือยาเม็ดเคลือบชอ็กโกแลตรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก 

     ต้องไม่เป็นชื่อเฉพาะของบุคคล หรือชื่อที่ตั้งขึ้นเอง หรือชื่อที่เป็นยี่ห้อทางการค้า 
หรือชื่อที่ เป็นการอวดอ้างสรรพคุณใด เช่น คาบูเรเตอร์แบบชัยยุทธ รถจักรยานแบบ
มหัศจรรย์ เป็นต้น 



        หมวด 3  ส่วนที่ 1 หน้า 19 
 

 
 

6.2 ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์  
   เป็นหัวข้อที่บรรยายถึงจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ และลักษณะการประดิษฐ์โดย

ย่อ ซึ่งในหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องทราบว่าการประดิษฐ์นี้เป็นการประดิษฐ์สิ่งใดและ  
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีจุดมุ่งหมายใดที่ได้ท าการประดิษฐ์ดังกล่าวขึ้น 

6.3 สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรนี้อยู่ในสาขาวิทยาการ

หรือสาขาเทคโนโลยีใด และผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ระบุไว้ตามค าขอถูกต้องหรือไม่ 
ในกรณีที่ไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประดิษฐ์นั้นๆ อยู่ในสาขาวิทยาการ

ด้านใดการระบุในหัวข้อนี้อาจจะระบุในลักษณะที่เป็นวิทยาการเฉพาะของการประดิษฐ์นั้นๆ 
ก็ได้ เช่น วิศวกรรมในส่วนที่เก่ียวกับ (ระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์นั้น) เป็นต้น 

6.4 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง 
    ในหัวข้อนี้  ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการประดิษฐ์นั้นเป็น

อย่างไร และก่อนหน้าที่จะได้มีการประดิษฐ์ตามค าขอรับอนุสิทธิบัตร ได้เคยมีผู้ใดท าการ
คิดค้นไว้ก่อนหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องบรรยายถึงพัฒนาการของ 
การประดิษฐ์ของตนไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน  

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบต้องเรียนรู้จากค าบรรยายในหัวข้อนี้  อาจพิจารณาได้จาก
ลักษณะของข้อเสียหรือข้อบกพร่องของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้หรืองานที่ปรากฏอยู่
แล้ว พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสียหรือข้อบกพร่องด้วยการประดิษฐ์ที่จะ
ขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นๆ 

อนึ่ง การบรรยายในหัวข้อดังกล่าว หากผู้ขอได้บรรยายอ้างอิงถึงสาระส าคัญการ
ประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้า (เช่น เลขที่ค าขอ เลขที่ประกาศโฆษณา เลขที่สิทธิบัตร เป็นต้น)  
ซึ่งเป็นการชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องต่อความเข้าใจแก่ผู้มีทักษะใน
งานและประโยชน์ในการตรวจสอบแล้ว ผู้ขอสามารถระบุเอกสารอ้างอิงในหัวข้อดังกล่าวได้ 

ในหัวนี้ ผู้ตรวจสอบจะสามารถทราบได้ว่าผู้ขอหรือผู้ประดิษฐ์มีความประสงค์อย่างไร
ในการประดิษฐ์ รวมทั้งแนวทางในการคิดค้นและการประดิษฐ์โดยการอาศัยเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้องในด้านใด และเป็นการพัฒนาปรับปรุงข้อเสีย/ข้อบกพร่อง หรือแก้ไขปัญหาจาก
งานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือความรู้โดยทั่วไปอย่างไร 

6.5 การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ตามค าขอมีรายละเอียดของการ

ประดิษฐ์เป็นอย่างไร ทั้งด้านลักษณะองค์ประกอบของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี 
หรือวิถีทางของการใช้งาน หรือการใช้การประดิษฐ์นั้นๆ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะสามารถอ่าน 
ค าบรรยายในหัวข้อนี้โดยจะมีการอ้างอิงถึงลักษณะโครงสร้างตามรูปเขียนที่แนบมากับค าขอ
ด้วย (ถ้ามี) และต้องสามารถเข้าใจถึงการประดิษฐ์นั้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบต้องพึง
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ระลึกเสมอว่าค าบรรยายในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผู้ที่มีความช านาญใน
ระดับสามัญในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องอ่านแล้วต้องสามารถเข้าใจถึงการประดิษฐ์นั้นได้ 
ตลอดจนสามารถน าไปใช้และปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ ผู้ตรวจสอบจะต้องค านึง 
ถึงว่าผู้ที่มีความช านาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการด้านนั้นๆ สามารถเข้าใจและปฏิบัติ
ตามการประดิษฐ์นั้นได้ หรือไม่ 

6.6 ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 
ซึ่งจะเป็นการระบุถึงรูปเขียนที่แนบมากับค าขอ (ถ้ามี) โดยระบุแต่เพียงว่าแต่ละ  

รูปเขียนแสดงถึงส่วนใดหรือลักษณะของการประดิษฐ์นั้น เท่านั้น 
เช่น รูปที่ 1 แสดงภาพสามมิติของการประดิษฐ์นี้ลักษณะที่หนึ่ง 
      รูปที่ 2 แสดงภาพตัดตามแนว 2-2 ของรูปที่ 1 
      รูปที่ 3 แสดงภาพสามมิติของการประดิษฐ์นีล้ักษณะที่สอง  

6.7 วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด 
 ในหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์โดย

สมบูรณ์ของผู้นั้น จะมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือไม่ที่ผู้ขอหรือผู้ประดิษฐ์ค้นพบว่าเป็นวิธีที่ดี
ที่สุด (know-how) และหากผู้ตรวจสอบพบว่ามีวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดดังกล่าวแล้ว
ต้องแจ้งให้ผู้ขอระบุมาในหัวข้อนี้ด้วย หรืออาจจะระบุว่า “เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์” หรือ “ดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการ
ประดิษฐ์โดยสมบูรณ์” ก็ได้ 

6.8 การน าการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม 
เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม 
ส าหรับหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรม จะสามารถเห็นได้อย่าง

ชัดเจนจากลักษณะของการประดิษฐ์ตามการบรรยายภายใต้หัวข้อต่างๆ ข้างต้น โดยชัดแจ้ง
ว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้น ในหัวข้อนี้ ผู้ขอ
อาจจะไม่ระบุไว้ในค าขอก็ได้ แต่ในบางกรณีดังเช่นการประดิษฐ์ทางด้านเคมีซึ่งสารทางเคมี
บางอย่างที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่อาจเห็นได้โดยชัดแจ้งว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องแจ้งให้ผู้ขอระบุถึงหัวข้อและอธิบายประโยชน์ของการ
ประดิษฐ์ดังกล่าวด้วย 

 

7. การพิจารณาข้อถือสิทธิ 
 มาตรา 17 (4) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และกฏกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 

2542 ข้อ 4 ได้ระบุถึงข้อก าหนดในการระบุข้อถือสิทธิ ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรต้องระบุหรือ
แสดง“ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง” โดยที่ข้อถือสิทธิต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับ
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อนุสิทธิบัตรประสงค์จะขอความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง รวมทั้งต้อง
สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ 

การพิจารณาขอบเขตหรือการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครอง จะพิจารณาได้จากข้อ
ถือสิทธิ ดังนั้น ถ้อยค าหรือข้อความที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิต้องชัดแจ้งและรัดกุม โดยต้อง
กล่าวถึงสาระส าคัญทางเทคนิค และต้องไม่มีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเทคนิค
ของการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครอง (หรือในบางกรณีที่ปรากฎถ้อยค าไม่เป็นสาระส าคัญ
ทางเทคนิคประกอบเพื่อการเข้าใจสามารถกระท าได้ เช่น การซื้อ-ขายสินค้า เป็นต้น) และ 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรต้องมีข้อถือสิทธิหลักอย่างน้อยหนึ่งข้อ ทั้งนี้ ค าขออนุสิทธิบัตรจะต้อง
ระบุข้อถือสิทธิได้ไม่เกินสิบข้อ  

ข้อถือสิทธิแบ่งเป็น 2 ลักษณะ (Kinds of Claims) คือ 
1. ข้อถือสิทธิที่ขอรับความคุ้มครองในรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่จับต้องได้ 

(physical entity) เช่น เครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยผู้มีความช านาญในงานสาขาวิทยาการนั้นๆ 
เป็นต้นและ 

2. ข้อถือสิทธิที่ เป็นกรรมวิธีหรือการกระท าใดๆ  ในช่วงเวลาหนึ่งเช่น วิธีการ 
กระบวนการหรือกรรมวิธีในการผลิต การใช้งานกระบวนการทางอุตสาหกรรม วิธีการใช้งาน 
กระบวนการสื่อสาร กระบวนการประมวลผลข้อมูล เป็นต้น  

การแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ต้องการรับความคุ้มครองในแต่ละข้อถือสิทธินั้นผู้มีความ
ช านาญในระดับสามัญท าและปฏิบัติตามได้จากเนื้อหาที่เปิดเผยไว้ และต้องไม่มีสาระส าคัญ
นอกเหนือไปจากที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ หากผู้มีความรู้ในระดับสามัญเกิด
ความสงสัย หรือไม่สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคตามที่กล่าวไว้ ในการประดิษฐ์ได้  
เมื่อพิจารณาสาระส าคัญที่ขอรับความคุ้มครองในข้อถือสิทธิ ซึ่งถือได้ว่าการเปิดเผยการ
ประดิษฐ์ ไม่ได้ครอบคลุมข้อถือสิทธิ เช่น การพิจารณาข้อถือสิทธิที่กล่าวอย่างกว้างๆ ด้วย  
ค าว่า “วิธีที่ส่งผลต่อสารด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง” หากในรายละเอียดการประดิษฐ์
เปิดเผยไว้ว่า “การก าจัดฝุ่นผงจากแก๊สด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง” เท่านั้นโดยมิได้มีการ
เปิดวิธีการอ่ืนใดที่ส่งผลต่อสารด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูงอีก จนผู้มีความรู้ความช านาญ 
ในระดับสามัญไม่สามารถค านึงถึงผลอย่างอื่นที่มีต่อสารดังกล่าวด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง
ได้อีก ซึ่งถือได้ว่าข้อถือสิทธิดังกล่าวเปิดเผยไว้ก่อนแล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์อย่าง
เพียงพอ 

ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่มีข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรอง ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
พิจารณาทั้งข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรองว่าได้รับการเปิดเผยสอดคล้องกับรายละเอียด
การประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น ข้อถือสิทธิเป็นส่วนที่ส าคัญส าหรับการพิจารณาขอบเขตความคุ้มครอง 
การประดิษฐ์ ซึ่งจะต้องอย่างชัดแจ้งมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยที่ความชัดแจ้งในที่นี้ต้องชัด
แจ้งเมื่อพิจารณาแต่ละข้อถือสิทธิและเมื่อพิจารณาขอบเขตข้อถือสิทธิโดยรวมทั้งหมด 
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ถ้อยค าหรือข้อความบ่งชี้ถึงสาระส าคัญของข้อถือสิทธิต้องชัดแจ้งว่าเป็นการขอรับความ
คุ้มครองผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 

ส าหรับในการขอความคุ้มครองผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องระบุลักษณะโครงสร้าง 
ของผลิตภัณฑ์ หากกรณีที่ไม่สามารถระบุลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง  
อาจระบุในเชิงสมบัติหรือพารามิเตอร์ทางกายภาพหรือทางเคมี ถ้าไม่สามารถระบุลักษณะ
โครงสร้างหรือพารามิเตอร์ได้อาจระบุด้วยลักษณะกระบวนการสามารถท าได้ 

ส าหรับการขอรับความคุ้มครองกระบวนการนั้นจะต้องระบุให้เห็นถึงลักษณะ
กระบวนการทางเทคนิคต่างๆที่มีการจัดการด้วยเงื่อนไขต่างๆ ขั้นตอนหรือวิธีการ ข้อถือสิทธิ
ที่เป็นการใช้จะอยู่ภายใต้ในหมวดของกระบวนการ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องพิจารณา
อย่างละเอียดว่ามีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ระบุถึงวิถีทางหรือแนวทางการใช้งานกัน
หรือไม่ เช่น การใช้สาร A เป็นยาก าจัดแมลงแสดงถึงลักษณะการใช้งานสาร A แตกต่างจาก
การระบุสารก าจัดแมลงท ามาจากสาร A หรือยาก าจัดแมลงประกอบด้วยสาร A ซึ่งไม่ใช่การ
ใช้งาน แต่เป็นการแสดงถึงส่วนประกอบของรูปแบบผลิตภัณฑ์  

ขอบเขตการขอรับความคุ้มครองของข้อถือสิทธิต้องชัดแจ้ง ซึ่งขอบเขตการขอรับ
คุ้มครองพิจาณาได้จากความหมายของถ้อยค าหรือข้อความในข้อถือสิทธิ โดยทั่วไป
ความหมายของถ้อยค าหรือข้อความในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องหากในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ใช้ถ้อยค าที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือพิเศษเฉพาะ หรือโดยการให้นิยาม 
ค าจ ากัดความค าศัพท์ เช่น ศัพท์ เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
การแพทย์ หรือวิทยาการอ่ืนๆ เป็นต้น จะต้องระบุค านิยามหรือความหมายไว้ในรายละเอียด
การประดิษฐ์เพื่อเกิดความเข้าใจในความหมายเหล่านั้น ดังนั้นการขอรับการคุ้มครองจากข้อ
ถือสิทธิต้องแสดงถ้อยค าชัดแจ้งเพียงพอ หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรพิจารณาแล้วเกิดมีข้อ
สงสัยหรือสับสนในการบรรยาย ซึ่งถือได้ว่าข้อถือสิทธิเหล่านั้นไม่ชัดแจ้ง สามารถแจ้งผู้ขอรับ 
อนุสิทธิบัตรชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้ตามมาตรา  65 ทศประกอบ
มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยที่การแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร
จะต้องไม่มีการเพิ่มสาระส าคัญตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522 

ตัวอย่าง ถ้อยค าหรือข้อความที่สร้างความคลุมเครือ หรือไม่สามารถระบุความชัดเจน
ได้ เช่นหนา บาง แข็ง อ่อน อุณหภูมิสูง ฯลฯ เหล่านี้ ไม่ควรใช้ในข้อถือสิทธิยกเว้น ในบาง
สาขาวิทยาการที่สามารถจ ากัดค่าได้โดยผูม้ีความช านาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการนั้น
เช่น ค าว่า ความถี่สูงในการใช้เครื่องขยายสัญญาณ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในช่วงความถี่สูง หาก
เป็นไปได้ควรใช้ค าที่ชัดเจนกว่าหรือก าหนดเป็นช่วงที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องได้รับการเปิดเผยไว้ 
ในรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน 

โดยทั่วไป ค าว่า “ประมาณ” “โดยประมาณ”“อ่ืนๆ” มักไม่น ามาใช้ในข้อถือสิทธิ
เนื่องจากความไม่ชัดแจ้ง หากพบถ้อยค าเหล่านี้ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าลักษณะเหล่านี้  
เมือ่ใช้ในข้อถือสิทธิแล้วชัดแจ้งหรือไม่ 
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ข้อถือสิทธิ ต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอความ
คุ้มครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ตามข้อ 3 

ในกรณีที่มีรูปเขียน ข้อถือสิทธิ ที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ทีป่รากฏ
ในรูปเขียนอาจกระท าได้โดยระบุถึงหมายเลข หรือ สัญลักษณ์ที่แสดงในรูปเขียนที่ระบุไว้ใน
วงเล็บข้างท้ายข้อความที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคดังกล่าวก็ได้ 

ในกรณีที่การระบุข้อถือสิทธิเพียงข้อเดียวไม่สามารถคลุมถึงลักษณะทางเทคนิคของ
การประดิษฐ์ได้ทั้งหมด ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะระบุข้อถือสิทธิหลักหลายข้อ ส าหรับลักษณะของ
การประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในค าขอรับสิทธิบัตรฉบับหนึ่งก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะระบุข้อถือสิทธิรองไว้ด้วย ให้ระบุข้อถือสิทธิรอง
ถัดจากข้อถือสิทธิหลักโดยต้องอ้างถึงลักษณะของการประดิษฐ์เพิ่มเติม ทั้งนี้ การอ้างถึง  
ข้อถือสิทธิหลัก หรือข้อถือสิทธิรองดังกล่าวนั้น ต้องอ้างในลักษณะที่เป็นทางเลือกเท่านั้น 

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ข้อถือสิทธิหลักหมายความถึงข้อถือสิทธิที่มิได้อ้างถึงลักษณะ
ของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิอ่ืน และข้อถือสิทธิรองหมายความถึงข้อถือสิทธิที่อ้างถึง
ลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรองอ่ืน โดยมีลักษณะของ 
การประดิษฐ์เพิ่มเติมด้วย 

ผู้ตรวจสอบพึงระลึกเสมอว่าสิทธิตามข้อถือสิทธิจะได้รับความคุ้มครองตามลักษณะ
ทางเทคนิคของการประดิษฐ์ทั้งหมดที่ระบุในข้อถือสิทธิข้อนั้นรวมกัน มิได้มีสิทธิในส่วนใด
ส่วนหนึ่งในข้อถือสิทธิข้อนั้น ซึ่งการระบุข้อถือสิทธิ โดยทั่วๆ ไปมีอยู่สองลักษณะคือ 

ข้อถือสิทธิที่ ระบุ ในลักษณะที่ เป็ นการบรรยายแบบโดยรวมๆ โดยไม่ เน้ น
ลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์ไว้ชัดเจนหากแต่จะสอดแทรกลักษณะเฉพาะนั้นรวมอยู่กับ
ส่วนที่เป็นลักษณะทั่วๆ ไปของการประดิษฐ์ โดยมักจะมีค าว่า “และ” อยู่หน้าองค์ประกอบ
ที่บรรยายไว้ท้ายสุดเสมอ เช่น 
ตัวอย่าง : 

ภาชนะเพาะปลูก ประกอบด้วย ภาชนะที่แบ่งออกเป็นห้องอย่างน้อยสองห้อง โดยมี
ผนังกั้นในแนวตั้งอยู่ระหว่างห้องที่หนึ่งซึ่งเป็นห้อง ส าหรับเพาะปลูกพืชและห้องที่สอง ซึ่งท า
หน้าที่เป็นภาชนะกักเก็บน้ า และที่บริเวณผนังกั้นดังกล่าว จะมีรูเจาะทะลุระหว่างห้อง 
ที่หนึ่งและห้องที่สองดังกล่าว โดยมีต าแหน่งให้อยู่เหนือระดับน้ าที่จะกักเก็บในห้องที่สอง
ส าหรับใส่วัสดุที่ดูดซับน้ าได้จากห้องที่สองไปสู่ห้องที่หนึ่งดังกล่าวเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน
ส าหรับเพาะปลูกพืชในห้องที่หนึ่ง 

ข้อถือสิทธิที่ระบุในลักษณะที่เป็นการบรรยายเน้นลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์ไว้
ชัดเจนโดยแบ่งออกเป็นสองภาค โดยภาคแรกจะเป็นภาคการบรรยายลักษณะทั่ว ๆ ไปของ
การประดิษฐ์นั้น (Preamble) และภาคที่สองจะเป็นการบรรยายลักษณะเฉพาะของการ
ประดิษฐ์มักจะอยู่หลังค าว่า “มีลักษณะเฉพาะคือ” หรือ “มีลักษณะเฉพาะที่” หรือ “มี
ลักษณะพิเศษคือ” (Characterized) เช่น 

 

กฎ ฉ. 21  
(พ.ศ. 2542 ) 
ข้อ 4 
วรรคสอง 

วรรคสาม 

วรรคสี่ 

วรรคท้าย 
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ตัวอย่าง : 

ภาชนะเพาะปลูก ประกอบด้วยภาชนะที่แบ่งออกเป็นห้องอย่างน้อยสองห้องโดย 
มีผนังกั้นในแนวตั้งอยู่ระหว่างห้องที่หนึ่งซึ่งเป็นห้องส าหรับเพาะปลูกพืชและห้องที่สอง  
ซึ่งท าหน้าที่เป็นภาชนะกักเก็บน้ า มีลักษณะเฉพาะคือบริเวณผนังกั้นดังกล่าวจะมีรูเจาะทะลุ
ระหว่างห้องที่หนึ่งและห้องที่สองดังกล่าว โดยมีต าแหน่งให้อยู่เหนือระดับน้ าที่จะกักเก็บใน
ห้องที่สองส าหรับใส่วัสดุที่ดูดซับน้ าได้จากห้องที่สองไปสู่ห้องที่หนึ่งดังกล่าวเพื่อให้ความชุ่ม
ชื้นแก่ดินส าหรับเพาะปลูกพืชในห้องที่หนึ่ง 

ในการพิจารณาตรวจสอบข้อถือสิทธิในขั้นการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบจะต้อง
พิจารณาโดยอาศัยแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

ข้อถือสิทธิหลัก ระบุไว้สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์หรือไม่กล่าวคือ 
มีลักษณะส าคัญทางเทคนิคใดหรือไม่ ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิโดยที่ไม่ได้ระบุหรือเปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าขอบเขตของการประดิษฐ์ที่จะขอรับความ
คุ้มครอง (ดังระบุในข้อถือสิทธิ) มากเกินกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
หรือไม่ 

ผู้ตรวจสอบจะต้องระลึกไว้เสมอว่าในขั้นการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการพิจารณา 
ถึงข้อก าหนดต่างๆ ตามข้อกฎหมาย นั่นคือ ผู้ตรวจสอบไม่ควรที่จะด าเนินการให้ผู้ขอ
จ ากัดขอบเขตหรือแก้ไขขอบเขตการขอรับความคุ้มครองตามข้อถือสิทธิที่ผู้ขอได้ระบุมา  
แต่ทั้ งนี้หากข้อถือสิทธิไม่รัดกุม ชัดแจ้ง หรือสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์  
ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

การพิจารณาว่าข้อถือสิทธิชัดแจ้ง รัดกุมหรือไม่ ให้ค านึงว่าเมื่อได้อ่านข้อถือสิทธิ
แล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่จะขอรับความคุ้มครอง 

          ตัวอย่าง : 
ในการขอถือสิทธิถึงอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า จากกระแสสลับเป็นกระแสตรง  

หากผู้ขอระบุแต่เพียงส่วนประกอบของอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าว่าประกอบด้วยชุดเรียง
กระแสชุดขดลวดลดแรงดันกระแสไฟฟ้า  เช่นนี้ถือได้ว่าไม่ชัดแจ้ง ควรที่จะระบุถึง
ความสัมพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์ด้วย เช่น อาจจะระบุว่า ประกอบด้วย ชุดขดลวดลดแรงดัน
กระแสไฟฟ้าสลับที่ลดแรงดันจาก 220 โวลท์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 12 โวลท์ ซึ่งจะจ่าย
กระแสที่ถูกลดแรงดันนี้ไปยังชุดเรียงกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ได้สัญญาณออกเป็น แรงดัน
กระแสไฟฟ้าตรง 12 โวลท์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วสามารถที่จะเขียนเป็น
แผนภาพได้ ดังนี้ 

     
   AC 220V.                              AC 12V.                           DC 12V. 

 
ชุดขดลวด 
ลดแรงดัน 

กระแสไฟฟ้า 

ชุดเรียง 
กระแส 
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กรณีข้อถือสิทธิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ผู้ขออาจจะระบุขอรับความคุ้มครอง เช่น 
องค์ประกอบทางยาที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางยาที่มีสูตรดังนี้ (ระบุสูตร) และสาร
พาหะที่ยอมรับทางยา (ในกรณีที่สารออกฤทธิ์เป็นสารชนิดใหม่) เป็นต้น 

การอ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นในข้อถือสิทธิรอง ต้องอ้างในลักษณะที่เป็นทางเลือกเท่านั้น 
ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าใจด้วยว่าการคุ้มครองตามกฎหมายนั้น จะพิจารณาตามข้อความใน
ข้อถือสิทธิแต่ละข้อ ดังนั้นในการอ้างถึงข้อถือสิทธิอ่ืนในข้อถือสิทธิรองดังกล่าวจะต้องใช้  
ค าว่า “หรือ” เมื่อมีการอ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นหลายข้อในข้อถือสิทธิรองนั้นๆ หรืออาจใช้ค าว่า 
“ตามที่ระบุในข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น” หรือข้อความอ่ืนที่มีความหมายเช่นที่กล่าว
มานี้ ก็ได้ 

การอ้างถึงข้อถือสิทธิที่มักจะตรวจพบเสมอ เช่น “ตามข้อ 1 และ 2” “ตามข้อใดๆ  
ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น” เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าไม่เป็นลักษณะที่เป็นทางเลือก ควร
ระบุว่า “ตามข้อ 1 หรือ 2” หรือ “ตามข้อ 1 และ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง” เป็นต้น 

การพิจารณาข้อถือสิทธิที่อ้างถึงรูปเขียน สามารถระบุถึงหมายเลข หรือสัญลักษณ์ 
ที่แสดงในรูปเขียนที่ระบุไว้ในวงเล็บข้างท้ายข้อความที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคแต่ต้องไม่
ระบุว่า “ตามรูปที่1, ตามรูปที่ 2, ตามรูปที่…” เป็นต้น 

เรื่อง “การก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอถือสิทธิวันยื่นค าขอในต่างประเทศ 
เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบค าขอดังกล่าว และจ านวนส าเนา” 

การระบุข้อถือสิทธิรอง ให้ระบุข้อถือสิทธิรองถัดจากข้อถือสิทธิหลักโดยเรียงล าดับ
หัวข้อด้วยเลขอารบิคให้อยู่ในส่วนเดียวกัน 

การระบุข้อถือสิทธิรองตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือ
สิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรองอ่ืนเสียก่อน แล้วจึงระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่ประสงค์
จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม 

ข้อถือสิทธิรองต้องมีลักษณะจ ากัดเช่นเดียวกับลักษณะในข้อถือสิทธิหลัก หรือข้อถือ
สิทธิรองอื่นที่อ้างถึง 

ข้อถือสิทธิจะต้องไม่อ้างถึงรายการในรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือรูปเขียนในส่วน 
ที่เกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ เว้นแต่การอ้างดังกล่าวจะท าให้ง่ายหรือ
สะดวกแก่การตรวจสอบ 

ในกรณีที่ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีรูปเขียน และข้อถือสิทธิมีความจ าเป็นต้อง
ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของรูปเขียนนั้น ให้ระบุเครื่องหมายอ้างอิงที่ใช้ในรปูเขียนแทน 
โดยระบไุว้ในวงเลบ็ 

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่าค าขอรับอนุสิทธิบตัร
มีข้อถือสิทธิเกิน 10 ข้อ หรือไม่ 

ประกาศกรมฯ 
เรื่อง “การ
ก าหนดแบบ
พิมพ์ฯ” (พ.ศ. 
2542)  
ข้อ 9 

ข้อ 10 

ข้อ 11 

ข้อ 12 
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      ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณแล้วเห็นว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรมีข้อถือสิทธิเกิน 10 ข้อ  
ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิให้เหลือไม่เกิน 10 ข้อ 

ทั้งนี้ หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว พบว่ามีข้อความหรือถ้อยค าในข้อถือสิทธิไม่อาจ
ทราบได้อย่างชัดเจนว่าส่วนใด คือส่วนที่คิดขึ้นใหม่หรือส่วนที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ กรณีนี้ให้ 
ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผู้ขอแก้ไขข้อถือสิทธิให้รัดกุม และชัดแจ้ง โดยให้ผู้ขอระบุส่วนที่คิด
ขึ้นใหม่หรือส่วนที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ต่อจากถ้อยค าที่ว่า “มีลักษณะพิเศษ คือ” เป็นต้น 

 

8. การตรวจสอบรูปเขียน 
รูปเขียนต้องแสดงให้ชัดแจ้ง สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ และเป็นไปตาม

หลักวิชาการเขียนแบบ  
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ รูปเขียนให้หมายความรวมถึงแผนภูมิและแผนผังด้วย 

ในกระดาษหน้าหนึ่งๆ จะมีรูปเขียนหลายรูปก็ได้ รูปเขียนซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน
หลายรูปจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันหรือหลายแผ่นก็ได้แต่ต้องเขียนให้เต็มเนื้อที่และควร
อยู่ในแนวตั้งและในกรณีที่ต้องใช้กระดาษหลายแผ่นเพื่อเขียนรูปเขียนเดียวกัน รูปเขียนใน
แต่ละแผ่นต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ปิดบังรายละเอียดใดๆ ของรูปเขียน หากน ามารวมเป็นแผ่น
เดียวกัน 

เรื่อง “การก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอถือสิทธิวันยื่นค าขอในต่างประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบค าขอดังกล่าว และจ านวนส าเนา” 

ในกระดาษแสดงรูปเขียนต้องไม่มีค าบรรยายหรือข้อความใดๆ เว้นแต่ค าหรือ
ข้อความที่จ าเป็นเพื่อก ากับรูปเขียนค าหรือข้อความที่จ าเป็นเพื่อก ากับรูปเขียนตามวรรคหนึ่ง
จะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงเส้นต่างๆ ของรูปเขียนหากมีการแก้ไขค าหรือข้อความดังกล่าว 
 

รูปเขียนต้อง 
(1) เขียนด้วยหมึกที่สามารถอยู่ได้ทนนาน มีสีด าเข้ม เป็นเส้นเรียบและหนาเท่ากัน

โดยตลอดและห้ามระบายสีอ่ืน 
(2) ใช้เส้นขนานเอียงในกรณีที่เป็นรูปหน้าตัด โดยเส้นขนานเอียงดังกล่าวจะต้องไม่

ท าให้เครื่องหมายอ้างอิงที่แสดงส่วนส าคัญต่างๆ ภายในรูปเขียนนั้นเห็นได้ไม่ชัดเจน 
(3) แสดงลักษณะของการประดิษฐ์โดยชัดเจน และมีขนาดที่แม้จะย่อส่วนลงสอง 

ในสามส่วนของรูปเขียนแล้วก็ยังสามารถอ่านรายละเอียดจากส าเนาภาพได้โดยง่าย 
(4) เขียนหมายเลข ตัวอักษร และเส้นอ้างอิง (Reference Line) ให้ชัดเจนและ

เข้าใจได้โดยง่ายและไม่ใช้วงเล็บ วงกลม สัญประกาศประกอบหมายเลขและตัวอักษร 
(5) ใช้อุปกรณ์การเขียนแบบ  
(6) มีสัดส่วนที่ถูกต้อง เว้นแต่ในส่วนที่ต้องการแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นพิเศษ

จะใช้สัดส่วนที่แตกต่างไปก็ได้  

ประกาศกรมฯ 
เรื่อง “การก าหนด
แบบพิมพ์ฯ”  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 14 

ประกาศกรมฯ 
เรื่อง “การก าหนด
แบบพิมพ์ฯ”  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 15 

กฎ ฉ. 21  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 25 

กฎ ฉ. 21  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 7 
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(7) มีความสูงของตัวเลขและตัวอักษรไม่น้อยกว่า 0.32 เซนติเมตร 
(8) ระบุหมายเลขและรูปด้วยเลขอารบิค  
(9) ไม่ใช้เครื่องหมายอ้างอิงอ่ืนใดนอกจากที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์  

  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายอ้างอิง เครื่องหมายอ้างอิงนั้นต้องเหมือนกันเมื่อ
อธิบายถึงสิ่งเดียวกันและหากมีการใช้เครื่องหมายอ้างอิงเป็นจ านวนมาก ให้แนบรายการของ
เครื่องหมายอ้างอิงที่จะใช้ทั้งหมดและลักษณะของการประดิษฐ์ที่แสดงโดยเครื่องหมาย
เหล่านั้นไปพร้อมกับรูปเขียนด้วย 

ในกระดาษหน้าหนึ่งๆ จะมีรูปเขียนหลายรูปก็ได้ รูปเขียนซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน
หลายรูปจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันหรือหลายแผ่นก็ได้แต่ต้องเขียนให้เต็มเนื้อที่และควร
อยู่ในแนวตั้งและในกรณีที่ต้องใช้กระดาษหลายแผ่นเพื่อเขียนรูปเขียนเดียวกัน รูปเขียนใน
แต่ละแผ่นต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ปิดบังรายละเอียดใดๆ ของรูปเขียน หากน ามารวมเป็นแผ่น
เดียวกัน 

 

9. การตรวจสอบบทสรุปการประดิษฐ์ 
บทสรุปการประดิษฐ์ ต้องสรุปสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยหรือแสดงไว้ 

ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) โดยต้องระบุลักษณะทางเทคนิค
ที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์โดยย่อ แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงปัญหา
ทางเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยการประดิษฐ์และการใช้การประดิษฐ์นั้น 
เรื่อง “การก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอถือสิทธิวันยื่นค าขอในต่างประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบค าขอดังกล่าว และจ านวนส าเนา” 

บทสรุปการประดิษฐ์ต้อง 
(1) ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยย่อ 
(2) รัดกุม ชัดแจ้ง และมีถ้อยค าไม่เกินสองร้อยค า 
(3) ไม่ระบุ ผลดีหรือ ประโยชน์ของการประดิษฐ์ตลอดจนวิธีการใช้การประดิษฐ์ 

ที่ไม่แน่นอน 
 

10. การตรวจสอบรายการอื่นๆ 
นอกจากการพิจารณาข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญข้างต้นแล้ว ผู้ตรวจสอบ

จะต้องพิจารณาความถูกต้องของรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุป
การประดิษฐ์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีลักษณะเป็นข้อปลีกย่อยในส่วน  
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 
 
 

กฎ ฉ. 21  
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 6 

ประกาศกรมฯ 
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(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 13 
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เรื่อง การระบุชื่อสารเคมีเป็นภาษาอังกฤษในค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
ในกรณีที่ค าขอรับสิทธิบัตรมีการระบุชื่อสารเคมีที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือสารเคมี 

ที่เป็นสาระส าคัญของการขอรับสิทธิบัตร ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุป
การประดิษฐ์ และรูปเขียน(ถ้ามี) ให้ผู้ขอวงเล็บชื่อสารเคมีเป็นภาษาอังกฤษในครั้งแรก  
ที่ปรากฏชื่อสารเคมีนั้น โดยไม่จ าเป็นต้องระบุในทุกที่ที่ปรากฏในค าขอรับสิทธิบัตร 
(ประกาศกรมฯ เรื่องการระบุชื่อสารเคมีเป็นภาษาอังกฤษในค าขอรับสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553) ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งการตามประกาศ
กรมฯฉบับนี้ได้ภายหลังจากวันที่มีการออกประกาศ โดยสามารถใช้กับค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่น
ไว้ก่อนหรือหลังจากวันที่มีการออกประกาศก็ได้ เนื่องจากประกาศกรมฯ ฉบับนี้ มีลักษณะ
เป็นการวางแนวปฏิบัติและขอความร่วมมือจากผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยไม่มีสภาพบังคับ ซึ่งไม่
อาจก่อให้เกิดผลที่เป็นโทษต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น ไม่อาจก่อให้เกิดการสั่งละทิ้งค าขอรับ
สิทธิบัตรตามมาตรา 27 ได้ 

 

11. การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ 
ส าหรับการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับอนุสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น ผู้ตรวจสอบควรจะ

พิจารณาจากมุมมองความหมายที่แตกต่างกันระหว่างการประดิษฐ์ (invention) และการ
ค้นพบ (discovery)  

"การประดิษฐ์" หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดท าขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 

"กรรมวิธี" หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บ
รักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์  และรวมถึง
การใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย 

เมื่อพิจารณาความหมายของ “การประดิษฐ์” (invention) หมายถึง มนุษย์ใช้
ความคิด สติปัญญาเข้าไปในการคิดค้นและคิดท าขึ้น จนน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิค จนเป็นผลส าเร็จที่เกิดขึ้นได้แล้วยังผลต่อผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี หรือการปรับปรุง 
ให้ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ เหล่านั้น “การค้นพบ” (discovery) หมายถึง มนุษย์
ใช้ความคิด สติปัญญาในการคิดค้นและคิดท าขึ้น เพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติด้วยทฤษฏี หรือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์  
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยตัวมันเอง มนุษย์ใช้
เพียงความคิด สติปัญญา เพื่อการค้นพบสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 

แม้ว่าการประดิษฐ์และการค้นพบทั้งสองต่างมีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายน าไปสู่
ต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อเกิดความเข้าใจและน าใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์
อย่างเดียวกันแล้ว 

 

ประกาศกรมฯ 
เรื่อง “การระบุ
ชื่อสารเคมีเป็น
ภาษาอังกฤษฯ”  
(พ.ศ. 2553)  
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การน าองค์ความรู้ที่มีอยู่โดยทั่วไป หรือความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการค้นพบแล้วถูก
น ามาประยุกต์การใช้งาน ย่อมจะท าให้เกิดการประดิษฐ์ที่มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคจน
เป็นผลส าเร็จที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะปรากฏลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่เกิดจากความ
คิดค้นคิดท าขึ้น (คิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้น) ของผู้ประดิษฐ์เหล่านั้น จนก่อให้เกิดผลต่อ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนผลิต หรือใช้งาน เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
จนอาจก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นรูปแบบนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น 
จุดเร่ิมต้นการค้นพบโครงสร้าง DNA ถือว่าคือการค้นพบ แล้วต่อมาได้มีการพัฒนากรรมวิธี
ท าให้เกิด DNA เพิ่มจ านวน DNA มากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ซึ่งอาจถือได้ว่า
กรรมวิธีเหล่านั้นเป็นการประดิษฐ์ที่อาจขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรได้ เป็นต้น 

ส าหรับในแนวทางพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นการประดิษฐ์ที่มีแกัไขปัญหาทางเทคนิค
เกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจน าการองค์ความรู้ต่างๆที่มีโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงความรู้ที่เกิดจากการ
ค้นพบ (discovery) เหล่านั้น น ามาประยุกต์ใช้งานจนท าให้เกิดเป็นผลทางเทคนิคอย่างหนึ่ง
อย่างใดในทางปฏิบัติได้แล้ว มีความสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้
หรือไม่นั้น ผู้ตรวจสอบควรจะต้องพิจารณาจากระดับการแทรกแซงของมนุษย์ (human 
intervention) ที่เข้าไปเก่ียวข้องต่อกระบวนการคิดค้นหรือ คิดท าขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นในผลิตภัณฑ์ หรอืกรรมวิธีใดๆ จนก่อให้เกิดการประดิษฐ์เหล่านั้น 

ถ้าหากเกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการประดิษฐ์ดังกล่าวข้างต้น 
สมควรจะได้รับพิจารณาตรวจสอบตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดอ่ืนๆ ในกรณี  
ค าขออนุสิทธิบัตร (เช่น การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty) และสามารถประยุกต์ใช้ในทาง
อุตสาหกรรม (Industrial applicability) เป็นต้น) 

 

12. การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ 

การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ 
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามรรรมชาติ สัตว์ พืช 

หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 
(2)  กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(3) ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(4) วิธีการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลรรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิ

ภาพของประชาชน 
การประดิษฐ์ใดที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 65 ทศประกอบ

มาตรา 9 (1) (2) และ (5) นั้นให้พิจารณาในหมวด 1 ส่วนที่ 1 ข้อ 12 และมาตรา 9 (3) 
ให้พิจารณาในหมวด 6 (แนวทางตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) และ

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 9 
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มาตรา 9(4) ให้พิจารณาในหมวด 5 (แนวทางตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ
อนุสิทธิบัตรด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์) ในคู่มือฉบับนี้ 

12.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
สัตว์ พืช หรือ สารสกัดจากสัตว์หรือพืช 

การพิจารณาการประดิษฐ์ตามมาตรา 9  (1) จะต้องพิจารณาจากบรรทัดฐานที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

ก. ค าขอรับสิทธิบัตรที่ได้ขอรับความคุ้มครองในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลาย
เซลล์ที่ ไม่เป็นพืชชั้นสูงหรือสัตว์ชั้นสูงในอาณาจักรพืชและสัตว์ (Plant and Animal 
Kingdom) และรวมถึงแบคทีเรีย, รา (fungi), เห็ด, ราที่รวมถึงยีสต์ สาหร่ายและโปรโตซัว 
(protozoa), เซลล์ยูแคริโอต (eukaryotic cell), เซลล์โปรคาริโอต (prokaryotic cell), 
ส า ย พั น ธุ์ เซ ล ล์  (cell line) , ไ ว รั ส  (virus) , ไ ว รอ ย ด์  (viroid) , ไม โค ร พ ล า ส ม า 
(mycoplasma), เซลล์สัตว์ (animal tissue culture), ไลเคน (lichen), ฝาจ (phage), ซิม
ไบออน (symbiont), แอ็คติโนมัยซีต (actinomycete) ทั้ งที่ เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณลักษณะและ/หรือคุณสมบัติเหมือนหรือเหมือนใน
นัยส าคัญกับสิ่งดังกล่าวที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ 

ข. ค าขอรับสิทธิบัตรที่ได้ขอรับความคุ้มครองในโปรตีน, ยีน, ดีเอ็นเอ (DNA), อาร์
เอ็นเอ (RNA), พลาสมิด  (plasmid), เวคเตอร์ (vector) หรือส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง
ที่มีอยู่แล้วในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ที่ ไม่เป็นพืชชั้นสูงหรือสัตว์ชั้นสูงใน
อาณาจักรพืชและสัตว์ (Plant and Animal Kingdom) และรวมถึงแบคทีเรีย, รา (fungi), 
เห็ด, ราที่รวมถึงยีสต์ สาหร่ายและโปรโตซัว (protozoa), เซลล์ยูแคริโอต (eukaryotic 
cell), เซลล์โปรคาริโอต (prokaryotic cell), สายพันธุ์เซลล์ (cell line), ไวรัส (virus),  
ไวรอยด์ (viroid), ไมโครพลาสมา (mycoplasma), เซลล์สัตว์ (animal tissue culture), 
ไลเคน (lichen), ฝาจ (phage),ซิมไบออน (symbiont), แอ็คติโนมัยซีต (actinomycete) 
ทั้งที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณลักษณะและ/หรือ
คุณสมบัติเหมือนหรือเหมือนในนัยส าคัญกับสิ่งดังกล่าวที่เกิดขึ้นเอง และมีอยู่ตามธรรมชาติ 

ดังนั้น ทั้งสองกรณีข้อ ก และข้อ ข ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (1) 
 

ยกเว้น จุลชีพสายพันธุ์ใหม่หรือจุลชีพกลายพันธุ์ ซึ่งถูกเตรียมขึ้น ถูกสร้างขึ้น หรือถูก
คิดค้นโดยมนุษย์จนมีลักษณะหรือคุณสมบัติแตกต่างจากจุลชีพที่พบตามธรรมชาติหรือจุลชีพ
สายพันธุ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอรับความคุ้มครองได้  ถือว่าไม่ขัดต่อมาตรา 9 (1) 

 

ในกรณี สัตว์ หรือพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ใหม่หรือพืชใหม่ที่ถูกเตรียม หรือ
ถูกสร้างขึ้น รวมถึงส่วนขยายพันธุ์ของสัตว์หรือพืชดังกล่าว ไม่สามารถขอรับความ
คุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (1) ยกเว้นกรณีน าไปใช้เป็นอาหาร หรือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  

 

ม. 9 (1) 
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 ในกรณี พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

   ในกรณี สารสกัดจากสัตว์หรือพืชที่มิได้ผ่านกระบวนการปรับแปรในสาระส าคัญ
ใดโดยมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ หรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกท าให้
บริสุทธิ์หรือถูกแยกออกมา ซึ่งยังคงมีคุณลักษณะเหมือนกับสารที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่
สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (1) เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือสารดังกล่าวถือได้
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ จึงเป็นเพียงแค่การค้นพบเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับแนวทางการพิจารณาของส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ 
อาทิ ส านักงาน USPTO1  EPO2  JPO3  ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือสาร 
ที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกท าให้บริสุทธิ์นั้น มิได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือการ
ค้นพบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือสารเหล่านั้น มิได้มีอยู่ในธรรมชาติในรูปลักษณะที่บริสุทธิ์  
ซึ่งอาจสามารถขอรับสิทธิบัตรภายใต้การพิจารณาของส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ 

ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกท าให้บริสุทธิ์นั้น  
อาจขอรับสิทธิบัตรจากส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศได้ก็ตาม แต่ไม่อาจขอรับความคุ้มครอง
ภายในประเทศได้  ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามมาตรา 9 (1) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522   

หากการประดิษฐ์มีความเก่ียวข้องกับวิธีการหรือกระบวนการหรือกรรมวิธีในการ
ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติบริสุทธิ์ สามารถขอรับความ
คุ้มครองได้ ถือว่าไม่ขัดต่อมาตรา 9 (1)  

 

12.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 สิ่งเหล่านี้ เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของการค้นพบ เป็นขบวนการและสภาวะ 

ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในธรรมชาติ การน าเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เชิงเทคนิค อาจขอรับอนุสิทธิบัตรได้ 
ทฤษฎีตามธรรมชาติของความเป็นตัวน าที่ดีไม่อาจขอรับอนุสิทธิบัตรได้ แต่วัตถุตัวน าที่ดีตัว
หนึ่งซึ่งถูกผลิตขึ้นมา โดยการน าเอาทฤษฎีตามธรรมชาตินี้มาใช้ หรือ ขบวนการในการ
เตรียมวัตถุตัวน าโดยการน าเอาทฤษฎีตามธรรมชาติมาใช้อาจขอรับอนุสิทธิบัตรได้ หรือ
วิธีการเฉพาะส าหรับการคิดเลขโดยวิธีลัด ไม่อาจขอรับอนุสิทธิบัตรได้ แต่ถ้าเป็นเครื่อง
ค านวณที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้สามารถค านวณเลขโดยวิธีลัด อาจขอรับอนุสิทธิบัตรได้ เป็นต้น  

สิ่งที่ไม่ “ประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ” หมายถึง: 
(1)  เป็นเพียงเปิดเผยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเท่านั้น 
(2)  เป็นเพียงการค้นพบเท่านั้น 
(3)  การประดิษฐ์ที่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ และ 
(4)  การประดิษฐ์ที่ไม่ได้มีการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ 

                                                           
1 United States Patent and Trademark Office  
2 European Patent Office 
3 Japan Patent Office 

ม. 9 (2) 



        หมวด 3  ส่วนที่ 1 หน้า 32 
 

 
 

สาระส าคัญที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ หมายรวมถึง: 
(1)  เป็นเพียงการเปิดเผยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือ สูตรทางคณิตศาสตร์ 
(2)  เป็นเพียงการเปิดเผยกติกาหรือวิธีการเล่นเกมส์หรือ กีฬา และ 
(3)  เป็ น เพี ยงการเปิ ดเผยวิ ธี หรือแผน ซึ่ งสามารถกระท าได้ ด้ วยการใช้ 

 การจดจ าและการใช้เหตุผลของมนุษย์เท่านั้น 

12.3 ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
       ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่อาจขอรับอนุสิทธิบัตรได้ ได้แก่ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเอง หรือในลักษณะที่เป็นการบันทึกลงบนตัวกลาง การเอา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านเทคนิค อาจจะขอรับอนุสิทธิบัตรได้ เช่น การเอาไปรวม
กับเครื่องมือและวิธีการเชิงเทคนิคบางอย่าง เครื่องหรือกระบวนการส าหรับผลิตภัณฑ์  
ที่ควบคุมการท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

      การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ 
โดยพื้นฐานผู้ตรวจสอบควรถือปฏิบัติดังนี้ 

 ท าความเข้าใจเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และพิจารณาวิธีการท างานโดย
ละเอียด ครอบคลุมถึง “การประมวลผล” ที่อยู่บนพื้นฐานการท างานร่วมกันกับ
เครื่องจักรกลทุกประเภท (อุปกรณ์ หรือระบบ หรือวิถีทาง เป็นต้น) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลักษณะส าคัญที่มีการท างานร่วมกับการประมวลผลสารสนเทศ 
(Information Processing) 

 ประมวลเนื้อหาทั้งหมดของข้อถือสิทธิหลัก กล่าวคือประเมินภาพรวมคุณลักษณะ
พิเศษทั้งหมดของข้อถือสิทธิหลัก และ 

 ตีความที่แท้จริงตามบทบัญญัติที่ว่า “ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร”์ โดยเคร่งครัด 

   ตัวอย่าง  การตีความอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติข้างต้นโดยแท้จริง ในงาน
รหั สต้ น ก า เนิ ด  (SOURCE CODE) จะท า ให้ ผู้ ขอมี ท างเลื อกการคุ้ มครองได้ ต าม
พระราชบัญญัติต่างๆ  เช่น รหัสต้นก าเนิดอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์และการท าหน้าที่หรือการใช้สอย (Function) และผลทางเทคนิค (Effects) ที่เกิดขึ้น
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจขอรับความคุ้มครองได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

     การพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือ
ภายใต้บังคับมาตรา 9 (3) โดยสิ้นเชิง  

     อย่างไรก็ตาม การประมวลผลข้อมูลท าได้ทั้ งโดยวิถีทางของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือโดยวิถีทางของวงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะเจาะจง 
และการเลือกใช้งานอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับแนวคิดของการประดิษฐ์ แต่ถูกก าหนดโดยปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์หรือความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ฉะนั้นการตรวจสอบการประดิษฐ์ในวิทยาการ

ม. 9 (3) 
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นี้พึงควรใช้สิ่งต่อไปนี้เป็นแนวทางพิจารณา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการถือสิทธิในตัว
โปรแกรมนั้นๆ หรือเป็นการบันทึกโปรแกรมนั้นไว้ในสื่อบันทึก จะไม่สามารถได้รับความ
คุ้มครองไม่ว่าจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรก็ตาม และก็ยังคงไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง
เช่นกัน ถึงแม้ว่าโปรแกรมข้างต้นจะถูกป้อนใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป 

    แต่ถ้าหากสาระที่ส าคัญที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิท าให้เห็นได้ว่า มีการพัฒนาทาง
เทคนิคแก่งานที่ปรากฏอยู่แล้ว การประดิษฐ์สิ่งเหล่านั้นก็อาจได้รับความคุ้มครอง ถึงแม้ว่า
จะมีการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการท างานด้วยก็ตาม 

ตัวอย่าง : เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยโปรแกรม และการผลิตที่ควบคุมด้วยโปรแกรมและ
กระบวนการควบคุมนั้น โดยปกติจะถูกพิจารณาว่าเป็นสาระส าคัญที่สามารถได้รับความ
คุ้มครองเช่นเดียวกัน ถ้าสาระส าคัญของการประดิษฐ์นั้นเกี่ยวข้องแต่เพียงโปรแกรม 
ที่ควบคุมการท างานภายในของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปสาระส าคัญของการประดิษฐ์
นั้นย่อมสามารถที่จะได้รับความคุ้มครอง ถ้าหากโปรแกรมดังกล่าวให้ประสิทธิผลทางเทคนิค  

  ตัวอย่าง : ระบบประมวลผลข้อมูลที่มีหน่วยความจ าขนาดเล็กแต่ท างานเร็ว และ
หน่วยความจ าอีกหน่วยหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแต่ท างานได้ช้ากว่า ถ้าได้ป้อนข้อมูลประมวลผล
ทั้งหมดไว้ในหน่วยความจ าขนาดเล็กแต่ท างานเร็วดังกล่าวแล้ว จะท าให้หน่วยความจ าขนาด
เล็กแต่ท างานเร็ว ประมวลผลด้วยความเร็วที่เท่ากันกับหน่วยความจ าขนาดใหญ่ และจนเกิด
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสมือนว่าได้เพิ่มขนาดของหน่วยความจ าขนาดเล็กแต่ท างานเร็วขึ้น
นั้นเป็นลักษณะทางเทคนิค (Technical characteristics) ดังนั้น อาจได้รับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร 

 สาระส าคัญอ่ืนที่ควรค านึงควบคู่ในการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีดังนี้ 
สิ่งที่เก่ียวข้องกับ “แนวความคิดที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ได้” เช่น 

1) เป็นเพียงการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ได้
มีการบรรยายในรายละเอียดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ว่าจะใช้ทรัพยากรทาง
ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในการท าการประมวลผลนั้นๆ อย่างไร 

2) เป็นเพียงการบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลลงในสื่อส าหรับเก็บเท่านั้น 
โดยไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดหรือลักษณะพิเศษทางเทคนิคแต่อย่างใด 

3) เป็นเพียงการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลหรือบันทึกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลในสื่อส าหรับบันทึกเท่านั้น 

4) วิธีการในการด าเนินการทางธุรกิจ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ไม่ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ 

 ผู้ตรวจสอบพิจารณาถึงลักษณะส าคัญของแนวคิดนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ ทั้งนี้
สามารถพิจารณาแนวทางการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลส าหรับการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ (Computer related invention) เพิ่มเติมได้ที่หมวด 6 ในคู่มือ
ฉบับนี้ 
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การประดิษฐ์ไม่ได้ 
รับความคุ้มครอง 

ไม่ ใช่ 

ด ำเนินกำรตรวจสอบวำ่ระบบข้อมลูกำรท ำงำนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ตำมกำรประดษิฐ์สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้หรือไม่ ? 

 

รายละเอียดการประดิษฐ์ได้มีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอที่จะท าให้บุคคลที่มี
ความช านาญในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนี้ สามารถเข้าใจสาระของ

การประดิษฐ์และสามารถน าไปปฏิบัติตามได้หรือไม่ ? 
ตรวจสอบกำรประดิษฐ์ตำมแนวทำงกำรตรวจสอบอ่ืนๆ เชน่ 
กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เป็นต้น 

ตรวจสอบวำ่เป็นกำรประดิษฐ์ที่ขดัตอ่
มำตรำ 9(3) โดยชดัเจนหรือไม ่? 

กำรประดิษฐ์มีกำรด ำเนินกำร 
ในคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเป็นขัน้ตอน ? 

กำรประดิษฐ์เก่ียวข้องกบั 
ฮำร์ดแวร์เฉพำะ, หรือทัง้ฮำร์ดแวร์และ 

ซอฟต์แวร์เฉพำะ ? 

กำรประดิษฐ์เก่ียวข้องกบั 
กระบวนกำรที่เก่ียวกบักำรเปลี่ยนรูปแบบทำงกำยภำพ 

ของข้อมลูหรือสญัญำณ? หรือกำรควบคมุหรือกำรจดักำรผล
ที่เกิดจำกกำรควบคมุที่กระท ำตอ่ทรัพยำกร 

ทำงฮำร์ดแวร์ ? 

เป็นกำรประดษิฐ์ที่เก่ียวกบั 
กระบวนกำรที่เก่ียวกบักำรท ำงำนภำยใน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จ ำกดัเฉพำะกำรใช้งำน
ในเชิงปฏิบตัิในเทคโนโลยีเฉพำะสำขำใด

สำขำหนึ่ง ? 

แผนภูมิขั้นตอนส าหรับตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

กำรประดิษฐ์นัน้ใช้มำตรกำรร่วมกนัระหวำ่ง 
ซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์เพ่ือก ำหนดโครงสร้ำงทำงกำยภำพของกำรประดษิฐ์หรือ 

กำรประดิษฐ์นัน้อ้ำงถึงขัน้ตอน หรือกระบวนกำรทีด่ ำเนินกำรโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โดยตรงหรือ โดยอ้อมหรือไม ่? 

 

ตรวจสอบข้อถือสิทธิ 

กำรประดิษฐ์เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรของ
ซอฟต์แวร์ในฮำร์ดแวร์ใดๆ ที่ไม่
เฉพำะเจำะจง 

พิจำรณำตรวจสอบขัน้ตอน/เนือ้หำ
สำระส ำคญัตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย

ตอ่ไป 
 

เป็นกำรประดษิฐ์ที่สำมำรถ 
ได้รับควำมคุ้มครองตำมหลกัเกณฑ์กำร

จดทะเบียนสิทธิบตัรหรือไม ่? 

การประดิษฐ์ได้รับ 
ความคุ้มครอง 

การประดิษฐ์ไม่ได้ 
รับความคุ้มครอง 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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12.4 วิธีการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 

มาตรา 9 (4) วิธีการวนิิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ ทั้งนี้ให้น าความใน
หมวด 5 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2 มาใช้โดยอนุโลม 

12.5 การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี  อนามัย หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน 

จุดมุ่งหมายของการยกเว้นการประดิษฐ์ที่เข้าข่ายตามมาตรา  9(5) มิให้ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากป้องกันมิให้เกิดความวุ่นวายขัดต่อความสงบของ
สาธารณชนหรือป้องกันมิให้การประดิษฐ์ดังกล่าวอาจชักน าไปสู่การก่ออาชญากรรม 
ตัวอย่างเช่น ซองจดหมายที่มีระเบิดขนาดเล็กอยู่ภายใน ซึ่งจะระเบิดออกเมื่อเปิดซอง
จดหมาย  

ในกรณีที่การประดิษฐ์นั้นอาจน าไปสู่การใช้ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี ตัวอย่างเช่น 
วิธีการท าให้กุญแจนิรภัยหลุดออก การประดิษฐ์นี้หากผู้ร้าย หรือขโมยน าไปใช้ย่อมเป็นการ
ใช้ในด้านไม่ดี หากใช้โดยช่างซ่อมกุญแจในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ย่อมเป็นการใช้ในทางที่ดี  
ในกรณีนี้ไม่จ าเป็นที่จะต้องปฏิเสธค าขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 9(5) นี้ แต่หากพบว่าการ
ประดิษฐ์นี้มีเนื้อหาสาระที่อ้างอิงอย่างชัดเจนถึงการใช้ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ส่วนที่
อ้างอิงนั้นจะต้องถูกสั่งให้ตัดออกไปจากรายละเอียดของการประดิษฐ์ 

ดังนั้น หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่าผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ขอถือสิทธิในการ
ประดิษฐ์บางส่วนทีไ่ม่อาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542 ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร แก้ไขเพิ่มเติม 
(หากสามารถท าการแก้ไขเพิ่มเติมได้ และดูรายละเอียดในหัวข้อการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้  
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ข้อ 5 

 

13. การตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในการขอรับอนุสิทธิบัตร 
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ขอรับอนุสิทธิบัตรอยู่ในฐานะใด ซึ่งจะต้อง

เป็นไปตามก าหนดไว้ในมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10  
ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มสีิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสทิธิที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเปน็ผูป้ระดิษฐ์

ในสิทธิบตัร 

สิทธิขอรับสิทธบิัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได ้
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูโ้อนและผู้รบั 

13.1 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร 
ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็น 

ผู้ประดิษฐ์ในอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

ม. 9 (4) 

ม. 9 (5) 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม.10 
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หากผู้ขอเป็นผู้ประดิษฐ์แล้วประสงค์ขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องรับรองยืนยันตนเอง 
ว่าเป็นผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร โดยไม่มีบุคคลอ่ืนใด มีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร และไม่มีการโอน
สิทธิใดให้แก่บุคคลอ่ืน และได้รับรองรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ระบุ 
ในค าขอรับอนุสิทธิบัตรนั้น มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ การรับรอง
ยืนยันตนเองให้เป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่อง “ก าหนดแบบพิมพ์ค าขอฯ” (พ.ศ. 2542) ข้อ 4 

เรื่อง “ก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอถือสิทธิวันย่ืนค าขอในต่างประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบค าขอดังกล่าว และจ านวนส าเนา” (พ.ศ. 2542) 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเป็นผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ให้ยื่นค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร โดยใช้แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (พ) ท้ ายประกาศนี้พร้อมกับ 
ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้วย 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นคนต่างด้าวและอ่าน
ภาษาไทยไม่เข้าใจให้ใช้ Form PI/PD/PP/001-A (Add) ท้ายประกาศนี้ แทนแบบ สป/สผ/
อสป/001-ก (พ) 

ดังนั้น หนังสือแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ “ค ารับรอง
เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้ประดิษฐ์ประสงค์ขอรับ        
อนุสิทธิบัตรในนามตนเอง จะต้องยื่นหนังสือค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร 
ส าหรับใช้พิจารณาสิทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ประดิษฐ์ร่วมกับเอกสารหลักฐานตามแบบ สป/สผ/
อสป/001-ก (พ) หรือถ้าบุคคลนั้นเป็นชาวต่างชาติอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจให้ใช้แบบ 
PI/PD/001-A (Add) แทนได้ พร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ 
เพื่อแสดงตนว่าอยู่ในราชอาณาจักรในขณะที่ได้ให้ค ารับรองนั้นจริง (เอกสารแนบ 3) 

13.2 ผู้รับโอนสิทธิ  

ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิที่จะโอนสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคล
ใดๆ ซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับโอนสิทธิสามารถกระท าได้ 

กรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นผู้รับโอนสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องยื่น
หนังสือสัญญาโอนสิทธิฉบับตัวจริงที่มีการลงลายมือชื่อทั้งผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิ โดยใน
หนังสือสัญญาโอนสิทธิจะต้องกระท าขึ้นก่อนหรือในวันยื่นค าขอ หรือหากกระท าขึ้นภายหลัง
วันยื่นค าขอ ต้องปรากฏข้อความให้หนังสือโอนสิทธิดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันยื่นค าขอรับอนุ
สิทธิบัตร 

หากผู้รับโอนไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือโอนสิทธิด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งเป็นตัวแทนสิทธิบัตรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีลงนามเป็น
ผู้รับโอนแทนก็ได้  

ประกาศกรมฯ เร่ือง 
“ก าหนดแบบพิมพ์
ค าขอฯ” 
(พ.ศ.2542) ข้อ 4 
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ในกรณีที่ส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศรับรองเอกสารว่าเป็นส าเนาหนังสือสัญญา
โอนสิทธิที่ได้ยื่นไว้ในส านักงานนั้น หรือในกรณีที่ยื่นค าขอหลายค าขอไว้ในวันเดียวกันโดย 
ผู้ขอหรือตัวแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ผู้ขอจะยื่นส าเนาของเอกสารดังกล่าวเป็น
หนังสือโอนสิทธิก็ได้ 

กรณีผู้ประดิษฐ์หรือผู้ขอเดิม (ผู้ประดิษฐ์ในฐานะผู้ขอรับสิทธิ) ได้ยื่นขอรับอนุ
สิทธิบัตรแล้วถึงแก่ความตาย สิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรย่อมถูกโอนและรับมรดกกันได้ 
ซึ่งสิทธิการขอรับฯ ย่อมถูกโอนให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม หรือผู้จัดการ
มรดก 

ในกรณีที่ เป็นทายาทโดยธรรม ให้ผู้ขอยื่นส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก 
ที่ประกอบด้วย รายละเอียดเก่ียวกับที่อยู่ และจ านวนของทายาททั้งหมด บัตรประจ าตัวผู้รับ
มรดก ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมรดก มรณบัตร หรือหลักฐานการตายอย่างอ่ืน ที่อาจ
เก่ียวข้องของผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร ถ้าผู้รับมรดกในฐานะเป็นคู่สมรสจะต้องแนบหลักฐานการ
สมรสตามกฎหมาย หรือเอกสารอ่ืนๆ 

ในกรณีที่ได้สิทธิตามพินัยกรรม ให้ผู้ได้รับสิทธิยื่นพินัยกรรม บัตรประจ าตัวของผู้รับ
สิทธิตามพินัยกรรม ทะเบียนบ้านของผู้รับสิทธิตามพินัยกรรม มรณบัตรหรือหลักฐาน 
การตายอย่างอ่ืนของผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรรายเดิม ถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดกจะต้อง 
น าสัญญาประนีประนอมยอมความหรือค าพิพากษาอันถึงที่สุดมาแสดง หรือเอกสารอ่ืนๆ 

ในกรณีที่ได้สิทธิจากการเป็นผู้จัดการมรดก ให้ผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวยื่นค าสั่งศาล หรือ 
ค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก มรณบัตรของผู้ขอ
รายเดิม หรือหลักฐานการตายอย่างอ่ืนของผู้ขอรายเดิม และบัตรประจ าตัวของผู้จัดการมรดก 

เอกสารหลักฐานเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องยื่นต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาและรับรองความถูกต้องเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงชื่อ 
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรต่อไป 

13.3 ผู้ขอรับสิทธิด้วยเหตุอื่น 

สิทธิขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ ซึ่งลูกจ้างท าการประดิษฐ์ขึ้นโดยการท างาน
ตามสัญญาจ้าง หรือสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ท าการประดิษฐ์ย่อมตกเป็นของนายจ้าง 
เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างที่ท าการประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยการ
ใช้วิธีการ สถิติหรือรายงาน ซึ่งลูกจ้างสามารถใช้หรือล่วงรู้ได้เพราะการเป็นลูกจ้างตาม
สัญญานั้น แม้ว่าสัญญามิได้เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์ 
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ผู้ขอสามารถขอรับอนุสิทธิบัตรได้ด้วยเหตุอื่นๆ แล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
1. กรณีที่นายจ้างเป็นผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นนายจ้าง

ของผู้ประดิษฐ์หรือสัญญาจ้าง ซึ่งสิทธิในการประดิษฐ์ย่อมตกเป็นของนายจ้าง เว้นแต่สัญญา
จ้าง ถูกระบุเป็นอย่างอื่น หรืออาจยื่นหนังสือโอนสิทธิแทนก็ได้ 

หากเป็นกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลหรือบริษัท จะต้องแสดงเอกสารสัญญาว่าจ้าง 
หรือหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างลงนามโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทและหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

2. กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ เป็นผู้ขออนุรับสิทธิบัตร เช่น 
มหาวิทยาลัย องค์กรรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ มูลนิธิการกุศล เป็นต้น จะต้องแสดง
หลักฐานที่แสดงว่าผู้ประดิษฐ์เป็นพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น เช่น ส าเนาบัตร 
ที่แสดงถึงการเป็นพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง หรือ
สัญญาว่าจ้างที่ต้องลงนามโดยผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์กร เช่น อธิการบดี
มหาวิทยาลัย ผู้ว่าการองค์การรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรม ประธานมูลนิธิ เป็นต้น ต้องแนบค าสั่ง
แต่งตั้งผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์กร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวผู้บริหารของหน่วยงาน
หรือองค์กรนั้น ทั้งนี้ กรณีที่มีการมอบอ านาจให้กระท าการแทนให้น าส่งหนังสือมอบอ านาจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น 

13.4 สัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร 

ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าผู้ขอมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 14 หรือไม่ 
บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

(2) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

(3) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มี
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้ 

(4) มีภูมิล าเนา หรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
อย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบั ติของผู้ขอตามมาตรา 14 (1) นั้น  
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าผู้ขอมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
ในประเทศไทยหรือไม่ โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ จากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า หากเป็นหน่วยงานราชการจะต้องมีพระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงาน
ราชการดังกล่าว หรือกลุ่มสหกรณ์ที่จัดตั้งจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 หรือ

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 14 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หรือ
มูลนิธิที่ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องส่งเอกสารแสดงความเป็นนิติ
บุคคลของตนเอง (ในกรณีไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้) 

ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา 14 (2) นั้น  
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าเป็นสัญชาติของชาติสมาชิกขององค์การการค้าโลก (The World 
Trade Organization: WTO) หรือชาติสมาชิกของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement) หรือชาติสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสว่า
ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (The Paris Convention) หรือสนธิสัญญาด้าน
ความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) หรือไม่ 

ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา 14 (3) นั้น  
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าสัญชาติของผู้ขอที่นอกเหนือจากชาติสมาชิกตามมาตรา 14 (2) 
แล้วมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าประเทศติมอร์  - เลสเต 
(Timor - Leste) ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใดๆ ของภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งประเทศไทยได้เป็นภาคีอยู่ ด้วย แต่
ประเทศติมอร์ – เลสเตได้มีระบบหรือกฎหมายสิทธิบัตร และยินยอมให้บุคคลผู้มีสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งส านักงานใหญ่อยู่ประเทศไทยขอรับสิทธิของตนเองได้ ดังนั้น สัญชาติ
และคุณสมบัติผู้ขอดังกล่าวสามารถยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน เป็น
ต้น  

ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา 14 (4 ) นั้น  
ให้ผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าสัญชาติของบุคคลที่มีสัญชาติตามมาตรา 14 (3) ว่ามี 
ที่อยู่หรือภูมิล าเนาหรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่าง
แท้จริงและจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

13.5 ตัวแทน 
ในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวแทนสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเป็นไปตาม

ข้อก าหนดแห่งข้อ 13 ถึง 15 กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้มอบอ านาจให้ตัวแทน ซึ่งได้

ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระท าการแทนในราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือมอบอ านาจ  
ต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่การมอบอ านาจนั้นได้กระท าในต่างประเทศหนังสือมอบอ านาจนั้นต้องมี
ค ารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ
หัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอ านาจมีถิ่นที่อยู่

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 13 (1) 
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หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือค ารับรองของบุคคล
ซี่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอ านาจรับรองลายมือชื่อ  

ในกรณีค ารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้อ านาจรับรองลายมือชื่อ 
เรียกว่า “โนตารีปับลิก” (Notary public) ซึ่งมีความหมายว่า โนตารีปับลิกได้ท าการรับรอง 
(Acknowledgment) เพื่อยืนยันว่าบุคคลผู้ท าเอกสารได้ท าเอกสารขึ้นจริงและได้ท าต่อหน้า 
โนตารีปับลิกแล้ว ถือได้ว่าหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวได้มีการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
แม้ว่าผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรจะน าหนังสือมอบอ านาจมายื่นพร้อมกับค าขอรับอนุสิทธิบัตร
หลังจากที่อ านาจหน้าที่ของโนตารีปับลิกสิ้นสุดลงแล้ว ไม่อาจท าให้การรับรองหนังสือมอบ
อ านาจตัวแทนสิ้นผลไป 

เช่น ตราประทับของโนตารีปับลิกที่แสดงข้อความว่า “MY Comm. Expires Feb 
19, 2009” อ านาจหน้าที่ของโนตารีปับลิกของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ให้อ านาจ
รับรองลายมือชื่อจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ไม่ได้หมายความว่าการรับรอง
หนังสือมอบอ านาจตัวแทนจะสิ้นผลในวันดังกล่าว 

 

(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอ านาจนั้นได้กระท าในประเทศไทย ต้องส่งภาพถ่าย หนังสือ
เดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงให้อธิบดีเห็นว่า
ในขณะมอบอ านาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริงด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประสงค์จะมอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืน กระท าการแทน ให้มอบอ านาจให้แก่ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็น
ผู้กระท าการแทนเท่านั้น 

ในกรณี ที่ มีหนั งสื อมอบอ านาจหรือค ารับรองตามข้อ 13 (1) จัดท าขึ้น เป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นหนังสือดังกล่าวจัดให้มีค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมีค ารับรองของ 
ผู้แปลและผู้รับมอบอ านาจว่าเป็นค าแปลภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับหนังสือมอบอ านาจหรือ
ค ารับรองนั้นและยื่นค าแปลดังกล่าวพร้อมกับหนังสือมอบอ านาจหรือค ารับรอง แล้วแต่กรณี 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน ให้ปฏิบัติตามหนังสือตอบข้อหารือของ
กระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0304/23571 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2534 และบันทึกของ
กองนิติการ กรมทะเบียนการค้าที่ 0606/410 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 เรื่องการขอรับ
สิทธิบัตรของบุคคลสัญชาติจีน (ไต้หวัน) โดยสถานกงสุลไทยเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ 

หนังสือมอบอ านาจตัวแทน จะเป็นฉบับตัวจริงหรือส าเนาก็ได้ โดยต้องติดอากร
แสตมป์ 30 บาท ต่อตัวแทนหนึ่งคน ทั้งนี้ หากจะยื่นหนังสือมอบอ านาจฉบับส าเนา จะต้อง
เป็นส าเนาจากหนังสือมอบอ านาจตัวจริงซึ่งช าระอากรแสตมป์แล้ว พร้อมทั้งมีการรับรอง
ความถูกต้องโดย ตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ โดยในหนังสือมอบอ านาจนั้นจะต้องกระท าขึ้น
ก่อน หรือในวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร หรือหากกระท าขึ้นภายหลังวันยื่นค าขอรับ 

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 15 

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 14 

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 13 (2) 
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อนุสิทธิบัตรต้องปรากฏข้อความให้การมอบอ านาจดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันยื่นค าขอรับอนุ
สิทธิบัตร หรือมีการให้สัตยาบัน 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่า ตัวแทนเป็นตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ 
หรือไม่ และการระบุชื่อ - ที่อยู่ของตัวแทนสิทธิบัตร รวมทั้งเลขที่ ตัวแทน โทรศัพท์ โทรสาร 
อีเมล์ตามแบบพิมพ์ค าขอ ข้อ 5 สอดคล้องและถูกต้องกับตามการระบุไว้เอกสารประกอบ 
ค าขอ และหนังสือมอบอ านาจตัวแทนหรือไม่ 

13.6 การระบุชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน 
ผู้ประดิษฐ์ร่วมซึ่งไม่ได้ร่วมขอรับสิทธิบัตรจะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใด 

ก็ได้ก่อนมีการออกสิทธิบัตร เมื่อได้รับค าขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งก าหนดวัน
สอบสวนไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ให้ส่งส าเนาค าขอไปยัง 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นด้วย 

หากต่อมาปรากฎผลการสอบสวนและผลค าวินิจฉัยอธิบดี ว่าผู้ประดิษฐ์ที่สามารถเข้า
ร่วมได้และสามารถระบุชื่อเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ ให้ผู้ขอฯ ยื่นขอเพิ่มชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วม โดยยื่น
เอกสารผลการสอบสวนและค าวินิจฉัยดังกล่าวเพิ่มเติม นับแต่วันทราบผลดังกล่าว 

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาผลการสอบสวนและค าวินิจฉัยของอธิบดีกรณี
ดังกล่าวว่าสามารถมีสิทธิร่วมกัน และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ต่อค าวินิฉัยภายใน 60 วัน นับแต่รับ
แจ้งแล้วให้เปลี่ยนแปลงการระบุชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมในแบบพิมพ์ค าขอในข้อ 6 และปรับปรุงใน
ฐานข้อมูล e - Patent ด้วยเช่นกัน 

 

14. ค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับค าขอฉบับเดิม 
14.1 การแยกค าขอที่มีการประดิษฐ์หลายอย่าง 
ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขอรับสิทธิบตัรใดมี

การประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน ให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกค าขอส าหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง 

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้
แยกตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือ
ว่าได้ยื่นค าขอนั้นในวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรคร้ังแรก 

การแยกค าขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร

จะต้องยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน เม่ืออธิบดี ได้วินิจฉัยและ
มีค าสั่งแล้ว ให้ค าสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด 

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่แยกจากค าขอเดิมนั้น 
มีการสั่งแยกค าขอจากผู้ตรวจสอบ และได้ยื่นค าขอภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้
แยกค าขอหรือไม่ หากผู้ขอได้ยื่นค าขอภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวันยื่นค าขอที่แยกจาก  
ค าขอเดิมเป็นวันยื่นค าขอคร้ังแรก 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม.15 
วรรคสาม 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 26 

ม. 72 
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14.2 ค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิระหว่างอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
ในกรณีผู้ขอรับมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิจากค าขอรับสิทธิบัตรเป็น 

ค าขอรับอนุสิทธิบัตรให้เป็นไปตามก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 14 ระบุในแบบ
พิมพ์ค าขอข้อ 7. 

ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือค าขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิที่จะ
ขอรับจากอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตร หรือจากสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตรได้ก่อนการจด
ทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร หรือก่อนการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา 28 แล้วแต่กรณี และผู้ขอมีสิทธิให้ถือว่าเอาวันยื่นค าขอเดิมเป็นวันยื่นค าขอ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรขอเปลี่ยนแปลงประเภท
ของสิทธิที่จะขอรับจากสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี 
ให้ผู้ขอยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือส่งโดยทางไปรษณยี์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
(2 ) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีก าหนด 

ค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยเอกสารส าหรับ
การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา17 หรือมาตรา 
65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 17 แล้วแต่กรณี 

ผู้ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิของรับคืนค่าธรรมเนียม
ส่วนเกินที่ได้ช าระไปแล้ว 

ฉะนั้นผู้ขอที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจะต้องยื่นแบบ สป/
อสป/004-ก (เอกสารแนบ 4) ในการขอแปลี่ยนแปลงสิทธิ 

ดังนั้น กรณีผู้ขอปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากค าขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็น 
ค าขออนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องดังนี้ 

(1) ผู้ขอได้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิและเอกสารส าหรับค าขอรับ        
อนุสิทธิบัตรตามกฎกระทรวงเกี่ยวข้องออกตามความในมาตรา 17 พร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียม 

(2) ผู้ขอได้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิก่อนการประกาศโฆษณา 
ค าขอรับสิทธิบัตร 

(3) ผู้ขอได้มีความประสงค์ระบุวันยื่นค าขอเดิมเป็นวันยื่นค าขอ หรือวันยื่นค าขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิเป็นวันยื่นค าขอ 
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ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
ถูกต้อง ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไป  
โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของวันยื่นค าขอที่ผู้ขอประสงค์ เพื่อให้ถูกต้องตรงกับในระบบ
ฐานข้อมูล e - Patent อีกด้วย 

ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ขอ
ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิหลังวันประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบ
ส่งหนังสือแจ้งผู้ขอทราบว่าผู้ขอไม่มีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิแต่อย่างใด 

 

15. การขอถือสิทธิวันยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอใน
ราชอาณาจักร 
  ผู้ขอตามมาตรา 14 ที่ ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ไว้นอก
ราชอาณาจักร ถ้ายื่นขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสอง
เดือน นับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอ  
ให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นค าขอ  
ในราชอาณาจักรก็ได้ 

  ในการขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไว้
แล้วนอกราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะมีสิทธิให้ถือว่า
ได้ยื่นค าขอนั้นในวันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้ง
แรกตามมาตรา 19 ทวิ ให้ยื่นค าขออีกฉบับหนึ่งตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดพร้อมค าขอรับ
สิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบหกเดือน
นับแต่วันที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยต้องยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรนั้น  ซึ่งแสดงวันยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตามค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว 
และมีการรับรองความถูกต้องโดยส านักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ยื่นไว้ดังกล่าว 
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

  ในกรณี หากที่ผู้ขอได้ขอถือสิทธิวันยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกเป็นวัน
ยื่นค าขอในประเทศไทย ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าเอกสารหลักฐานประกอบค าขอถือ
สิทธิให้ถือวันยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอในประเทศไทย 
ซึ่งต้องยื่นพร้อมค าขอรับอนุสิทธิบัตรหรือก่อนวันประกาศโฆษณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 16 
เดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรก ดังนี้ 

• วันที่ยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรกมีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน หรือไม่ 
• ผู้ขอมีคุณสมบัติตามมาตรา 14 หรือไม่ 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ  
ม. 19 ทวิ 
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• ต้องมีส าเนาค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรยื่นไว้เป็นครั้งแรกนั้น 
ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องโดยส านักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ยื่นไว้เป็นครั้งแรกดังกล่าว
พร้อมทั้งหนังสือรับรองวันที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นคร้ัง
แรกที่ออกให้โดยส านักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ยื่นไว้ เป็นครั้งแรกนั้น หรือส าเนาแสดง
รายละเอียดตามค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรที่ยื่นไว้เป็นครั้งแรก 
ทั้งนี้  อาจน าส่งเป็น CD-ROM พร้อมทั้งส าเนาเอกสารแสดงรายละเอียดตามค าขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรที่ยื่นไว้เป็นคร้ังแรกด้วย 

ผู้ตรวจสอบฯจะต้องพิจารณาการระบุข้อมูลการยื่นค าขอนอกราชอาณาจักรตามแบบ
พิมพ์ค าขอ ข้อ 8 ที่เกี่ยวของกับวันยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ประเทศ สัญลักษณ์จ าแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสถานะค าขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อมูล
ของเอกสารค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอไว้ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค าขอใน
ประเทศไทยตามแบบ สป/สผ/อสป/002-ก (เอกสารแนบ 5) 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาโดยการนับวันยื่นค าขอในประเทศแรกเป็นครั้งแรก 
และได้ยื่นค าขอเข้ามาในประเทศภายในก าหนดเวลา 12 เดือนหรือไม่ พร้อมทั้งได้ยื่น
เอกสารหลักฐานค าขอถือสิทธิมาพร้อมในวันยื่นค าขอก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอรับ
สิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 16 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรก ซึ่งถือว่าค าขออนุรับ
สิทธิบัตรได้สิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Right of Priority) หรือการอ้างขอถือสิทธิย้อนหลัง (Claims 
Priority) ดังแผนภาพแสดงกรอบการยื่นค าขอถือสิทธิวันยื่นให้ถือว่าได้ยื่นค าขอนั้นในวันที่ 
ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรกตามมาตรา 19 ทวิ 

 

16. การแสดงการประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน 
บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่ งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน 

ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ส าหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่า
ได้ยื่นค าขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น 

ในการขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญ หรือ
รายละเอียดของการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อ
สาธารณชนของทางราชการ หรือที่ได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดง
ต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรระบุวันที่มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์และ/หรือระบุ
วันเปิดงานแสดงดังกล่าวในค าขอรับสิทธิบัตรด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นหนังสือ
รับรองแสดงว่าได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์หรือได้มีการ
แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกให้โดยรัฐบาล หน่วยงาน 
หรือส่วนราชการที่เป็นผู้จัดหรือผู้อนุญาตให้มีขึ้น แล้วแต่กรณี ไปพร้อมกับค าขอรับสิทธิบัตร 
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(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 8 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 19 
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หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิดงานแสดงต่อ
สาธารณชนและวันที่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือวันที่  
ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย 

ส าหรับกรณีผู้ประดิษฐ์ได้เปิดเผยสาระส าคัญ หรือรายละอียดการประดิษฐ์ในงาน
แสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด
หรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร และมีหนังสือรับรองแสดงว่าได้มีการเปิดเผย
สาระส าคัญ หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องออกให้โดยส่วนราชการที่เป็นผู้จัดการแสดงหรือ
อนุญาตจัดให้มีขึ้น หากได้ยื่นค าขอส าหรับการประดิษฐ์ภายก าหนดเวลา 12 เดือนนับแต่วัน
เปิดงานแสดงต่อสาธารณชน และส่งหนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์พร้อมกับค าขอรับ
อนุสิทธิบัตร ให้ถือว่าผู้ขอได้ยื่นค าขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น 

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัด
หรือ อนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักรออกให้ โดยจะต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวัน
เปิดงานแสดงต่อสาธารณชน และวันที่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการ
ประดิษฐ์หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย ซึ่งต้องไม่เกิน
ก าหนดเวลา 12 เดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงนั้น 

ทั้งนี้ ในเอกสารหลักฐานการแสดงงานดังกล่าว เช่น หนังสือรับรองการแสดงในงาน
หน่วยงานของรัฐ หรือประกาศนียบัตรในการแสดงงาน จะต้องระบุถึงวันแสดง ต่อ
สาธารณชน และวันที่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือวันที่ได้
แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชน ชื่อผู้จัดงานแสดง มีชื่อที่ใช้จัดแสดงและ
สอดคล้องกับสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร 

17. การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ 

ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่ 
รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและ/หรือ เอกสาร
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้นซึ่งออกให้ โดยสถาบันที่รับ
ฝากเก็บ จุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศรายชื่อเป็นคราวๆ ไป 

เรื่อง “การก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอถือสิทธิวันยื่นค าขอในต่างประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบค าขอดังกล่าว และจ านวนส าเนา” (พ.ศ.2542) 

 ในกรณีการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับ
จุลชีพใหม่รวมทั้งกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา และการใช้จุลชีพดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถบรรยาย
รายละเอียดการประดิษฐ์ให้บุคคลผู้มีความช านาญในสาขาวิชาการนั้นๆ เข้ าใจได้ ผู้ขอ

กฎ ฉ.21 
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2 
วรรคสาม 

ประกาศกรมฯ 
เรื่อง “ก าหนด
แบบพิมพ์ค าขอฯ” 
(พ.ศ. 2542)  
ข้อ 7 
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จะต้องระบุในแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามข้อ 2 ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการฝาก
เก็บจุลชีพ และสถาบันฝากเก็บจุลชีพ ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่ ผู้ขอไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพดังกล่าวมีพร้อมกับ 
ค าขออาจจะผ่อนผันการยื่นหนังสือรับรองดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 90 วัน 

เรื่อง “ก าหนดรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ” (พ.ศ.2542) 
หนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ และหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะ

หรือคุณสมบัติของจุลชีพที่ออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ ใช้ในยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือ          
อนุสิทธิบัตรได้  

ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่า จุลชีพตามการประดิษฐ์นั้นเป็นจุลชีพซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายแล้ว หรือเป็นจุลชีพซึ่งบุคคลที่มีความช านาญในสาขาวิทยาการด้านนั้นๆ 
เข้าใจและผลิตได้ง่าย หรือไม่ เช่น กระบวนการในทางจุลชีววิทยาซึ่งมีการน าเอาเชื้อยีสต์  
ที่ใช้ท าขนมปังมาใช้ เชื้อยีสต์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยผู้ผลิตขนมปัง จึงไม่มี
ความจ าเป็นที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องฝากเก็บเชื้อ หรือยื่นหนังสือรับรองการฝากเก็บเชื้อ
ประกอบค าขออนุรับสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการที่มีการใช้เชื้อยีสต์นั้น 

ในอีกทางหนึ่ง ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องอธิบายและให้ข้อมูลเก่ียวกับจุลชีพอย่าง
มากพอเพียงที่จะชี้บ่งลักษณะส าคัญของจุลชีพนั้นได้ และแสดงหรือระบุให้ทราบถึงแหล่ง  
ที่มาซึ่งจุลชีพ ถ้าหากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการ
ได้มาซึ่งจุลชีพและจุลชีพดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ใหม่ไม่เป็นที่รู้จักกันมาก่อน ผู้ตรวจสอบ
จะต้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรให้ยื่นหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ มิฉะนั้น 
จะถือว่ารายละเอียดของการประดิษฐ์ไม่สมบูรณ์ชัดเจนเพียงพอ 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐาน ที่ระบุถึงเลขที่ทะเบียน วันที่ฝาก
เก็บจุลชีพ รวมทั้งสถาบันฝากเก็บทั้งสถาบันฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ 
หรือสถาบันฝากเก็บจุลชีพในประเทศ (เอกสารแนบ 6) 

 

18. ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรร้องขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาและออกอนุสิทธิบัตร  

ในกรณีที่ผู้ขอประสงค์ที่จะชะลอการเปิดเผยสาระส าคัญของการประดิษฐ์ โดยมี
เหตุผลบางประการ เช่น เพื่อจัดเตรียมค าขอยื่นในต่างประเทศ เป็นต้น อาจจะขอให้อธิบดี
ประกาศโฆษณาและออกอนุสิทธิบัตรหลังจากวันที่ผู้ขอพร้อมที่จะเปิดเผยสาระส าคัญของ
การประดิษฐ์ดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ขอเพื่อไม่ให้กระทบ
สิทธิในการยื่นขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศของผู้ขอ 

ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการขอให้ประกาศโฆษณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหลังวัน
เดือนปีตามที่ผู้ขอรับฯก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ค าขอข้อ 9 และควรพิจารณาถึงความประสงค์
ขอใช้รูปเขียนหมายเลขใดในการประกาศโฆษณาค าขอรับอนุสิทธิบัตรของค าขอดังกล่าว  

ประกาศกรมฯ 
เรื่อง “ก าหนด
รายชื่อสถาบันฯ” 
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2 
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19. การยื่นรายละเอียดเป็นภาษาต่างประเทศไว้ก่อน 
บรรดาค าขอและเอกสารต่างๆ ที่ยื่นพร้อมค าขอต้อง 

1. มีข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบตามที่ก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ 
2. พิมพ์หรือดีดพิมพ์ข้อความ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิและบทสรุป

การประดิษฐ์เป็นภาษาไทย 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรส าหรับการ
ประดิษฐ์ดังกล่าว ไว้นอกราชอาณาจักรก่อนแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอยื่นรายละเอียด  
การประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาต่างประเทศที่ได้ยื่นค าขอไว้ก่อน
แล้วนั้นได้ โดยจะต้องยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์  
ที่จัดท าเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับภาษาต่างประเทศดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นเอกสารที่จัดท าเป็นภาษาไทยภายในก าหนดเวลาให้
ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนั้นในวันยื่นเอกสารที่ได้จัดท าเป็นภาษาไทย
  

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบว่าค าขออนุรับสิทธิบัตรนั้นได้มีการยื่นรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ ค าแปลเป็นภาษาไทย ภายในก าหนดเวลา 90 วัน 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ข้อ 12 วรรคสองและวรรคสามหรือไม่ หากผู้ขอยื่น
ค าแปลเป็นภาษาไทยเกินก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวันยื่นค าขอในประเทศเป็นวันที่ได้ยื่น
ค าแปลเป็นภาษาไทยนั้น 

ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผู้ขอทราบถึงวันยื่นค าขอนั้น โดยทราบเหตุดังกล่าวเป็นหนังสือ 
เพื่อทราบ และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันยื่นค าขอในฐานข้อมูลภายในของไทย (ระบบ 
 e - patent) ที่ถูกต้อง 

กรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ยื่นค าแปลเป็นภาษาไทยแสดงรายละเอียดการประดิษฐ์   
ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ภายในก าหนด 90 วัน นับแต่วันยื่น  
ค าขอเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว ให้พิจารณาการแปลรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ    
รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและตรงกับ
ภาษาต่างประเทศหรือไม่ 

กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรยังไม่เคยยื่นที่ใดมาก่อนการขอรับอนุสิทธิบัตรใน
ประเทศ จะไม่สามารถใช้สิทธิการยื่นค าขอรับเป็นภาษาต่างประเทศก่อนได้ เนื่องจากไม่มี
เงือ่นไขเวลาในการยื่นค าขอ ดังนั้นหากผู้ขอได้ยื่นภาษาต่างประเทศไว้ในวันยื่นค าขอและยื่น
ค าแปลเป็นภาษาไทยในภายหลัง กรณีดังกล่าวนี้ให้ถือว่าวันยื่นค าขอรับฯ เป็นวันที่ยื่นค า
แปลเป็นภาษาไทย และให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผู้ขอทราบถึงเหตุวันยื่นค าขอนั้น โดยแจ้งเหตุ
ดังกล่าวเป็นหนังสือเพื่อทราบ และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันยื่นค าขอในฐานข้อมูล
ระบบ e – patent ให้ถูกต้องด้วย 

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 12 

วรรคสอง 

วรรคสาม 
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20. การตรวจสอบสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรกรณีการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
การพิจารณาตรวจสอบเรื่องสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร กรณีที่เกี่ยวกับค าขอ 

รับอนุสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างค าขอรับสิทธิบัตรกับค าขอ 
รับสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16 ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการ
ตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน ให้บุคคล 
ซึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นค าขอรับสิทธิบัตรในวัน
เดียวกัน ให้ท าความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน  
ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด ให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดเก้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
เพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจแล้วแต่กรณี  
ให้พนักงานเจ้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

(4) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 16 หรือมาตรา 65 ทศประกอบด้วยมาตรา 16 แล้วแต่
กรณี  

เมื่อได้ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณีตามข้อ 2 
และปรากฎว่ามีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ อย่างเดียวกัน
โดยไม่ถูกต้องหรือโดยผู้ยื่นค าขอมากกว่าหนึ่งราย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีมีการขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรส าหรับการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบว่าค าขอที่ยื่นไว้เป็นการขอรับเฉพาะ 
อนุสิทธิบัตรตามมาตรา 77 เบญจ 

(2) ในกรณีบุคคลหลายคนท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและ 
มีบุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรแต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่น ค าขอรับอนุสิทธิบัตร  
ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทุกฝ่ายทราบว่า ผู้ซึ่งยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรเป็นรายแรก
เป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีบุคคลหลายคนท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและ 
มีบุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบตัรแต่บุคคลอีกฝ่ายหนึง่ได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร และ
เป็นการยื่นค าขอในวันเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทุกฝ่ายท าความตกลงกันภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและส่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือโดย
วิธีการอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 16 

กฎ ฉ.22  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2 (4) 

กฎ ฉ.22  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 4 
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ในการตรวจสอบกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าการประดิษฐ์ทั้งสองนั้น
เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์หรือไม่ 

โดยที่ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ระบุไว้ในระหว่าง 
ค าขออนุสิทธิบัตรกับค าขออนุสิทธิบัตรของทั้งสองฝ่าย จะต้องแจ้งผู้ขอทุกฝ่ายให้ท าการตก
ลงกันภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างขอบเขต
ของข้อถือสิทธิที่ขอรับความคุ้มครองกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว กับขอบเขตของข้อถือสิทธิของ
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (งานที่ตรวจค้นพบ) แล้วแต่กรณี 

วิเคราะห์เปรียบเทียบว่ามีลักษณะขอบเขตสิทธิของการประดิษฐ์เหมือนกันหรือ
ซ้ าซ้อนกันเพียงใด 

ถ้าขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ต่างกัน หรือต่างกันบางส่วนกับขอบเขตของ 
ข้อถือสิทธิของงานที่ที่ปรากฏอยู่แล้วหรืองานที่ได้ค้นพบ ให้ถือได้ว่าไม่เป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน 

ถ้าพบขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์เหมือนกันโดยรวมทั้งหมดกับขอบเขต 
ข้อถือสิทธิของงานที่ปรากกฏอยู่แล้ว (งานที่ตรวจค้นพบ) ให้ถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน  

ในทางปฏิบัติแต่ละกรณีดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว  
โดยท าการตรวจค้นในฐานข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือระบบ e - Patent เพื่อค้นหา
เอกสารงานที่ปรากฎอยู่แล้ว และจัดท ารายงานการตรวจค้นการขอรับอนุสิทธิบัตรพร้อม
จัดท าบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้น (Check lists) และให้ระบุเอกสาร CR ในรายงาน
การตรวจค้นหากพบว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (พิจารณาสัญลักษณ์ระบุประเภท
เอกสารอ้างอิงของงานที่ปรากฏอยู่แล้วในหมวกที่ 3 ส่วนที่ 3) เพื่อประกอบการพิจารณา 
(เอกสารแนบ 7 และ 8) 

20.1 กรณียื่นค าขอต่างวันกัน 
ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน และได้

ยื่นขอรับความคุ้มครองระหว่างค าขออนุสิทธิบัตรของทั้งสองฝ่ายต่างวันกัน ให้ถือว่าผู้ที่ยื่น
ค าขอก่อนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า และให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นขอหลังทราบถึงสิทธิ 
ในการขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศประกอบด้วยมาตรา 16  

ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่าขอบเขตของสิทธิที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นขอบเขตสิทธิ
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้ถือว่าไม่ได้ท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยไม่ได้ร่วมกัน
ประดิษฐ์ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. มีหนังสือแจ้งต่อผู้ขอรับสิทธิหลังทราบถึงสิทธิเดียวกัน (หรือซ้ าซ้อนกัน) ที่เกิดขึ้น
ก่อนว่าเป็นสิทธิอย่างเดียวกันที่ได้มีผู้ยื่นขอรับไว้ก่อนหน้า ซึ่งถือได้ว่าผู้ที่ ได้ยื่นค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรไว้ก่อนหน้านั้นเป็นผู้มีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร โดยก าหนดการชี้แจงเหตุผลหรือ
ด าเนินการแก้ไขที่เกี่ยวข้องสิทธิภายใน 90 วันนับแต่วันที่รับหนังสือตามมาตรา 27   
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2. กรณีผู้ขอรับสิทธิที่หลังได้ยื่นชี้แจงเหตุผลหรือแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวข้องกับสิทธิที่ไม่
เกินสาระส าคัญที่ยื่นไว้ในครั้งแรกภายใน 90 วันหรือก าหนดเวลาขอขยายเวลาตามประกาศ
กรมฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบสิทธิการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (หรือ
สิทธิซ้ าซ้อนทับกัน) อีกครั้งตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. 
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522  

ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว พบว่าขอบเขตของสิทธิยังคงเป็นสิทธิการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ขอรับสิทธิหลังเพื่อทราบ และ
ให้ถือว่าค าขอรับหลังยังมีเหตุเป็นผู้ขอรับสิทธิหลังได้ขอรับความคุ้มครองอย่างเดียวกัน (หรือ
สิทธิซ้ าซ้อนกัน) กับสิทธิที่มีผู้ขอรับสิทธิเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้าตามมาตรา 65 ทศประกอบด้วย
มาตรา 16 

ทั้งนี้ หากผู้ขอรับสิทธิหลังไม่ได้ยื่นชี้แจงหรือแก้ไขเกี่ยวข้องกับสิทธิเพิ่มเติมใดๆ 
หรือไม่ด าเนินการใดๆ ให้ถือว่าผู้ขอได้ละทิ้งค าขออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 27 แล้วแต่กรณี  

20.2 กรณียื่นค าขอวันเดียวกัน 
ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนต่างยื่นระหว่างค าขออนุสิทธิบัตรกับค าขออนุสิทธิบัตร  

ที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์และยื่นค าขอในวันเดียวกันตาม
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16 ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือแจ้งคู่กรณีให้ตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือให้ 
มีสิทธิร่วมกันภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือ  ทั้งนี้จะต้องแจ้งเหตุว่าหากพ้น
ก าหนดเวลา 90 วันแรกแล้ว ถ้าคู่กรณีตกลงกันไม่ได้ ให้คู่กรณีสามารถน าคดีไปสู่ศาล  
ได้ภายในก าหนด 90 วันนับวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีก าหนดเวลาแรก 

(2) เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบรอผลของคู่กรณีอีก 90 วัน นับแต่วัน
ครบก าหนดเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาล 

(3) ถ้าคู่กรณีไม่น าคดไีปสู่ศาลภายในเวลาตามข้อ (2) ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณีทราบ 
ถึงการละทิ้งค าขอทั้งสองค าขอ  

(4) ถ้าคู่กรณีตกลงกันได้ หรือศาลมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณี
แก้ไขค าขอให้ถูกต้องโดยจะมีสิทธิรับอนุสิทธิบัตรเพียงค าขอเดียว ส่วนค าขออ่ืนๆ จะถือว่า
ละทิ้งค าขอ 

ตัวอย่างการแจ้งผลการตรวจสอบค าขอรับสิทธิ บัตร/อนุสิทธิบัตรที่ มีลักษณะ 
การประดิษฐ์เช่นเดียวกันและยื่นในวันเดียวกัน (เอกสารแนบ 9) 
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21. การตรวจสอบสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรกรณีการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ระหว่างค าขอรับอนุสิทธิบัตรกับค าขอรับสิทธิบัตร 

ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน และมี
บุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

(1) ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิ
รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้น 

(2) ถ้ามีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ขอรับอนุสิทธิบตัรทราบเพื่อให้ท าความตก
ลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน และจะให้ค าขอรับสิทธิบัตรหรือ
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นค าขอส าหรับการประดิษฐ์นั้น ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายใน เวลาที่อธิบดี
ก าหนดให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาที่อธิบดี
ก าหนด ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งค าขอรับ
สิทธิบัตร และละทิ้งค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

ส าหรับในการพิจารณาตรวจสอบเรื่องสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรกรณีที่เกี่ยวกับ 
ค าขอรับสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างค าขอรับสิทธิบัตรกับค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรหรือระหว่างค าขอค าขอรับอนุสิทธิบัตรกับค าขอรับสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี 
ตามมาตรา 77 ฉ  

ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าการประดิษฐ์ระหว่างสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
นั้นเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ หรือไม่ 

ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาจากขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ระบุไว้ระหว่างค าขอรับ
สิทธิบัตรกับค าขอรับอนุสิทธิบัตร หรือระหว่างค าขอรับอนุสิทธิบัตรกับค าขอรับสิทธิบัตร
แล้วแต่กรณี  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ขอรับกับขอบเขต
ของข้อถือสิทธิของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (หรืองานที่ค้นพบ) แล้วแต่กรณี  

ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบว่ามีลักษณะของขอบเขตสิทธิของการประดิษฐ์
เหมือนกันเพียงใดนั้น   

ถ้าพบขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ต่างกัน หรือต่างกันบางส่วนกับขอบเขต
ของข้อถือสิทธิของงานที่ที่ปรากฏอยู่แล้ว (หรืองานที่ได้ค้นพบ) ให้ถือได้ว่าไม่ เป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ถ้าพบขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์เหมือนกันโดยรวมทั้งหมดกับขอบเขตข้อ
ถือสิทธิของงานที่ปรากกฏอยู่แล้ว (หรืองานที่ค้นพบ) ให้ถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน  

ทางปฏิบัติในแต่ละกรณีข้างต้นดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่
แล้ว โดยท าการตรวจค้นในฐานข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือระบบ e - Patent เพื่อ
ค้นหาเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งค าขอรับสิทธิบัตรและค าขอรับอนุสิทธิบัตร และจัดท า

ม. 77 ฉ 
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รายงานการตรวจค้นการขอรับอนุสิทธิบัตรพร้อมจัดท าบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้น 
(Check lists) และให้ระบุเอกสาร CR ในรายงานการตรวจค้นหากพบว่าเป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน (พิจารณาสัญลักษณ์ระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของงานที่ปรากฏอยู่แล้วใน
หมวดที่ 3 ส่วนที่ 3) เพื่อประกอบการพิจารณา (เอกสารแนบ 7 และ 8) 

21.1  กรณียื่นค าขอต่างวันกัน 
ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน และ 

มีบุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร  
ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้น ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นขอรับหลัง
ทราบถึงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรือขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 77 ฉ ให้ผู้ตรวจสอบ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. มีหนังสือแจ้งต่อผู้ขอรับสิทธิหลังทราบถึงสิทธิเดียวกัน (หรือซ้ าซ้อนกัน) ที่เกิดขึ้น
ก่อนว่าเป็นสิทธิอย่างเดียวกันที่ได้มีผู้ยื่นขอรับฯไว้ก่อนหน้า ซึ่งถือได้ว่าผู้ที่ได้ยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ก่อนหน้านั้นเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรือขอรับ 
อนุสิทธิบัตร โดยก าหนดเวลาการชี้แจงเหตุผลหรือด าเนินการแก้ไขเก่ียวข้องสิทธิภายใน 90 
วันนับแต่วันที่รับหนังสือตามมาตรา 27  

2. ถ้าผู้ขอรับสิทธิหลังได้ยื่นชี้แจงเหตุผลหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิที่ไม่เกิน
สาระส าคัญที่ยื่นไว้ในคร้ังแรกก าหนดเวลาภายใน 90 วันหรือก าหนดเวลาขอขยายเวลาตาม
ประกาศกรมฯที่เก่ียวข้องแล้ว ผู้ตรวจสอบฯจะต้องตรวจสอบสิทธิการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
(หรือสิทธิซ้ าซ้อนทับกัน) อีกครั้งตามมาตรา 77 ฉ  

หากพิจารณาแล้ว พบว่าขอบเขตของสิทธิที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นขอบเขตเดียวกัน ให้ถือ
ว่าไม่ได้ท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ 

หากพิจารณาแล้วพบว่าขอบเขตของสิทธิยังคงเป็นสิทธิการประดิษฐ์อย่างเดียวกันอีก 
ให้ผู้ตรวจสอบฯมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ขอรับสิทธิหลังทราบอีกครั้ง ให้ถือว่า 
ค าขอหลังยังคงอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเป็นผู้ขอรับสิทธิหลังได้ขอรับความคุ้มครองอย่างเดียวกัน 
(สิทธิซ้ าซ้อนกัน) กับสิทธิที่มีผู้ขอรับสิทธิเกิดข้ึนไว้ก่อนหน้าตามมาตรา 77 ฉ 

หากผู้ขอรับสิทธิหลังไม่ได้ยื่นชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ด าเนินการใดๆ  
ให้ถือว่าผู้ขอได้ละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 27 
 

21.2 กรณียื่นค าขอวันเดียวกัน 
ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนต่างยื่นระหว่างค าขอรับสิทธิบัตรกับค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

หรือมีบุคคลหลายคนต่างยื่นระหว่างค าขออนุสิทธิบัตรกับค าขอสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์และยื่นค าขอในวันเดียวกันตามมาตรา 77 ฉ ให้
ผู้ตรวจสอบด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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(1) มีหนังสือแจ้งคู่กรณีให้ตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือให้มีสิทธิ
ร่วมกัน และคู่กรณีจะต้องแสดงข้อตกลงว่าจะให้ค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรเป็นค าขอรับความคุ้มครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือ 
ทั้งนี้ ต้องแจ้งเหตุในหนังสือด้วยว่าหากพ้นก าหนดเวลา 90 วันแรกแล้วถ้าคู่กรณีตก
ลงกันไม่ได้ ให้คู่กรณีสามารถน าคดีไปสู่ศาลได้ภายในก าหนด 90 วันนับวันสิ้น
ระยะเวลาที่อธิบดีก าหนดเวลาแรก 

(2) เมื่อพ้นก าหนดตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบรอผลของคู่กรณีอีก 90 วัน นับแต่วันครบ
ก าหนดเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาล 

(3) ถ้าคู่กรณีไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในเวลาตามข้อ (2) ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณีทราบถึง
การละทิ้งค าขอสิทธิบัตร ทั้งสองค าขอ  

(4) ถ้าคู่กรณีตกลงกันได้ หรือศาลมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณีแก้ไข
ค าขอให้ถูกต้องโดยจะมีสิทธิรับสิทธิบัตรเพียงค าขอเดียว ส่วนค าขอรับอ่ืนๆ จะถือ
ว่าละทิ้งค าขอ 

22. การตรวจสอบสิทธิในกรณีที่มีผู้ขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

บุคคลใดจะขอรับทั้งอนสุิทธิบตัรและสิทธบิัตรส าหรับการประดษิฐ์อย่างเดียวกันไม่ได้ 
บุคคลใดขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่าง

เดียวกันโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ตรี ให้ถือว่าบุคคลนั้นขอรับอนุสิทธิบัตรส าหรับ  
การประดิษฐ์นั้น 

มาตรา 77 เบญจ ได้บัญญัติเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ หมายถึงผู้รับสิทธิบัตรหรือ 
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตร หรือผู้ขอร่วมขอรับอนุสิทธิบัตร จะไม่สามารถ
น าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันของตนเองมาขอรับความคุ้มครองทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ได้ หากตรวจสอบพบว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นการขอรับอนุสิทธิบัตร
ส าหรับการประดิษฐ์นั้น  

และมาตรา 65 ตรี (หมวด 3 ทวิ อนุสิทธิบัตร) ได้บัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดจะขอรับ 
ทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันไม่ได้  

 

ในการด าเนินการเก่ียวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร
เพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่กรณี           
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(5) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรมิได้มีการขอรับ 
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวันยื่น
ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี 

ม. 77 เบญจ 
ม. 65 ตรี 

กฏ.ฉ. 22 
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2 (5) 
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ในการตรวจสอบเบื้องต้น กรณีค าขอรับอนุสิทธิบัตร นอกจากผู้ตรวจสอบจะต้อง
ตรวจสอบตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ข้อ 2 (1) ถึง 2 (4) เช่นเดียวกับกรณี
ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในหมวด 1 ส่วนที่ 1 แล้ว ผู้ตรวจสอบยังจะต้องพิจารณา
ตรวจสอบว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 
65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรตามข้อ 2 (5) หรือไม่ 

 

เมื่อได้ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณีตามข้อ 2 
และปรากฎว่ามีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ข้อ 4 อย่าง
เดียวกัน โดยไม่ถูกต้องหรือโดยผู้ยื่นค าขอมากกว่าหนึ่งราย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณี มีการขอรับหรือร่วมขอรับทั้ งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรส าหรับ 
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบว่าค าขอที่ยื่นไว้เป็นการขอรับเฉพาะ  
อนุสิทธิบัตรตามมาตรา 77 เบญจ 

(2) ในกรณีบุคคลหลายคนท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและมีบุคคล
ฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร ให้แจ้งให้ 
ผู้ยื่นค าขอทุกฝ่ายทราบว่า ผู้ซึ่งยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นรายแรกเป็นผู้มสีทิธิ
ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีบุคคลหลายคนท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและมีบุคคล
ฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร และเป็น
การยื่นค าขอในวันเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทุกฝ่ายท าความตกลงกันภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและส่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือโดยวิธี 
การอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบว่าการยื่นขอรับของผู้ขอดังกล่าวเหล่านั้น ได้ยื่น
ขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรหรือไม่  

โดยตรวจค้นข้อมูลในฐานข้อมูลภายใน (e - Patent) และจัดท ารายงานการตรวจค้น
การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเบื้องต้นส าหรับประกอบการพิจารณา (เอกสารแนบ 8) 

เพื่อค้นหาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ และ
เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ หากเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งเกิดผลจากการ
ขอรับโดยผู้ขอรับหรือผู้ขอรับร่วมบุคคลเดียวกัน ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผลการตรวจสอบเป็น
หนังสือไปยังผู้ขอรับทราบทั้งสองค าขอรับสิทธิบั ตรและค าขอรับอนุสิทธิบัตรโดยเร็ว  
และให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นได้ยื่นขอรับเพียงแค่ขอรับอนุสิทธิบัตรเท่านั้น 
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23. แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบัตรเบื้องต้น 
ส าหรับแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นค าขออนุสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบจะต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์ รูปแบบการจัดเตรียมของ
ค าขอว่าถูกต้องหรือไม่ และพิจารณาว่าเป็นการประดิษฐไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้
ตามมาตรา 9 หรือไม่ มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรถูกต้องหรือไม่ การนับวันยื่น
และการขอถือสิทธิย้อนหลัง (การอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน) ถูกต้องหรือไม่ หากมีกรณีแก้ไข
เพิ่ม เติมถูกต้องตามข้อก าหนดหรือไม่  รวมทั้ งการช าระค่าธรรมเนียมหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมถูกต้องหรือไม่  

ดังนั้นผู้ตรวจสอบพิจารณาตามกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการ
ตรวจสอบให้เป็นมาตรา 65 ทศประกอบด้วยมาตรา 28 และกฏกระทรวงที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

เมื่อพนักงานเจ้าหนา้ที่เสนอรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธบิัตรต่ออธิบดีแล้ว 
(1) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 หรือการ

ประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรนั้นและ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับไปยังผู้ขอรับ
สิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอ่ืนที่อธิบดีก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีค าสั่ง 

(2) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา 17 และการ
ประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอรับ
สิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง และก่อนการ
ประกาศโฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีก าหนด หรือ
โดยมีหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรช าระ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศ
โฆษณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้รับหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์  
ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวอีก ให้ถือว่า 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร  
เพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่กรณี  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรใน
เร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1) ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ ถูกต้องตามกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในมาตรา 17 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 17 แล้วแต่กรณี 

(2) การประดิษฐ์นั้นมิใช่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
ไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 แล้วแต่กรณี 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 28 
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(3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิทธิตามมาตรา 10 
มาตรา 11 มาตรา 14 หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือ วรรคสอง หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 
65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 15 หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่ง หรือวรรค
สอง แล้วแต่กรณี 

(4) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 16 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16 
แล้วแต่กรณี 

(5) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร มิได้มีการขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวันยื่น  
ค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี 

(6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ทั้งนี้ การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามค าสั่งกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรแทนอธิบดีฉบับล่าสุด” 

23.1 แนวทางปฏิบัติต่อค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีการประดิษฐ์ที่ ไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 9 

ในกรณีที่ปรากฏว่าค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตาม
กฎกระทรวง 22 ข้อ 2 (1) หรือข้อ 3 (1) หรือการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
นั้น มีการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 9 รวมอยู่ด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งให้ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขอได้ขอถือสิทธิการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา 9 โดยพิจารณาจากข้อถือสิทธิโดยรวมทั้งหมด โดยพิจารณาการ
ระบุข้อถือสิทธิดังกล่าวโดยอย่างชัดแจ้งว่าเป็นการประดิษฐ์ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรา 9 

ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งเหตุผลการพิจารณาเป็นหนังสือต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบว่า 
ค าขอของผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจถูกปฏิเสธ และแจ้งเหตุแห่งการยกค าขอรับสิทธิบัตรได้
เนื่องจากเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 

หากผู้ขอไม่เห็นด้วยในการพิจารณาสามารถชี้แจงเหตุผล หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ
สิทธิดังกล่าว หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเหตุข้างต้น (หากอยู่ในวิสัยที่จะท าได้โดย 
ไม่ขัดต่อกฎหมาย) ภายใน 90 วันนับแต่วันรับหนังสือแจ้งหรือขอขยายเวลาตามประกาศ
กรมฯ ที่เก่ียวข้อง    
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หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่าผู้ขอได้ขอถือสิทธิการประดิษฐ์ โดยมีข้อถือสิทธิ 
ข้อใดข้อหนึ่งเป็นการประดิษฐ์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผลการ
พิจารณาในแต่ละข้อถือสิทธิที่ไม่สามารถรับความคุ้มครองได้ 

โดยให้ผู้ตรวจสอบ แจ้งเหตุแห่งการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอทราบว่าค าขอรับ     
อนุสิทธิบัตรถูกปฏิเสธให้การคุ้มครองและเหตุผลต่อการอาจถูกยกค าขอได้ตามมาตรา 65 
ทศ ประกอบมาตรา 28 วรรคแรก 

หากผู้ขอไม่เห็นด้วยในการพิจารณาสามารถชี้แจงเหตุผล และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ
ถือสิทธิดังกล่าวได้ หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเหตุข้างต้น (หากอยู่ในวิสัยที่จะท าได้
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย) ภายใน 90 วันนับแต่รับหนังสือแจ้งหรือก าหนดเวลาขอขยายเวลา
ตามประกาศกรมที่เก่ียวข้อง  

หากผู้ตรวจสอบได้พิจารณาเหตุผลชี้แจงใดๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อถือสิทธิ
ใดๆ แล้ว ผู้ขอยังคงขอถือสิทธิการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้ผู้ตรวจ
สอบท ารายงานเสนออธิบดี เพื่อยกค าขอรับอนุสิทธิบัตรดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542 )  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี 
เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้
ตามมาตรา 58 หรือค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2 (3) หรือ
ข้อ 3(3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรนั้น 

ก่อนมีค าสั่งให้ยกค าขอตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะสั่งให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้  

ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกค าขอรับอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบแจ้ง
การปฏิเสธค าขอให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขอชี้แจงหรืออาจแก้ไข
เพิ่มเติมภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมิได้ชี้แจงเหตุผล หรือชี้แจงแหตุผลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ 
หักล้างความเห็นการพิจารณาของผู้ตรวจสอบฯ ให้ท ารายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งยก
ค าขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อไป (ภาคผนวก - เอกสาร 11) 

ในการด าเนินการชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรอาจจะขอผ่อนผัน
ระยะเวลาการชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การขอขยายก าหนดเวลาส่งเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับอนุสิทธิบัตร 

กฎ ฉ. 22 
(พ.ศ. 2542 
ข้อ 6 



        หมวด 3  ส่วนที่ 1 หน้า 58 
 

 
 

กรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนดไว้ตาม
ค าสั่งของผู้ตรวจสอบ หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเอง ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาค าขอแก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบค าขอแก้ไขเพิ่มเติม  
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่จะกล่าวถึงต่อไป 

23.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามมาตรา 65 ทศ 
ประกอบมาตรา 10 11 14 15 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  

ในกรณีที่ปรากฏว่าสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง 
22 ข้อ 2 (3) หรือข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องภายในเวลา  
ที่ก าหนด 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
เพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่กรณี  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรใน
เร่ือง ดังต่อไปนี้ 

(3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรืออนุ
สิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 15 หรือมาตรา 15 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประดิษฐท์ี่ยื่นขอรับสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณีเป็น
ค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2(3) หรือข้อ 3(3) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งยกค าขอรับสิทธิบตัรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรนั้น   

ก่อนมีค าสั่งให้ยกค าขอตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะสั่งให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้  

ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกค าขอรับอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบแจ้ง
การปฏิเสธค าขอให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงหรืออาจแก้ไขเพิ่มเติม
ภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 

หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ได้ด าเนินการชี้แจงเหตุผลภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่า 
ละทิ้งค าขอ หรือชี้แจงแหตุผลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ หักล้างความเห็นจากการพิจารณา
เก่ียวข้องกับสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร ให้จัดท ารายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งยกค าขอรับ
อนุสิทธิบัตรนั้นต่อไป  

 

 

กฎ ฉ. 22 
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2 

กฎ ฉ. 22 
(พ.ศ. 2542 
ข้อ 6 



        หมวด 3  ส่วนที่ 1 หน้า 59 
 

 
 

23.3 แนวทางปฏิบัติค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตร 
ไม่เป็นไปตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17  

ในกรณีที่ปรากฏว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เป็นไป ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบ
มาตรา 17 ก าหนดให้การขอรับอนุสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (กฎ ฉ. 21 และ ประกาศกรมฯ เรื่องก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับ
สิทธิบัตร ค าขอถือสิทธิวันยื่นในต่างประเทศเป็นครั้งแรกฯ และประกาศกรมฯ เรื่องก าหนด
แบบพิมพ์ค าขอแก้ไขเพิ่มเติมฯ เป็นต้น) หากพบข้อบกพร่องใดๆ ให้ผู้ตรวจสอบเสนอ
รายงานอธิบดิเพื่อสั่งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตรให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรสามารถด าเนินยื่นการก้ไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
หรือยื่นชี้แจงเหตุผลใดๆ หรือส่งเอกสารหรือสิ่งเพิ่มเติมใดๆก าหนดภายใน 90 วันนับแต่
ได้รับหนังสือแจ้งเพื่อทราบ เป็นไปตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522    

หากผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบปรากฎพบว่าค าขอรับสิทธิบัตรยังไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในมาตรา 17 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือ 65 ทศ ประกอบด้วย 17 และ
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี ในการพิจารณาการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าวสามารถ
เสนอยกค าขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีได้   

เมื่อพนักงานเจ้าหนา้ที่เสนอรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธบิัตรต่ออธิบดีแล้ว  

(1) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 หรือการ
ประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรนั้น และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขอรับ
สิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอ่ืนที่อธิบดีก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีค าสั่ง 

ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกค าขอรับอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบแจ้ง
การปฏิเสธค าขอให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงหรืออาจแก้ไขเพิ่มเติม
ภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 

หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ด าเนินการชี้แจงเหตุผลภายในก าหนดเวลาให้ถือว่าละทิ้ง 
ค าขอ หรือชี้แจงแหตุผลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ หักล้างความเห็นจากการพิจารณาเก่ียวข้อง
ข้อบกพร่องในการขอรับสิทธิบัตร หรือไม่เป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให้จัดท ารายงานเสนอ
อธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อไป (เอกสารแนบ 10) 

 

 

 

ม.65 ทศ 
ประกอบ  
ม. 28 (1) 
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23.4 การประดิษฐ์ที่มีความชัดแจ้ง 
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีความชัดแจ้ง(Clarity)  

ซึ่งการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์จะชัดแจ้งและรัดกุมได้ เมื่อเป็นไปตาม
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

1. เปิดเผยสาระส าคัญได้อย่างชดัเจน โดยมีการอธิบายถึงศิลปะหรือวิทยาการที่มีมา
ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์แล้วท าให้ทราบว่าการประดิษฐ์นั้นต้องการท าสิ่งใด  
มีวิธีการหรือต้องท าอย่างไรเพื่อที่จะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญเข้าใจต่อ
สาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่ขอความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรนั้นได้ ควรจะต้องเปิดเผยให้เห็น
การใช้วิถีทางในแก้ปัญหาทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องที่มีก่อนหน้า และเกิดผลลัพธ์
หรือผลดีที่ได้จากการประดิษฐ์ โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อสับสนหรือคลุมเครือใดๆ 

2. การใช้ถ้อยค าเฉพาะในสาขาวิทยาการต้องได้อย่างถูกต้อง การระบุถ้อยค าที่ใช้ 
ในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ต้องไม่ก ากวมหรือท าให้สับสนหรือคลุมเครือใดๆ 
ส าหรับในการกล่าวถึงเนื้อหาการประดิษฐ์ด้วยถ้อยค าที่ไม่ชัดแจ้งจนท าให้ผู้มีความช านาญ  
ในระดับสามัญเกิดความสับสนและไม่เข้าใจการประดิษฐ์ ซึ่งจะถือได้ว่ารายละเอียดการ
ประดิษฐ์ไม่มีความชัดเจนเช่นกัน 

23.5 การเปิดเผยจนท าให้ปฏิบัติได้จริง (Enablement) 
รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการ

ปฏิบัติได้นั้น หมายความว่า เมื่อปฏิบัติตามรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ ได้ระบุไว้  เพื่อ
แก้ปัญหาทางเทคนิค และต้องแสดงให้ได้ผลทางเทคนิคตามที่การประดิษฐ์ที่ได้รับการ
เปิดเผยไว้ หากผู้มีความช านาญในระดับสามัญไม่สามารถปฏิบัติตามการประดิษฐ์ได้จาก
ความรู้กระท าการตามแนวทางหรือวิถีทางวิถีที่ได้รับเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
หรือรูปเขียน (ถ้ามี) หรือเป็นการปฏิบัติตามความรู้ที่ทราบกันดีโดยทั่วไป ณ เวลาที่มีขอรับ
ขอความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร ให้ถือว่ารายละเอียดการประดิษฐ์นั้นได้รับการเปิดเผย 
ไม่เพียงพอที่ผู้มีความช านาญในระดับสามัญจะท าการประดิษฐ์นั้นได้ หรือกรณีที่ผู้มีความ
ช านาญในระดับสามัญเกิดความสงสัยในการประดิษฐ์ย่อมแสดงให้เห็นว่าเปิดเผยรายละเอียด
การประดิษฐ์ยังไม่เพียงพอ  

การพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดภายใต้ เงื่อนไขที่ ต้องปฏิบัติตามได้จริงนั้น  
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาได้จากการแยกตามหมวดหมู่ของการประดิษฐ์ 
(categories of invention) ตามการก าหนดไว้ในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522  

ตัวอย่างรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากขาดหรือไม่มี
ลักษณะทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค มีดังต่อไปนี้  

1. รายละเอียดที่กล่าวเฉพาะตั้งสมมติฐาน การคาดหวังในผลลัพธ์ โดยไม่ได้มีแนว
ปฏิบัติทางเทคนิคใดๆ ที่จะท าผู้มีความช านาญในระดับสามัญจะปฏิบัติตามได้ 
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2. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่กล่าวแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค แต่ให้แนวการปฏิบัติ
ตามเหล่านั้นเกิดความสับสน ก ากวม หรือคลุมเครือ จนผู้มีความสามารถระดับ
สามัญสามารถท าได้แค่เพียงจากข้อมูลที่ให้ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์เท่านั้น 

3. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่กล่าวแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค แต่ผู้มีความช านาญ
ในระดับสามัญยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จากแนวทางหรือวิถีทางที่กล่าวใน
รายละเอียดการประดิษฐ์แต่อย่างใด  

4. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่เปิดเผยแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคที่ชัดเจน แต่ขาดผล
การทดลอง/ทดสอบ เพื่อสนับสนุนหรือยืนยันผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์
เหล่านั้น ซึ่งการประดิษฐ์นั้นต้องมีผลการทดลองเพื่อยืนยันว่าปฏิบัติได้จริง 
 

24. การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Unity) 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา.………มาตรา 18.….......……มาตรา 26....………ในหมวด 2 ว่า
ด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตร โดยอนุโลม 

 การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกันตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ 2522  
ค าขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียวค าขอรับสิทธิบัตร

เพื่อการประดิษฐ์หลายอย่างในค าขอฉบับเดียวกันจะกระท าได้ต่อเมื่อการประดิษฐ์หลาย
อย่างนั้นมีความเก่ียวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรใด 
มีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันให้แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกค าขอส าหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง 

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้
แยกตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถือว่า
ได้ยื่นค าขอนั้นในวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรคร้ังแรก 

การแยกค าขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร

จะต้องยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันเมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและ  
มีค าสั่งแล้วให้ค าสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด 

ค าขอรับสิทธิบัตรที่ระบุข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับ  
การประดิษฐ์อย่างเดียว 

 (1) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุผลิตภัณฑ์ที่ขอรับความคุ้มครอง และระบุกรรมวิธี 
ในการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในข้อถือสิทธิหลักข้ออ่ืน 

 (2) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุถึงกรรมวิธีใดที่ขอรับความคุ้มครอง และระบุอุปกรณ์
และ/หรือเครื่องมือที่ใช้กับกรรมวิธีนั้น 

ม. 65 ทศ 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 18 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 26 

กฎ ฉ.21  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 5 
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ในการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
เพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่กรณี  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตร  
ในเร่ือง ดังต่อไปนี้ 

 (6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกันและ 

เมื่อได้ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรตามข้อ 10 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบว่าค าขอรับสิทธิบัตรเป็นการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หลายอย่างในค าขอฉบับเดียวกันอันไม่ถูกต้องตามมาตรา 18 หรือมาตรา 60 
แล้วแต่กรณี หรือไม่ ทั้งนี้ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ปรากฎว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย
มาตรา 18 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกค าขอ ส าหรับการประดิษฐ์แต่
ละอย่างโดยให้แก้ไขเพิ่มเติมค าขอเดิมให้คลุมถึงการ ประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียง
อย่างเดียว และให้แยกการประดิษฐ์ส่วนอ่ืนเป็นแต่ละค าขอต่างหากออกไป 

ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มี
ความเก่ียวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร
แยกค าขอส าหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง และเมื่อผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรยื่นค าขอรับอนุ
สิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้แยกตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับแจ้งแล้วให้ถือว่ายื่นค าขอนั้นในวันยื่นค าขอรับอนุ
สิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์แรก ในกรณีที่ผู้ขอไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรสามารถยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วันได้รับแจ้ง เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีค าสั่งแล้วให้ค าสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด 

 เหตุผลที่ต้องตรวจสอบการประดิษฐ์เดียวในค าขอรับอนุสิทธิบัตร มีดังนี้ 

1) เหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์: เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร ยื่นขอรับความ

คุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างโดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงค าขอเดียว 

2) เหตุผลทางเทคนิค: เพื่อความง่ายในการจ าแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ 

(classification) การตรวจค้นและการตรวจสอบ (search and examination) ส าหรับ

สิทธิบัตรที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

ค าขอรับอนุสิทธิบัตรใดผู้ขออาจยื่นขอหลายการประดิษฐ์รวมในค าขอรับอนุสิทธิบัตร
เดียวกันได้หากมีความเกี่ยวพันกันหรือเชื่อมโยงกันในข้อถือสิทธิซึ่งหมายความว่าการ
ประดิษฐ์เหล่านั้นอยู่ในแนวความคิดทั่วไปในการประดิษฐ์เดียวกัน (a single general 
inventive concept : SGIC) ในแต่ละการประดิษฐ์ปรากฏในค าขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆ 
จะต้องสะท้อนออกมาในแต่ละชุดข้อถือสิทธิที่มีความสัมพันธ์ทางเทคนิคเฉพาะต่อกัน  

กฎ ฉ.22  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 2 

กฎ ฉ.22  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 8 

กฎ ฉ.22  
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 12 
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การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522 สามารถพิจารณาได้สองลักษณะโดย  
  1) พิจารณาโดยไม่อาศัยเอกสารงานที่ปรากฎอยู่แล้ว   

 2) พิจารณาโดยอาศัยเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
   นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดจากกฎกระทรวงฉบับที่ 21 ข้อ 5 
 

โดยทั่วไป ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะพิจารณาการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยพิจารณา
จากเนื้อหาสาระของลักษณะเฉพาะทางเทคนิคในข้อถือสิทธิหลักเท่านั้น เพราะข้อถือสิทธิ
รองจะมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคทั้งหมดของข้อถือสิทธิหลักอยู่แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ข้อถือ
สิทธิอยู่ในรูปข้อถือสิทธิรองแต่เป็นอิสระต่อข้อถือสิทธิหลัก หรือในกรณีที่ข้อถือสิทธิหลักไม่มี
ความใหม่หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบก็ต้องพิจารณาเร่ืองการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันจากข้อถือสิทธิรองด้วย   

 

โครงสร้างของข้อถือสิทธิ ข้อถือสิทธิหลักมีโครงสร้างคือ ส่วนค าขึ้นต้น+ส่วนที่แสดง
ถึงลักษณะ ในขณะที่ข้อถือสิทธิรองจะประกอบด้วย ส่วนที่กล่าวอ้าง  + ส่วนที่แสดงถึง
ลักษณะ 

 

ข้อควรระวัง 1 หากข้อถือสิทธิ 1 ระบุลักษณะเฉพาะคือ A, B และ C ส่วนข้อถือสิทธิ 
2 ระบุตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งลักษณะ C ถูกแทนที่ด้วยลักษณะ D กรณีนี้ข้อถือสิทธิ 2 จะถือ
ว่าเป็นข้อถือสิทธิหลัก เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางเทคนิคไม่ทั้งหมดของข้อถือสิทธิ 1 อยู่ใน
ข้อถือสิทธิ 2 (ขาดลักษณะ C) 

 

ข้อควรระวัง 2 ส าหรับการระบุข้อถือสิทธิหลัก โดยจะพิจารณาถึงลักษณะทางเทคนิค
ที่สัมพันธ์กันระหว่างของข้อถือสิทธิหลักอีกข้อหนึ่งของแต่คนละประเภท ในการเขียน
ลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถถือได้ว่าเป็นข้อถือสิทธิหลักอีกข้อหนึ่งได้ที่เป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน เช่น  

ข้อถือสิทธิ 1 สแตนเลสเส้น มีลักษณะ................................. 
             ... 
             ... 
             … 
ข้อถือสิทธิ 5 กรรมวิธีการท าสแตนเลสเส้น มีขั้นตอน...................  
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กรอบความคิด  

จากรูปจะเห็นว่าในกรอบสี่ เหลี่ยมคือ
ลักษณะเทคนิคทั่วไป (Technical Field; TF) 
ในแต่ละข้อถือสิทธิก็จะมีลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิค (Special Technical Feature; STF) 
ซึ่งหากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกัน
หรือสอดคล้องกัน นั่นคือมีลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิคร่วมกันหรือระหว่างกัน เพราะฉะนั้นข้อ
ถือสิทธิ 1 และข้อถือสิทธิ 2 เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน แต่คนละแนวคิดกับข้อถือสิทธิ 3 

จึงต้องแยกข้อถือสิทธิ 3 เป็นอีกหนึ่งค าขอรับสิทธิบัตรแต่ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 21 ข้อ 5 ก็ถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

 

 ตัวอย่างของการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งมีข้อถือสิทธิหลักที่เป็นประเภท

เดียวกัน (Same Categories) 

ตั วอย่ า งที่  1 (ลั กษ ณ ะเฉพ าะท าง เท คนิ ค
เหมือนกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 สายพานล าเลียง X ที่มีลักษณะ A 
ข้อถือสิทธิ 2 สายพานล าเลียง Y ที่มีลักษณะ B; 
ข้อถือสิทธิ 3 สายพานล าเลียง Z ที่มีลักษณะ A 

และ B 
ซึ่งไม่มีสายพานล าเลียงที่มีลักษณะ A หรือ B เปิดเผยมาก่อน และไม่สามารถเป็น 

ที่ประจักษ์ได้โดยง่าย นอกจากนี้ลักษณะ A และ B ไม่เกี่ยวพันกัน 
แนวทางการพิจารณา: ข้อถือสิทธิ 1 กับ 3 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกันคือ A จึงเป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน, ข้อถือสิทธิ 2 กับ 3 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกันคือ B  
จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันแต่ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
ร่วมกัน จึงไม่เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน ดังนั้นจึงต้องแยกค าขออนุรับสิทธิบัตร  

Link 

Link  
2-3 

Link  
1-3 
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ตั วอย่ างที่  2 (มี ลั กษณ ะเฉพาะทางเทคนิ ค
สอดคล้องกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 ตัวส่งสัญญาณที่มีลักษณะ time axis 
expander ส าหรับสัญญาณวีดีโอ; 
ข้อถือสิทธิ 2 ตัวรับสัญญาณที่มีลักษณะ time axis 
compressor ส าหรับสัญญาณวีดีโอ; 
ข้อถือสิทธิ 3 อุปกรณ์ในการล าเลียงสัญญาณวีดีโอ 
ซึ่งมีลักษณะคือประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณตาม 
ข้อถือสิทธิ 1 และตัวรับสัญญาณตามข้อถือสิทธิ 2  
ซึ่งการใช้ time axis expander/compressor ไม่เคยมีมาก่อนและไม่สามารถท าได้โดยง่าย 
แนวทางการพิจารณา: ลักษณะพิเศษเฉพาะในข้อถือสิทธิ 1 และ 2 นั้นมีความเกี่ยวพันกัน
ทางเทคนิค ไม่สามารถแยกใช้งานกันได้ และลักษณะทางเทคนิคก็สอดคล้องกัน ดังนั้น  
ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ส่วนข้อถือสิทธิ 3 มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตามข้อถือสิทธิ 1 และ 2  ดังนั้น จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันทั้งกับข้อถือสิทธิ 
1 และ 2  

ตัวอย่างที่ 3 (มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 เต้าเสียบ (plug) ที่มีลักษณะเฉพาะคือ 
               ลักษณะ A; 
ข้อถือสิทธิ 2 เต้ารับ (socket) ที่มีลักษณะเฉพาะคือ 
     ลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะ A; 
ซึ่งทั้งสองลักษณะคือลักษณะ A และลักษณะที่สอดคล้อง
กับลักษณะ A ไม่เคยมีมาก่อนและไมส่ามารถท าได้
โดยง่าย 
แนวทางการพิจารณา: ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่สอดคล้องกัน 
และเต้าเสียบและเต้ารับมีความเกี่ยวพันทางเทคนิค ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้น ข้อถือสิทธิ 1 
และ 2 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ตัวอย่างที่ 4 (มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 เส้นใย A ส าหรบัโคมไฟ; 
ข้อถือสิทธิ 2 โคมไฟ B ที่มีเส้นใย A; 
ข้อถือสิทธิ 3 ไฟส่องทาง ที่มีโคมไฟ B ซึ่งมีเส้นใย A และแกนหมุน C; 

ซึ่งเส้นใย A เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: เนื่องจากทั้ งสามข้อถือสิทธิ มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
ของเส้นใย A ร่วมกัน จึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
 

Link 
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ตัวอย่างที่  5 (ลั กษณ ะเฉพาะทางเทคนิคต้อง
เหนือกว่างานที่ปรากฎอยู่แล้ว) 
ข้อถือสิทธิ 1 กรรมวิธี B เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A; 
ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธี C เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A; 
ข้อถือสิทธิ 3 กรรมวิธี D เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A; 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ A เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และ  
มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: ผลิตภัณฑ์ A คือลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของทั้งสามข้อถือสิทธิ  
จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันทั้งสามข้อ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ A ดังกล่าว สามารถเป็นข้อถือ
สิทธิผลิตภัณฑ์ได้ด้วย แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ A เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ก็จะไม่เป็นลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิคอีกต่อไป จะต้องพิจารณาในประเด็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันของทั้งสามข้อ
ใหม่อีกคร้ัง 
 

ตัวอย่างที่ 6 (ลักษณะพิเศษเฉพาะพิจารณาโดยทั้งหมด) 
ข้อถือสิท ธิ  1 องค์ป ระกอบ เรซิน  ที่ ป ระกอบด้ วย  
                เรซิน A, สารเติม B และสารหน่วงไฟ C 
ข้อถือสิท ธิ  2 องค์ป ระกอบ เรซิน  ที่ ป ระกอบด้ วย  
               เรซิน A, สารเติม B และสารกันไฟฟ้าสถิต D  

       ซึ่งเรซิน A สารเติม B สารหน่วงไฟ C และ
สารกันไฟฟ้าสถิต D แต่ละตัวเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว และ
การรวมสาร A และ B ไม่ได้เกินกว่าในสิ่งที่มีปรากฏอยู่แล้ว แต่ในขณะที่การรวม A B C  
ได้องค์ประกอบที่ไม่ติดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง และการรวม A B D ได้องค์ประกอบที่ไม่
ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งสองอย่างนี้  จึงเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น 

แนวทางการพิจารณา: แม้ว่าทั้งสองข้อถือสิทธิจะมีลักษณะเหมือนกันคือ A และ B 
แต่ทั้ง A, B และ AB ไม่ได้เกินกว่าที่ปรากฏอยู่ก่อน ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือ
สิทธิ 1 คือ A B C และข้อถือสิทธิ 2 คือ A B D ทั้งสองลักษณะไม่ได้เหมือนหรือสอดคล้อง
กัน ดังนั้น จึงไม่การประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิที่ 2 กับข้อถือสิทธิ 1 

 ตัวอย่างของการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งมีข้อถือสิทธิหลักที่เป็นคนละ
ประเภท (Different Categories) 
ตัวอย่างที่ 7 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ต้องเกินกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว) 
ข้อถือสิทธิ 1 องค์ประกอบ X 
ข้อถือสิทธิ 2 ขั้นตอนการเตรียมองค์ประกอบ X 
ข้อถือสิทธิ 3 การใช้องค์ประกอบ X เป็นยาฆ่าแมลง 

Link 

Link 
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สถานการณ์ที่ 1: องค์ประกอบ X มีความใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: องค์ประกอบ X เป็นลักษณะทางเทคนิคที่มีเหมือนกันทั้งสามข้อถือ
สิทธิ และเนื่องจากลักษณะทางเทคนิคนั้นเกินกว่างานที่ปรากฎอยู่แล้ว ข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 
จึงมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน ดังนั้น จึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
 

สถานการณ์ที่ 2: หลังจากตรวจค้นแล้วพบว่า องค์ประกอบ X ขาดความใหม่และไม่มีขั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: ข้อถือสิทธิ 1 จะถูกพิจารณาให้ตัดทิ้งเพราะขาดความใหม่และ 
ขั้นการประดิษฐ์ ลักษณะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ยังคงเป็นองค์ประกอบ X แต่
เนื่องจากองค์ประกอบ X ไม่ได้เกินกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว จึงไม่จัดเป็นลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิคที่ใหม่ นอกจากนี้ ยังไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกันระหว่างข้อถือ
สิทธิ 2 และ 3 ดังนั้น จึงไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ตัวอย่างที่ 8 (เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิคโดยนัยยะแฝง) 
ข้อถือสิทธิ 1 เส้นสแตนเลสที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งมีส่วนประกอบ 
ที่ส าคัญคือ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก) Ni=2.0-5.0, Cr=15-19, Mo=1-2 ที่ เหลือเป็น Fe  
ซึ่งความหนาระหว่าง 0.5 ถึง 2.0 มม. และมี 0.2 % yield strength มากกว่า 50 kg/mm2 
ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการท าเส้นสแตนเลสที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญคือ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก) Ni=2.0-5.0, Cr=15-19, Mo=1-2,  
ที่เหลือเป็น Fe, ซึ่งประกอบรวมด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) รีดร้อนสแตนเลส ให้มีความหนา 2.0 mm – 5.0 mm 
2) บ่มสแตนเลสที่อุณหภูมิ 800-1000 oC 
3) รีดเย็นสแตนเลส จนมีความหนา 0.5-2.0 mm และ 
4) บ่มที่อุณหภูมิ 1120-1200 oC เป็นเวลา 2-5 นาที 
ซึ่งเมื่อเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วพบว่า สแตนเลสที่มี 0.2 % yield strength 

มากกว่า 50 kg/mm2 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ในข้อถือสิทธิ 1 
คือ 0.2 % yield strength มากกว่า 50 kg/mm2  ในส่วนขั้นตอนของกระบวนการในข้อถือ
สิทธิ 2  ถูกน ามาประยุกต์ใช้เฉพาะเพื่อผลิตสแตนเลสเส้นโดย yield strength ถึงแม้ว่า
ลักษณะนี้จะไม่ชัดเจนจากข้อความในข้อถือสิทธิ 2 แต่ได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจนไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ เมื่อผลิตโดยกรรมวิธีดังกล่าว ดังนั้น กรรมวิธีนี้มีลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิคสอดคล้องกับลักษณะของ yield strength ในข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ จึงถือว่าเป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
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ตัวอย่างที่ 9 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน) 
ข้อถือสิทธิ   1 สีที่มีสารป้องกันฝุ่น X 
ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการทาสีบนตัววัตถุโดยใช้สีตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  
     (1) ท าให้สีแตกตัวเป็นอะตอมโดยใช้แรงอัดอากาศ 

       (2) สร้างประจุไฟฟ้าให้กับสีที่แตกตัวเป็นอะตอมแล้วโดยใช้การจัดเรียง 
            อิเล็กโทรด A และน าไปลงบนวัตถุ 

ข้อถือสิทธิ 3 อุปกรณ์ในการทาสี ซึ่งมีการจัดเรียงอิเล็กโทรด A 
      ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ทั้งสีที่มีสาร X และการจัดเรียงอิเล็กโทรด 

A เป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา:  สีที่มีสาร X คือ ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 1 และ 2 
ในขณะที่การจัดเรียงอิเล็กโทรด A เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 และ 3  
อย่างไรก็ตามระหว่างข้อถือสิทธิ 1 และ 3 ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันเนื่องจากไม่
มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกัน 
 

ตัวอย่างที่ 10 (กรรมวิธีกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 กรรมวิธีในการจัดการวัสดุสิ่งทอ ซึ่งมีลักษณะคือการพ่น        

เคลือบวัสดุด้วยองค์ประกอบ A ภายใต้สภาวะ B 
ข้อถือสิทธิ 2 วัสดุสิ่งทอที่ถูกเคลือบตามกรรมวิธีข้อถือสิทธิ 1 
ข้อถือสิทธิ 3 เครื่องพ่นสเปรย์ส าหรับใช้ในกรรมวิธีข้อถือสิทธิ 1  

โดยมีลักษณะคือหัวฉีด C ที่ มี การกระจายตัวของ
องค์ประกอบที่ดีขึ้น 
กรรมวิธีในการจัดการวัสดุสิ่งทอ ซึ่งมีลักษณะคือการพ่นเคลือบวัสดุด้วย

องค์ประกอบใดๆ เป็นงานที่ปรากฎอยู่แล้ว แต่กรรมวิธีส าหรับการเคลือบองค์ประกอบ A 
ภายใต้สภาวะ B (เช่น อุณหภูมิ, การฉายรังสี เป็นต้น) ดังที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ 1 มีความ
ใหม่ นอกจากนี้วัสดุสิ่งทอในข้อถือสิทธิ 2 มีคุณสมบัติเกินกว่างานที่ปรากฎอยู่แล้ว และ
หัวฉีด C ก็เป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: 

    ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคในข้อถือสิทธิ 1 คือการใช้สภาวะในกรรมวิธีที่พิเศษ 
ที่สอดคล้องกับสิ่งที่จ าเป็นในการเคลือบองค์ประกอบ และวัสดุสิ่งทอในข้อถือสิทธิ 2 เกิดขึ้น
ภายหลังการเคลือบภายใต้สภาวะดังกล่าว ดังนั้นข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิคที่สอดคล้องกัน จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องพ่นสเปรย์ใน 
ข้อถือสิทธิ 3 เป็นอุปกรณ์ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นจากกรรมวิธีข้อถือสิทธิ1 เพียงแต่น าอุปกรณ์นี้ไปใช้
ในกรรมวิธีเท่านั้น จึงท าให้ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่สอดคล้องกันกับข้อถือสิทธิ 1 
และข้อถือสิทธิ 2  ดังนั้นระหว่างข้อถือสิทธิ 3 กับข้อถือสิทธิ 1 และข้อถือสิทธิ 2 จึงไม่เป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
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หมายเหตุ ในกรณีนี้ แม้จะเป็นไปตามข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฉบับ 21 แต่เมื่อ
พิจารณาลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 3 แล้ว พบว่าไม่เกี่ยวพันกันกับข้อถือสิทธิ 
1 และข้อถือสิทธิ 2  

ตัวอย่างที่ 11 (กรรมวิธีกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคต่างกัน) 
ข้อถือสิทธิ 1 เตาเชื้อเพลิง ซึ่งมีลักษณะคือมีท่อน าเข้า
เชื้อเพลิงที่ต่อกันไปจนถึงห้องผสมเผาไหม้ 
ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการท าเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือ 
มีขั้นตอนการต่อท่อน าเข้าเชื้อเพลิงกับห้องผสมเผาไหม้ 
ข้อถือสิทธิ 3 กรรมวิธีการท าเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือ
ขั้นตอนการหล่อ 
ข้อถือสิทธิ 4 อุปกรณ์ส าหรับการท าเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือมี ส่วน X ส าหรับการต่อท่อ
น าเข้าเชื้อเพลิงต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้ 
ข้อถือสิทธิ 5 อุปกรณ์ส าหรับการท าเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือมี ส่วนควบคุมอัตโนมัติ D 
ข้อถือสิทธิ 6 กรรมวิธีการผลิต carbon black ด้วยเตาเชื้อเพลิงตามข้อถือสิทธิ 1 มีลักษณะ
คือมีขั้นตอนการน าเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องผสมเผาไหม้ต่อเนื่อง 

ซึ่งงานที่ปรากฏอยู่แล้วได้เปิดเผยถึงเตาเชื้อเพลิงที่มีท่อน าเข้าไม่ต่อเนื่องกับห้อง
ผสมเผาไหม้ ดังนั้น เตาเชื้อเพลิงที่มีท่อน าเข้าต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้  จึงเป็นการ
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
แนวทางการพิจารณา: 

ข้อถื อสิ ท ธิ  1, 2, 4, และ 6 เป็ นการประดิษฐ์อย่ าง เดี ยวกัน  เนื่ อ งจากมี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกันคือ ท่อน าเข้าต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ข้อถือสิทธิ 3 
หรือ 5 ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกับข้อถือสิทธิ 1, 2, 4, หรือ 6 ดังนั้น จึงไม่ใช่
การประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิ 3 หรือ 5 กับข้อถือสิทธิ 1, 2, 4, หรือ 6 
นอกจากนี้ข้อถือสิทธิ 3 กับข้อถือสิทธิ 5 กไ็ม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันด้วย 

 ตัวอย่างของการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งพิจารณาจากข้อถือสิทธิรอง 
(Dependent Claims) 
ตามหลักการตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน จะไม่มีการพิจารณาการ

ประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิรองกับข้อถือสิทธิหลัก ถึงแม้ว่าข้อถือสิทธิรอง
อาจจะประกอบด้วยการประดิษฐ์อื่นเพิ่มขึ้นมาก็ตาม 
ตัวอย่าง ข้อถือสิทธิ 1 คือวิธีการท าผลิตภัณฑ์ A ที่มีลักษณะคือการใช้ B เป็นวัตถุดิบ 
ข้อถือสิทธิ 2 คือวีธีการท าผลิตภัณฑ์ A ตามข้อ1 ที่มีลักษณะคือวัตถุดิบ B ถูกเตรียมจาก
วัตถุ C เพราะว่าลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 ทั้งหมดอยู่ในข้อถือสิทธิ 1 
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ดังนั้นไม่ว่าวัตถุดิบ B ถูกเตรียมจากวัตถุ C จะมีขั้นการประดิษฐ์หรือไม่ ก็ไม่สามารถตัดสินวา่
ไม่ใช่การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

แต่ถ้าข้อถือสิทธิ 1 มีลักษณะเฉพาะ A, B, และ C; ในขณะที่ข้อถือสิทธิ 2 ตาม 
ข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งลักษณะ C ถูกแทนที่ด้วยลักษณะ D กรณีนี้ข้อถือสิทธิ 2 จะเป็นข้อถือสิทธิ
หลัก เนื่องจากไม่ใช่ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 1 ทั้งหมดอยู่ในข้อถือสิทธิ 2 
จึงต้องตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ตามข้อสิทธิหลักที่เป็นประเภทเดียวกัน 

ตัวอย่าง 
ข้อถือสิทธิ  1 จอแสดงผลที่มีลักษณะ A และ B 
ข้อถือสิทธิ 2 จอแสดงผลตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมีลักษณะ

เพิ่มเติมมาคือ C 
ข้อถือสิทธิ 3 จอแสดงผลตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมีลักษณะ

เพิ่มเติมมาคือ D 
เหตุการณ์ที่ 1 ข้อถือสิทธิ 1 มีความใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
การอธิบาย ข้อถือสิทธิ 2 และ 3 เป็นข้อถือสิทธิรองที่ก าหนดขอบเขตของความคุ้มครองใน
ข้อถือสิทธิ 1 ดังนั้น จึงเป็นการประดิษฐ์เดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิทั้งสามข้อ 
 
เหตุการณ์ที่ 2 จากการรวมกันของเอกสารที่ได้จากการตรวจค้นสองเอกสารพบว่าข้อถือสิทธิ 
1 ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น แต่ลักษณะ C และ D มีลักษณะทางเทคนิคที่เกินกว่างาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้ว และลักษณะ C กับ D ไม่มีความเก่ียวพันกัน 
การอธิบาย เนื่องจากข้อถือสิทธิ 1 ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
จึงไม่สามารถรับจดสิทธิบัตรได้ ข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ที่เหลืออยู่
จึงอาจถูกแก้ไขจนกลายเป็นข้อถือสิทธิหลัก แต่เนื่องจากไม่มี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ร่วมกัน 
จึงไม่เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน 

การตรวจสอบเบื้องต้นกรณีค าขอรับอนุสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณา
ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน หรือมีความ
เกี่ยวพันกันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ โดยใช้หลักเกณฑ์การ
พิจารณาตามข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542)  

ตัวอย่าง ค าขอรับสิทธิบัตรที่ระบุข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นค าขอรับสิทธิบัตร
ส าหรับการประดิษฐ์อย่างเดียว 

(1) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุผลิตภัณฑ์ที่ขอรับความคุ้มครอง และระบุกรรมวิธีใน 
การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในข้อถือสิทธิหลักข้ออ่ืน 

(2) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุถึงกรรมวิธีใดที่ขอรับความคุ้มครองและระบุอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือที่ใช้กับกรรมวิธีนั้น 
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การพิจารณาตรวจสอบเรื่อง การประดิษฐ์อย่างเดียวกันนอกเหนือจากที่กล่าว
ข้างต้น ผู้ตรวจสอบยังจะต้องพิจารณาตรวจสอบ โดยใช้แนวทางในการพิจารณา
ดังต่อไปนี้เพิม่เติมด้วย เช่น 

ตัวอย่างที่ 1 
ข้อถือสิทธิ 

1. เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีขาเสียบจ านวนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ ขาเสียบดังกล่าว 
มีหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d  

2. เต้ารับไฟฟ้าที่มีรูจ านวนหนึ่ง ที่ก าหนดชิ้นส่วนสัมผัสตัวเมีย ที่มีลักษณะพิเศษ 
คือรูดังกล่าวมีหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d 

ข้อพิจารณา 
หากพิจารณาข้อถือสิทธิดังกล่าวแล้ว พบว่า ลักษณะพิเศษทางเทคนิคในข้อถือสิทธิ  

ข้อ 1 คือขาเสียบที่มีหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยม และลักษณะพิเศษทางเทคนิคในข้อถือสิทธิ 
ข้อ 2 คือ เต้ารับที่มีหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยม ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกันและมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของขาเสียบของเต้าเสียบ 

กรณีนี้ให้ถือว่า  
ข้อถือสิทธิข้อ 1 และข้อ 2 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันเนื่องจากเป็นการประดิษฐ์  

ที่มีความเก่ียวพันกัน 

ตัวอย่างที่ 2 
ข้อถือสิทธิ 
1. สายพานล าเลียง x ที่มีลักษณะ A 
2. สายพานล าเลียง y ที่มีลักษณะ B 
3. สายพานล าเลียง z ที่มีลักษณะ A + B 
ข้อพิจารณา 
หากพิจารณาข้อถือสิทธิดังกล่าวแล้ว พบว่าลักษณะ A ในข้อถือสิทธิข้อ 1 และลักษณะ 

B ในข้อถือสิทธิข้อ 2 เป็นลักษณะพิเศษทางเทคนิค และลักษณะ A นี้มิได้เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะ B  

กรณีนี้ให้ถือว่า 
1. ข้อถือสิทธิข้อ 1 และข้อ 2 มิใช่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
2. ข้อถือสิทธิข้อ 1 และข้อ 3 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
ข้อถือสิทธิข้อ 2 และข้อ 3 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ตัวอย่างที่ 3 
ข้อถือสิทธิ 
1. วงจรควบคุมส าหรับมอเตอร์ชนิดกระแสตรงวงจรควบคุมดังกล่าวมีลักษณะ A 
2. วงจรควบคุมส าหรับมอเตอร์ชนิดกระแสตรงวงจรควบคุมดังกล่าวมีลักษณะ B 



        หมวด 3  ส่วนที่ 1 หน้า 72 
 

 
 

3. ยานพาหนะที่รวมถึงมอเตอร์ชนิดกระแสตรงที่มีวงจรควบคุมที่มีลักษณะ A 
4. ยานพาหนะที่รวมถึงมอเตอร์ชนิดกระแสตรงที่มีวงจรควบคุมที่มีลักษณะ B 
ข้อพิจารณา 
หากพิจารณาข้อถือสิทธิดังกล่าวแล้วพบว่าลักษณะพิเศษทางเทคนิคในข้อถือสิทธิข้อ 1 

คือ ลักษณะ A ซึ่งระบุในข้อถือสิทธิข้อ 3 ด้วย และลักษณะทางเทคนิคในข้อถือสิทธิข้อ 2 
คือ ลักษณะ B ซึ่งระบุในข้อถือสิทธิข้อ 4 ด้วย 

กรณีนี้ให้ถือว่า 
1. ข้อถือสิทธิข้อ 1 และขอ้ 2 มิใช่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
2. ข้อถือสิทธิข้อ 1 และข้อ 3 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
3. ข้อถือสิทธิข้อ 2 และข้อ 3 มิใช่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
4. ข้อถือสิทธิข้อ 2 และข้อ 4 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ตัวอย่างที่ 4 
ข้อถือสิทธิ 
1. สารประกอบ A 
2. องค์ประกอบสารฆ่าแมลงที่ประกอบด้วยสารประกอบแคริเออร์ 
ข้อพิจารณา 
หากพิจารณาข้อถือสิทธิดังกล่าวแล้วพบว่าข้อถือสิทธิข้อ 1 และ ข้อ 2 มีลักษณะพิเศษ

ทางเทคนิคร่วมกัน คือ สารประกอบ A   
กรณีนี้ให้ถือว่า  
ข้อถือสิทธิข้อ 1 และข้อ 2 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

ตัวอย่างที่ 5 
ข้อถือสิทธิ 
1. กระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยขั้นตอน A และ B 
2. เครื่องที่ใช้เฉพาะส าหรับด าเนินการตามขั้นตอน A 
3. เครื่องที่ใช้เฉพาะส าหรับด าเนินการตามขั้นตอน B 
ข้อพิจารณา 
หากพิจารณาข้อถือสิทธิดังกล่าวแล้ว พบว่าขั้นตอน A และขั้นตอน B เป็นลักษณะ

พิเศษทางเทคนิค   
 
กรณีนี้ให้ถือว่า 
1. ข้อถือสิทธิข้อ 1 และข้อ 2 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
2. ข้อถือสิทธิข้อ 1 และข้อ 3 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
3. ข้อถือสิทธิข้อ 2 และข้อ 3 มิใช่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 
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กรณีที่ผู้ตรวจสอบพบว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรมิใช่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน  
ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 26 และกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 22 (พ.ศ. 2542) ข้อ 8 ดังนี้ 

ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรใด  
มีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่ าเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกค าขอส าหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง 

 ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ที่ได้แยกตามวรรคหนึ่งภายใน 120 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่า
ได้ยื่นค าขอนั้นในวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรคร้ังแรก 

 การแยกค าขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

 ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรจะต้องยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลา 120 วัน เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัย
และมีค าสั่งแล้วให้ค าสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปรากฏว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย
มาตรา 18 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรแยกค าขอส าหรับการประดิษฐ์  
แต่ละอย่าง โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมค าขอเดิมให้คลุมถึงการประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียง
อย่างเดียว และให้แยกการประดิษฐ์ส่วนอ่ืนเป็นแต่ละค าขอต่างหากออกไป 

การขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้แยกจากค าขอเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ขอรับอนุสิทธิบัตรตามปกติ แต่จะเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ให้แตกต่างไปจาก  
ที่ระบุไว้ในค าขอเดิมไม่ได้ ในการนี้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
สิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรอีก เช่น ค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น 

  

ม. 65 
ประกอบ ม. 26 

กฏ. ฉ. 22 
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 8 
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25. การประดิษฐ์ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
ในกรณีอธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์ตามค าขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการประดิษฐ์ที่ต้อง

รักษาไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อธิบดีมีอ านาจสั่งให้
ปกปิดสาระส าคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นไว้เป็นความลับ จนกว่าจะสั่งเป็นอย่างอื่น 

ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผู้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดการ
ประดิษฐ์โดยรู้อยู่ว่าอธิบดีได้สั่งให้ปกปิดไว้เป็นความลับตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะมีอ านาจ  
ท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  

ในทางปฏิบัติเมื่อผู้ตรวจสอบได้ตรวจพิจารณาเบื้องต้นค าขอรับอนุสิทธิบัตรแล้วเห็น
ว่าการประดิษฐ์นั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร เช่น การประดิษฐ์
เก่ียวกับอาวุธเพื่อการสงครามบางชนิด ดังเช่น ระเบิดแบคทีเรีย ระเบิดเคมี เป็นต้น หรือการ
ประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขบางชนิด ดังเช่น กรรมวิธีการผลิตยาเสพติดเพื่ อใช้เป็น
ส่วนผสมของยาระงับประสาท เป็นต้น ผู้ตรวจสอบจะแจ้งให้ผู้ขอชี้แจงข้อเท็จจริง หากผู้ขอ
ชี้แจงแล้วผู้ตรวจสอบไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันตรายแก่ความมั่นคงหรือไม่ ให้สอบถามหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องก่อนเสนออธิบดีพิจารณาสั่งให้ปกปิดสาระส าคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้น
ไว้เป็นความลับต่อไป และแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

26. การตรวจสอบค าขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของ
การประดิษฐ์ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตร
โดยไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ให้ขอก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอรับ
สิทธิบัตร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตร ผู้ขออาจขอแก้ไขเพิ่มเติมเอง หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไข ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่
เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่เปิดเผยไว้ในค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้ 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  เมื่อผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรตาม
มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แล้ว ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรของตนเองได้ก่อนวันรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณา แต่การแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 

26.1 การแจ้งชี้แจงหรือการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนสุิทธิบัตร 
เพื่อให้การตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้ตรวจสอบความสอดคล้องกับแนวทางด าเนินงาน 

ที่ได้รับก าหนดไว้คู่มือการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และปฏิบัติงาน
แนวเดียวกันนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองสิทธิบัตร ก าหนดให้ด าเนินงานตรวจสอบและการ
แจ้งชี้แจงหรือการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตรเหล่านั้น 

ม. 65 
ประกอบ ม. 20 

กฏ ฉ.21 
(พ.ศ. 2542) 
ข้อ 16 

ม. 65 
ประกอบ ม. 23 
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ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอรับสิทธิบัตรมาให้
ถ้อยค าชี้แจง หรือให้ส่งเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรส่งผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งเอกสารนั้นพร้อม
ด้วยค าแปลเป็นภาษาไทย 

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ส่ง
เอกสารตามวรรคสองภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวัน ให้ถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร เว้นแต่ 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอธิบดีอาจขยายก าหนดเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร 

ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของ 
การประดิษฐ์ 

ในกรณี ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรยื่นแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตรตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งชี้แจง หรือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร
ด าเนินการแก้ไขในสิ่งที่ข้อบกพร่องตามที่ระบุไว้ตามการสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยที่ผู้ขอรับ
อนุสิทธิบัตรสามารถแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตรในสิ่งเหล่านั้นได้ หรือแก้ไขเพิ่มเติมใน
ข้อบกพร่องอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร แต่ที่สิ่งส าคัญในการการแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตร
เหล่านั้น จะต้องไม่เกินกว่าขอบเขตสาระส าคัญที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
ที่ถูกยื่นไว้ในคร้ังแรกกับกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์ทางปัญญา หรือการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้น
จะต้องไม่เป็นการเพิ่มเติ่มสาระส าคัญของการประดิษฐ์แต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 20 แห่ง 
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

26.1.1 ข้อก าหนดส าหรับการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม 
ส าหรับขั้นตอนการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ การแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับ   

อนุสิทธิบัตรหรือการชี้แจงใดๆ จะสามารถกระท าได้หลายคร้ัง (Non-Final Office Action) แต่
ในทางปฏิบัติผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรอาจจะได้รับการแจ้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่เห็นสมควร
ว่าเป็นแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแจ้งชี้แจงเป็นหนังสือครั้งสุดท้าย (Final Office Action)  
ซึ่งหนังสือแจ้งดังกล่าวจะต้องระบุเหตุหากไม่ด าเนินการใดๆ จะท าให้เกิดผลต่อการพิจารณายก
ค าขอรับอนุสิทธิบัตร หรือละทิ้งค าขอรับอนุสิทธิบัตรต่อไป เพื่อที่จะท าให้เกิดการด าเนินการ
หรือตรวจสอบของค าขอรับอนุสิทธิบัตรเหล่านั้นๆ เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและ
ภายใต้ก าหนดเวลาการท างานของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้การ
แก้ไข/ชี้แจง Non-Final Office Action ไม่ควรเกิน 3 ครั้งในประเด็น / สาระส าคัญเดียวกัน  

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 27 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม. 20 
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ในการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร 
ไม่เพียงแต่ตรวจสอบว่าการยื่นเป็นไปวิธีการและก าหนดเวลาหรือไม่ (ตามมาตรา 27 ประกอบ
กับกฎกระทรวงฉบับที่ 22 และประกาศกรมฯ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การขอขยายเวลาการส่ง
เอกสารฯ) แล้ว ยังจะต้องตรวจสอบขอบเขตสาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมว่าไม่เกินขอบเขต
สาระส าคัญเดิมที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้าหรือได้เปิดเผยไว้ในครั้งแรกหรือไม่  

ในกรณี ผู้ขอยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารค าขออนุรับสิทธิบัตรทั้งด้วยตนเอง (ที่เรียกว่า 
ผู้ขอรับแก้ไขเพิ่มเข้ามาเอง) หรือแก้ไขตามพนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง หรือแจ้งให้ด าเนินการใดๆ การ
แก้ไขเพิ่มเติมค าขออนุรับสิทธิบัตรดังกล่าวนั้น จะต้องไม่เกินกว่าขอบเขตที่ได้เปิดเผยไว้ในครั้ง
แรกที่ยื่นขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับการอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือ
สิทธิในครั้งแรกนั้น สามารถพิจารณาได้โดยตรงจะต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆ จากสาระส าคัญดังกล่าว
ที่ได้รับอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ที่ยื่นไว้ในครั้งแรก 

ถ้าปรากฏพบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตสาระส าคัญเกินกว่าขอบเขตสาระส าคัญที่ได้
ยื่นไว้ในคร้ังแรก การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด หรือได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ปรากฏว่ามีวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่
ถูกต้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) ซึ่งเกี่ยวข้องกับค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรตาม 17 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบ 17 หรือการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความ
คุ้มครองได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศประกอบ 9 แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้
ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมในสิ่งอย่างอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หรือไม่ตรงกับข้อก าหนดในการแก้ไขดังกล่าวก็จะไม่ได้
รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติม เช่นกัน 

ส าหรับทางปฏิบัติในการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร โดยยื่น
แก้ไขเพิ่มเติมไม่ตรงตามค าสั่งแจ้งแก้ไขหรือชี้แจงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ
แจ้งแก้ไขหรือชี้แจงในสาระส าคัญของการประดิษฐ์แล้ว แต่ผู้ขอแก้ไขในข้อมูลทั่วไป (ชื่อตัวแทน  
ผู้ประดิษฐ์ หรือข้อมูลทั่วไปอ่ืนๆ) แล้วยื่นภายในก าหนดเวลามาตรา 27 ประกอบประกาศกรม 
ที่เกี่ยวข้อง หากเป็นกรณีดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอได้แก้ไขเข้ามาเอง มิได้แก้ไขตรงตามค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และหากผู้ขอมิได้แก้ไขหรือชี้แจงตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ก าหนดเวลามาตรา 27 ให้ถือว่าผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 

อย่างไรก็ตาม หากการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของค าขอ (เช่น ชื่อผู้ขอ 
ชื่อตัวแทน ข้อมูลทั่วไปอ่ืนๆ) ผู้ขอสามารถยื่นแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก่อนรับจดทะเบียนและ
ออกอนุสิทธิบัตร ซึ่งถือได้ว่าผู้ขอได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง ซึ่งจะไม่น ามาเพื่อพิจารณาภายใต้
กรณีที่มีค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งแก้ไขหรือชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบการประดิษฐ์ 
และกรอบก าหนดเวลาตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ผู้ขอได้ยื่นการแก้ไขเพิ่มเติมเข้า
มาเองแล้วมีสาระส าคัญสอดคล้องกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 
27 หรือประกาศกรมที่ เกี่ยวข้อง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเองเหล่านั้ น มีความเกี่ยวข้องกับ
สาระส าคัญต่อการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) ถือได้ว่าได้รับ
การอนุญาตในการแก้ไขเพิ่มดังกล่าวได้ 
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แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ายื่นแก้ไขเพิ่มเติมตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือแก้ไขเพิ่มเติม
เข้ามาเองเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับสาระส าคัญต่อการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) แล้ว ยังไม่ถูกต้อง แต่มิได้เพิ่มเติมสาระส าคัญและขอบเขตของการประดิษฐ์
เกินกว่าที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรกตามมาตรา 20 การแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้น ถือได้ว่าได้รับอนุญาตในการ
แก้ไขเพิ่มดังกล่าวได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ตรวจสอบหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

กรณีที่ปรากฏพบว่ามีข้อบกพร่องของถ้อยค าอยู่ในค าที่ยื่นไว้คร้ังแรก (เกิดเหตุความ
ผิดพลาดจากแปลภาษา) ผู้ขอสามารถขอตัดถ้อยค าออก หรือแก้ไขถ้อยค าลงในเอกสารแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอแล้วท าให้มีความเป็นไปได้ที่ค าขอเหล่านั้นจะได้รับสิทธิบัตร การขอแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวสามารถกระท าได้ โดยที่การกระท าดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการลดขั้นตอนใน
การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ไม่จ าเป็นออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ถ้อยค าที่ขอตัดออกหรือแก้ไขถ้อยค าลงในเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมออกมาอย่างชัดเจนอย่างเพียงพอ
ต่อความเข้าใจในเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าดังกล่าวไว้ด้วย 

กรณีที่ปรากฏพบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามก าหนดในการแจ้งค าสั่ง 
ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ไม่ได้ลดขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมไม่เกินขอบเขตสาระส าคัญที่ได้เปิดเผยไว้ครั้งแรกก็ตาม ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาในวิธีการ
ดังกล่าว ซึ่งผู้ขอรับอาจจะยื่นแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

(1) คุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่งหรือมากกว่านั้น ได้ถูกตัดออกจากข้อถือสิทธิหลัก  
ซึ่งน าไปสู่การขยายขอบเขตของการคุ้มครองอนุสิทธิบัตร  

เช่น ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง โดยตัดคุณลักษณะทาง
เทคนิคหนึ่ง หรือศัพท์เฉพาะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องการประดิษฐ์ ซึ่งเคยได้ระบุไว้ในขอบเขต
สาระส าคัญของค าขอรับสิทธิบัตรแล้วเป็นการขยายขอบเขตการขอรับการคุ้มครองอนุสิทธิบัตร 
ถึงแม้จะไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกินขอบเขตที่เปิดเผยไว้ในครั้งแรก การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ไม่สามารถกระท าได้ 

(2) คุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่ง หรือมากกว่าในข้อถือสิทธิหลักนั้นถูกเปลี่ยนแปลง 
แล้วน าไปสู่การขยายขอบเขตสาระส าคัญของการขอรับคุ้มครองอนุสิทธิบัตร  

เช่น ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง โดยปรากฏการแทนที่ของ
คุณลักษณะทางเทคนิค เช่น“สปริงขดลวด (helical springs) ”ด้วย “ส่วนที่ยืดหยุ่น (resilient 
part)” แม้ว่าคุณลักษณะ “ส่วนที่ยืดหยุ่น (resilient part)” สาระส าคัญดังกล่าวจะได้รับการ
เปิดเผยไว้ก่อนแล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์ การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระท าได้ เนื่องจากไม่
เป็นการขยายขอบเขตของการคุ้มครองที่ไม่ได้เพิ่มเติมสาระส าคัญแต่อย่างใด 

(3) ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิในสาระทางเทคนิคที่ได้เปิดเผยไว้
ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Lack of 
Unity of the invention) กับสาระส าคัญที่ขอถือสิทธิไว้ครั้งแรก  

เช่น ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เพียงแต่เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์เกี่ยวกับมือจับ
ใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงส่วนอ่ืนๆในรายละเอียดของการประดิษฐ์เกี่ยวกับด้ามจับใหม่ของ
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จักรยาน เช่น อานของจักรยาน พบว่ามือจับใหม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แล้วผู้ขอมีการยื่น
แก้ไขเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยท าให้อานรถจักรยานเป็นสาระส าคัญของข้อถือสิทธิด้วย ซึ่งการ
แก้ไขสาระส าคัญดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวพันธ์กันกับข้อถือสิทธิครั้งแรก และไม่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน (lack of Unity of the invention) การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้ 

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิหลักและการแก้ปัญหาทางเทคนิค ซึ่งไม่เคยปรากฏ
ในข้อถือสิทธิหลักมาก่อนหน้า 

หากพบว่า ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ (1) ถึง (4) ผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรจะต้องด าเนินการแจ้งเหตุถึงการไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้น ไปยังผู้ขอรับอนุ
สิทธิบัตร โดยให้แจ้งเป็นหนังสือให้ด าเนินการชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติ่มตามมาตรา 27 และให้ 
ผู้ขอด าเนินการภายในก าหนดเวลาของกฎหมายหรือประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากผู้ขอรับ 
อนุสิทธิบัตรยังไม่ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือชี้แจงใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นจะถือว่าละทิ้งค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

หมายเหตุ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรต้องพิจาณาว่าในการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ขอรับ 
อนุสิทธิบัตรนั้น ในส่วนของสาระส าคัญของข้อความหรือถ้อยค าที่ได้รับการแก้ไขเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของการแก้ไขหรือไม่ ผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณาและออกหนังสือชี้แจงโดยขึ้นอยู่กับ
แต่ละกรณี ผู้ตรวจสอบสามารถให้เหตุผลในการพิจารณาและแนะน าให้แก่ผู้ขอตัดในสาระส าคัญ
ที่ได้ควรแก้ไข ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเวลาที่ ได้ก าหนดไว้ในการแจ้งแก้ไขหรือชี้แจง 
ถ้าสาระส าคัญดังกล่าวไม่ถูกตัดออกโดยผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร ในการยื่นแก้ไขเข้ามาคร้ังที่สอง
หลังจากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรมีค าสั่งแจ้งให้ตัดออก หรือไม่ได้ยื่นแก้ไขเข้ามาภายในเวลา 
ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 27 ให้ถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 

26.1.2 การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมี 2 ลักษณะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
i. การแก้ไขข้อถือสิทธิ 
การแก้ไขข้อถือสิทธิ ประเด็นหลักส าคัญจะเกี่ยวข้องกับการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ

การคุ้มครองในข้อถือสิทธิหลักท าได้โดยการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิคของ 
ข้อถือสิทธิหลักหรือเปลี่ยนประเภท (Category) หรือสาระส าคัญในข้อถือสิทธิหลัก กล่าวคือ  
การเพิ่มหรือการตัดข้อถือสิทธิหนึ่งหรือมากกว่า การแก้ไขข้อถือสิทธิ เพื่อให้มีความต่างจากงาน
ที่ปรากฏอยู่ก่อนซึ่งความใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ การแก้ไขข้อถือสิทธิรองเพื่อให้สัมพันธ์กับ 
ข้อถือสิทธิหลักการแก้ไขส่วนที่มีลักษณะเฉพาะของข้อถือสิทธิหลักเพื่อให้มีความชัดเจนใน
ขอบเขตของการคุ้มครอง ส าหรับการแก้ไขดังกล่าวทั้งหมดนี้ การแก้ปัญหาทางเทคนิคของข้อถือ
สิทธิที่ได้แก้ไขจะต้องถูกอธิบายไว้ได้อย่างชัดเจนในรายละเอียดการประดิษฐ์ตั้งแต่ยื่นครั้งแรก 
จึงจะได้รับการอนุญาตให้มีการแก้ไขได้ 
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การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อถึงสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) คุณลักษณะทางเทคนิคเพิ่มเติมหนึ่งหรือมากกว่าที่มีอยู่ในข้อถือสิทธิหลัก โดยการ

ระบุเพิ่มเติมได้เพื่อลดข้อบกพร่องของข้อถือสิทธิที่ระบุในคร้ังแรก เช่น ขาดคุณลักษณะทาง
เทคนิคที่ส าคัญส าหรับการแก้ปัญหาทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน หรือไม่
ถูกรองรับไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ฯลฯ โดยที่การแก้ไขต้องไม่เกินกว่าขอบเขตที่อธิบาย 
ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ครั้งแรก 

2) คุณลักษณะทางเทคนิคเพิ่มเติมหนึ่งหรือมากกว่า ที่อยู่ในข้อถือสิทธิหลักถูกเปลี่ยน
ได้เพื่อลดข้อบกพร่องของข้อถือสิทธิที่ระบุไว้ในครั้งแรก เช่น การบรรยายไม่ชัดเจนถึงขอบเขตใน
การคุ้มครองไม่ถูกรองรับไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ได้
ถูกอธิบายไว้ในข้อถือสิทธิหลักที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิค ซึ่งไม่เกินไปกว่า
ขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถ
กระท าได้ 

ส าหรับกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมช่วงตัวเลขในข้อถือสิทธินั้น สามารถกระท าแก้ไขเพิ่มเติ่ม
ได้ แต่ขอบเขตของค่าต้องอยู่ในช่วงที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ระบุไว้
ตั้งแต่แรก เช่น ช่วงของอุณหภูมิ 20 °C - 90 °C มีความแตกต่างระหว่างสาระส าคัญทางเทคนิค 
ที่ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารอ้างอิง (งานจากตรวจค้นฐานข้อมูลภายใน) และการแก้ปัญหาทาง
เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับช่วงของอุณหภูมิที่ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารอ้างอิงคือ 0 °C - 100 °C และ
ค่าตัวเลขที่ระบุไว้ที่ 40 °C ยังถูกเปิดเผยไว้ด้วยในเอกสารอ้างอิง ดังนั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
ต้องมีหนังสือชี้แจงไปยังผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรว่าข้อถือสิทธิดังกล่าวไม่มีความแตกต่าง แต่ถ้าค่า
ตัวเลขระบุไว้ 40 °C, 60 °C และ 80 °C ในช่วงของ 20 °C - 90 °C และได้ เปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิ  สามารถอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลงช่วงของ
อุณหภูมิเป็น 60 °C - 80 °C หรือ 60 °C - 90 °C สามารถกระท าได้ 

3) ประเภท (Category) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ และคุณลักษณะทางเทคนิค 
ที่เกี่ยวข้องของข้อถือสิทธิหลักได้ถูกเปลี่ยนแปลง เพื่อลดข้อบกพร่องในข้อถือสิทธิที่ยื่นไว้คร้ัง
แรก เช่น ผิดประเภท ตลอดจนการแก้ปัญหาทางเทคนิคในข้อถือสิทธินั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ขอบเขตสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ยื่นไว้ครั้งแรก การ
แก้ไขดังกล่าวสามารถกระท าได้ 

4) ข้อถือสิทธิหนึ่งหรือมากกว่าถูกตัดออก เพื่อก าจัดข้อบกพร่องจากการไม่เป็นอย่าง
เดียวกันของการประดิษฐ์ (Lack of Unity) ระหว่างข้อถือสิทธิหลักที่หนึ่ง และข้อถือสิทธิหลัก
อีกข้อหนึ่ง การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระท าได้ ทั้งนี้ แก้ไขข้อถือสิทธิไม่เกิน 10 ข้อ 

5) ข้อถือสิทธิรองได้รับการแก้ไขเพิมให้ถูกต้องและให้เป็นอิสระจากงานที่ปรากฏอยู่
ก่อน (งานจากตรวจค้นฐานข้อมูลภายใน) โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่เกินขอบเขต
สาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถ
กระท าได้ 
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6) ข้อถือสิทธิรองได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อถือสิทธิหลัก 
เพื่อให้สะท้อนให้เห็นมุมองอย่างถูกต้องที่ เฉพาะเจาะจงส าหรับการประดิษฐ์หรือลักษณะ 
ที่ปรากฏที่อธิบายไว้ในรายละเอียดครั้งแรก ถ้าการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขต 
ที่ระบุในข้อถือสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวก็สามารถกระท าได้ 

7) ส่วนของคุณลักษณะพิเศษในข้อถือสิทธิรองได้รับการแก้ไขให้ชัดเจนในขอบเขตของ
การคุ้มครองข้อถือสิทธิรองดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนให้เห็นมุมมองอย่างถูกต้องที่เฉพาะเจาะจง
ส าหรับการประดิษฐ์หรือลักษณะที่ปรากฏที่อธิบายไว้ในรายละเอียดครั้งแรก ถ้าการแก้ไข
ดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบุในข้อถือสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์คร้ังแรก  
การแก้ไขดังกล่าวก็สามารถกระท าได้ 

ii. การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์และบทสรุปการประดิษฐ ์
การแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นมี 2 รูปแบบคือ การแก้ไขเพิ่มเติม 

เพื่อลดข้อบกพร่องของรายละเอียดการประดิษฐ์ ที่ ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย
สิทธิบัตรตามมาตรา 17 และกฎกระทรวงฉบับที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียด
การประดิษฐ์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อถือสิทธิที่ได้รับการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะต้องไม่
เกินขอบเขตสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก  
การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระท าได้ 

ทั้งนี้ แนวทางตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรา 17 กฎกระทรวงฉบับที่ 21 และประกาศ
กรมฯ “เรื่องก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอถือสิทธิวันยื่นค าขอในต่างประเทศเป็น
ครั้งแรก และเอกสารประกอบค าขอดังกล่าว และจ านวนส าเนา” 

26.1.3 การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมี 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ 
i. การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
กรณีไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมต่อไปนี้  
1) คุณลักษณะทางเทคนิคที่ไม่สามารถระบุยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามีอยู่ในรายละเอียด

การประดิษฐ์และรูปเขียนและ/หรือข้อถือสิทธิตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยื่นไว้ แล้วมีการเพิ่มเติมเข้ามา
ในส่วนของข้อถือสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

2) ข้อมูลหรือสาระส าคัญที่ไม่สามารถแน่ใจได้ว่ามีอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์และ
รูปเขียนและ/หรือข้อถือสิทธิตั้ งแต่ครั้งแรกที่ ได้ยื่นไว้ แล้วมีการเพิ่มเติมเพื่อจะเปิดเผย 
การประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ชัดเจนและข้อถือสิทธิชัดแจ้ง 

3) เนื้อหาที่เพิ่มเป็นคุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับขนาดที่ได้จากการวัดรูปเขียน 
4) การกล่าวอ้างถึงองค์ประกอบเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่เคยกล่าวถึงในค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่น

ไว้ครั้งแรก ซึ่งน าไปสู่เทคนิคพิเศษที่ไม่มีอยู่ในค าขอรับสิทธิบัตรไว้ครั้งแรก 
5) การเพิ่มเติมผลลัพธ์ทางเทคนิคที่ผู้มีความช านาญในระดับสามัญไม่สามารถคาดเดา

หรือคาดการณ์ได้โดยตรงจากการเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้ครั้งแรก 
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ii. การไม่อนุญาตให้เปลี่ยน 
กรณีที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้ 
1) คุณลักษณะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของเนื้อหาที่ได้อธิบาย

ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิไว้ครั้งแรก 
2) เนื้อหาใหม่จากที่ไม่เฉพาะเจาะจงแล้วท าให้เป็นเนื้อหาที่มีเฉพาะเจาะจง เช่น  

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์องค์ประกอบโมเลกุลใหญ่ในค าขอรับสิทธิบัตรเปิดเผย
การประดิษฐ์ไว้ครั้งแรก ระบุแค่เพียงว่าปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่นด าเนินการที่อุณหภูมิสูง ต่อมา 
ผู้ตรวจสอบตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบว่างานที่ปรากฏอยู่แล้วได้ใช้ปฏิกิริยา
เดียวกันโดยท าที่อุณหภูมิ 40 °C แต่ปรากฏว่าผู้ขอยื่นแก้ไขโดยแก้ไขจากด าเนินการที่อุณหภูมิ
สูงเป็นด าเนินการที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 °C ถึงแม้ว่าการแก้ไขดังกล่าวยังอยู่ในขอบเขตที่ได้
เปิดเผยไว้คร้ังแรก แต่ผู้ที่มีความช านาญในระดับสามัญไม่สามารถสรุปได้ว่า อุณหภูมิสูงคือ
อุณหภูมิสูงกว่า 40 °C ดังนั้น การแก้ไขดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญ จึงไม่สามารถ
อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยน 

3) ลักษณะทางเทคนิคใหม่ที่เกิดจากการรวบรวมลักษณะทางเทคนิคที่แยกจากกัน 
ในการเปิดเผยไว้ครั้งแรกไว้ครั้งแรก แล้วเป็นคุณลักษณะพิเศษใหม่ อีกทั้ง ยังไม่ได้เปิดเผย
ความสัมพันธ์ทางเทคนิคของแต่ละลักษณะที่น ามารวมกันนั้นในเปิดเผยไว้ครั้งแรก 

4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประดิษฐ์ในการระบุถึงลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง 
ท าให้เนื้อหาสาระส าคัญทางเทคนิคเปลี่ยนแปลงจากการเปิดเผยไว้ครั้งแรก หรือกว้างกว่าคร้ัง
แรก หรือเพิ่มเติมสาระส าคัญที่เปิดเผยไว้ครั้งแรก 

iii. การไม่อนุญาตให้ตัดออก 
กรณีที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้ 
1) คุณลักษณะทางเทคนิคที่ถูกพิจารณาอย่างแน่นอนแล้วว่าเป็นคุณสมบัติทางเทคนิค

ที่ส าคัญของการประดิษฐ์ในค าขอครั้งแรกถูกลบออกจากข้อถือสิทธิหลัก หรือศัพท์ทางเทคนิค 
ที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่อธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
ถูกตัดออกจากข้อถือสิทธิหลัก คุณลักษณะทางเทคนิคซึ่งได้รับการยืนยันอย่างชัดเจน 
ในรายละเอียดการประดิษฐ์เกี่ยวกับขอบเขตการใช้งานที่เฉพาะถูกลบออกจากข้อถือสิทธิหลัก 

เช่น การเปลี่ยนจาก “ขอบยางด้านนอกที่ประกอบด้วยดอกยาง (a sidewall with rib)” 
เป็น “ขอบยางด้านนอก (a sidewall)” หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น ในข้อถือสิทธิคร้ังแรกเป็น  
“ตัวปิดผนึก แกนหมุนส าหรับใช้ในเครื่องสูบน้ า (a seal of rotative axis for use in a pump)” 
แก้ไขเป็น “ตัวปิดผนึกแกนหมุน (a seal of rotative axis)” การแก้ไขดังกล่าวไม่สามารถท าได้
เนื่องจากการแก้ไขนั้นไม่เคยมีการเปิดเผยอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์ตั้งแต่แรก  

2) เนื้อหาบางอย่างในรายละเอียดการประดิษฐ์ถูกตัดออก ซึ่งจะท าให้การแก้ไขนั้น 
เกินขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิครั้งแรก 
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3) การตัดข้อถือสิทธิที่เป็นช่วงตัวเลข เช่น ผู้ขอต้องการขอถือสิทธิ X1=600 - 10000 

แต่ในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนมีการถือสิทธิที่ X2 =240 - 1500 เห็นได้ว่า X1 และ X2 ทับซ้อนกัน 
ซึ่งจะท าให้ค าขอนั้นไม่มีความใหม่ สิ่งที่ผู้ขอสามารถท าได้คือ แก้ไขข้อถือสิทธิเป็น X1>1500 

ถึง X1=10000 และระบุว่าไม่มีการด าเนินการที่ X1=600 - 1500 หากไม่แก้ไขด้วยวิธีการ
ดังกล่าว การแก้ไขไม่สามารถท าได้ 

 

iiii. ตัวอย่างที่เป็นการเพ่ิมเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 
การแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตรตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการ

เพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 
การแก้ไขเพิ่มเติมโดยการเพิ่มเนื้อหาสาระมากกว่าสาระส าคัญของการประดิษฐ์ของ

ค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้ 

ตัวอย่างเช่น 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องผลิตภาชนะบรรจุ ซึ่งในรายละเอียดการ

ประดิษฐ์เปิดเผยถึงเครื่องผลิตภาชนะบรรจุที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
ภาชนะบรรจุ และข้อถือสิทธิระบุถึงเครื่องผลิตภาชนะบรรจุด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าว  
ในกรณีนี้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรจะขอเพิ่มเนื้อหาสาระ เช่น กระบวนการผลิตภาชนะบรรจุใน
รายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิไม่ได้ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโดยการเพิ่มเนื้อหาสาระเข้ากับค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้ 
ซึ่งการเพิ่มเนื้อหาสาระดังกล่าวมีผลท าให้ผู้ที่มีความช านาญในศิลปะหรือวิทยาการด้านนั้นๆ  
ไม่สามารถคาดการณ์ หรือพึงเห็นได้จากที่ระบุไว้ในค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

ตัวอย่างเช่น 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบของยางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ

หลายชนิด ต่อมาผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรขอเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์โดยการเพิ่ม
องค์ประกอบอีกชนิดหนึ่งลงในส่วนประกอบของยางดังกล่าว กรณีนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มเติม
สาระส าคัญของการประดิษฐ์ 

ค าขอรับอนุสิทธิบัตรซึ่งมีการเปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิ
เกี่ยวกับอุปกรณ์ “ที่ติดตั้งไว้บนชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่น” โดยไม่ได้เปิดเผยถึงชนิด 
ที่ เจาะจงใดๆ ของชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่น ต่อมาผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรขอเพิ่มเติม
รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิโดยการระบุว่า ชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่นคือ 
สปริงขด กรณีนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าว โดยเนื้อหาสาระที่เพิ่มเข้าไปนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดีต่อผู้ที่มีความช านาญในศิลปะ
หรือวิทยาการด้านนั้นๆ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นเพียงการท าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น  
ในกรณีนี้ การแก้ไขดังกล่าวอาจกระท าได้  
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ตามข้างต้นตัวอย่างแรก หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรสามารถแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ
ที่ผู้ขอต้องการแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปนั้น เป็นองค์ประกอบตัวเติมทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
ที่ถูกน าไปใช้ในส่วนประกอบของยาง ซึ่งเป็นการช่วยในการผสมให้ดีขึ้น ดังนั้นการเพิ่มเติม
เนื้อหาสาระของการประดิษฐ์ดังกล่าว จึงเป็นเพียงแค่การท าให้รายละเอียดของการประดิษฐ์
นั้นชัดเจนขึ้นเท่านั้น และผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระส่วนใดที่ไม่เป็น 
ที่ทราบกันดีส าหรับผู้ที่มีความช านาญในศิลปะหรือวิทยาการด้านนี้ 

อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น น าไปสู่การเกิดผลอย่างพิเศษ 
ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยมาก่อน การแก้ไขนั้นไม่อาจยอมรับได้ 

ในท านองเดียวกัน ในกรณีของ “ชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่น” หากผู้ขอรับอนุ
สิทธิบัตรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ารูปเขียนต่างๆ ที่แสดงนั้น โดยผู้ที่มีความช านาญในศิลปะ
หรือวิทยาการด้านนี้แล้วสามารถโยงไปถึงสปริงขด หรือสามารถคิดได้ว่า “ชิ้นส่วนรองรับ
แบบยืดหยุ่น” ตามการประดิษฐ์นั้นหมายถึงสปริงขด ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
อาจจะยอมรับได้ 

 

 

 
                                  
                              รูปที่ 1 ตารางสรุปขัน้ตอนกฎหมายส าหรับการตรวจสอบเบื้องต้นค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
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26.2 การแจ้งแก้ไข/ชี้แจงของค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

ในกรณีพบข้อบกพร่องที่สามารถแก้เพิ่มเติมได้ ผู้ตรวจสอบจะต้องด าเนินการแจ้ง 
ให้ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมแเบ่งเป็น 3 กรณีตามวิธีการยื่นค าขอดังต่อไปนี้  

1. กรณีค าขอที่ยื่นโดยตรงกับกรมฯ รวมทั้งยื่นทางไปรษณีย์ (ส่วนบริการรับค าขอ
หรือหน่วยรับค าขอเคลื่อนที่ หรือทางไปรษณีย์) ให้ผู้ตรวจสอบส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม 
(สบ 1.1) พร้อมทั้งรายการที่ต้องแก้ไขให้แก่ผู้ขอหรือตัวแทน 

2. กรณีค าขอฯได้ที่ยื่นผ่านพาณิชย์จังหวัด ให้ผู้ตรวจสอบ 
i. ส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม (สบ 1.1) รายการที่ต้องแก้ไขและหนังสือแจ้งผล

การตรวจสอบค าขออนุสิทธิบัตรแก่พาณิชย์จังหวัด (บันทึกข้อความ) 
ii. ส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม (สบ 1.1) และรายการที่ต้องแก้ไขให้แก่ผู้ขอรับหรือ

ตัวแทนสิทธิบัตร (เอกสารแนบ 11) 
3. กรณีค าขอที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ให้ผู้ตรวจสอบซึ่งมีลายเซ็น

อิเล็กทรอนิกส์อัพโหลดหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม (สบ 1.1) และรายการที่ต้องแก้ไขผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องด าเนินการภายในก าหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ขอรับไม่ด าเนินการใดๆ ให้ถือว่าละทิ้งค าขอตามมาตรา 
27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522  

หากผู้ขอมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ภายในก าหนดเวลา สามารถ
ร้องขอผ่อนผันต่อผู้อ านวยการกองสิทธิบัตรล่วงหน้าก่อนวันครบก าหนดตามประกาศกรมฯ 
เรื่อง “ก าหนดหลักเกณฑ์การขอขยายก าหนดเวลาส่งเอกสารเกี่ยวกับขอรับสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร” ซึ่งสามารถร้องขอผ่อนผันการส่งเอกสารได้ไม่เกิน 2 คร้ัง 

 

26.3 ในกรณีที่ค าขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้อง หรือผู้ขอได้ท าการแก้ไขเพิ่มเติม
ตามที่ผู้ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไขจนถูกต้องแล้ว 

ผู้ตรวจสอบจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น เพื่อสั่งรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาค าขอรับอนุสิทธิบัตรต่อไป 
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27. แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อประกาศและรับจดทะเบียน 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้ว 
(2) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา 17 และการ

ประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอรับ
สิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง และก่อนการ
ประกาศโฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีก าหนด 
หรือโดยมีหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (เอกสารแนบ 12) เพื่อให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้รับหนังสือแจ้งโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตร  
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวอีก 
ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 

ดังนั้น ในการตรวจสอบเบื้องต้นนี้ หากผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตร หรือค าขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้อง ให้ผู้ตรวจสอบ
จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  (เอกสารแนบ 13) เพื่อให้มีค าสั่งรับจด
ทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร และด าเนินการแจ้งให้ผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมการออก  
อนุสิทธิบัตร และประกาศโฆษณา พร้อมทั้ง ให้ผู้ขอส่งส าเนาค าขอรับอนุสิทธิบัตรจ านวน 
1 ชุด ต่อไป 

 ทั้งนี้ หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรมิใช่
เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 6 และเพื่อป้องกันการรับ
จดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการ ดังนี้ 

(1) แจ้งผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร ให้ชี้แจงเหตุผลเก่ียวกับข้อแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์
ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรกับงานที่ปรากฎอยู่แล้วภายใน 90 วัน ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย 
มาตรา 17 

(2) หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร มิได้ชี้แจงเหตุผลภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า 
ละทิ้งค าขอ 

(3) หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ชี้แจงเหตุผลภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแต่ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรกับงานที่ปรากฎอยู่แล้ว 
(ตรวจค้นฐานข้อมูลภายในระบบ e - Patent) ให้ถือว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตาม
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย มาตรา 17 และให้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี 
เพื่อสั่งยกค าขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 เบญจ (1) (เอกสารแนบ 14) 

ม. 65 ทศ ประกอบ 
ม. 28 (2) 
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(4) เมื่ออธิบดีมีค าสั่งตาม (3) ให้แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อให้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรตามมาตรา 72 

 การรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 9 ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการ ดังนี้ 

(1) แจ้งผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรทราบว่า การประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตาม 
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 ให้ชี้แจงเหตุผลภายใน 90 วัน 

(2) หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร มิได้ชี้แจงเหตุผลภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ละทิ้งค าขอ 

(3) หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร ได้ชี้แจงเหตุผลภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  แต่ไม่
สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นขัดต่อมาตรา 9 ให้ถือว่าค า
ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 และให้น าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี เพื่อสั่งยกค าขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 เบญจ (1) 
(เอกสารแนบ 15) 

(4) เมื่ออธิบดีมีค าสั่ง ตาม (3) ให้แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อให้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรตามมาตรา 72 

ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าควรประกาศโฆษณา 
รูปเขียนรูปใดที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตร และให้
พิจารณาการจัดจ าแนกการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ใหม่ให้ถูกต้องตามระบบการจ าแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification; IPC) โดยให้จ าแนกการ
ประดิษฐ์จนถึง Main Group หรือ Sub Group 

28. แนวทางปฏิบัติการการบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้นค าขอรับอนุสิทธิบัตร 

ในการด าเนินการตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบัตรเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบจะต้อง
ปรับปรุงข้อมูล หากพบในกรณีมีข้อบกพร่องของข้อมูลทั่วไปหรือในรายการเอกสารที่ได้ยื่น
ผ่านส่วนบริการรับค าขอ/งานสารบบ ให้ปรับปรุงข้อมูลค าขอรับอนุสิทธิบัตรให้เป็นปัจจุบัน 
ผ่านบนระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรข้อมูล (e - Patent) ก่อน แจ้งแก่ไขเพิ่มเติมข้อบกพร่อง
ต่างๆ หรือก่อนเสนอรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาค าขอรับอนุสิทธิบัตร และให้ผู้ตรวจ
สอบต้องด าเนินบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้น  (checklist) ก่อนแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบกพร่องต่างๆ หรือก่อนเสนอรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
ทุกคร้ัง และจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้ม 
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29. บทสรุป 
การตรวจสอบเบื้องต้น ในกรณีค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นขั้นตอนการตรวจสอบค าขอ 

ก่อนการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบค าขอ ดังนี้ 

 ความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์และการจัดเตรียมค าขอ
ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  

 การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 
9 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงฉบับที่เกี่ยวข้อง 

 สิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10, 11, 14, 15 
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา 16 และกฎกระทรวงฉบับที่เกี่ยวข้อง 

 การนับวันยื่น การขอถือสิทธิวันยื่นค าขอในต่างประเทศครั้งแรกเป็นวันยื่น 
ค าขอในประเทศไทยตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 19 หรือมาตรา 19 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  

 การประดิษฐ์ที่ไม่เคยขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ตามมาตรา 65 ตรี, 77 เบญจ และกฎกระทรวงฉบับ 
ที่เกี่ยวข้อง) 

 การขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากค าขอรับสิทธิบัตรก่อนการรับจดทะเบียน
และออกอนุสิทธิบัตรหรือไม่ (ตามมาตรา 65 จัตวา) 

 การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันธ์กันจนอาจถือได้ว่า เป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ (ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 18, 26 และกฎกระทรวง) 

 การประดิษฐ์ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรหรือไม่ (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2542 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศกรมฯ  

 การพิจารณาวันยื่นค าขอ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือการยื่นค าขอผ่านระบบ E-filing 

 ในกรณีที่ค าขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้อง เช่น มีข้อบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้  
ให้การแจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 90 วัน หรือเป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับไม่ได้หรือผู้ขอไม่มีสิทธิ
ขอรบัอนุสิทธิบัตร หรือต้องรักษาไว้เป็นความลับ ต้องด าเนินการแจ้งให้ผู้ขอชี้แจงก าหนดเวลา 90 
วัน ทั้งนี้ ควรแจ้งเหตุแห่งการยกค าขอให้ผู้ขอทราบ ก่อนพิจารณาด าเนินการเสนอยกค าขอต่อไป  

 ในกรณีที่ค าขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้อง หรือผู้ขอได้ท าการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่แจ้งให้
แก้ไขจนถูกต้องแล้ว ผู้ตรวจสอบจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพื่อสั่งรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร รวมทั้งประกาศโฆษณาการ
ออกอนุสิทธิบัตรต่อไป  
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ค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
 

ส่วนที่ 2 
การตรวจสอบการประดิษฐ์ 

 
 

1. บทน า 
  

การตรวจสอบอนุสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบ จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีบุคคลผู้มีส่วน
ได้เสียยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ในอนุสิทธิบัตรเหล่านั้น  ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่ง 
ที่ส าคัญในการตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วถูกต้องตามมาตรา 65 
ทวิ หรือไม่ โดยที่ผู้ตรวจสอบจะเร่ิมด าเนินการตรวจสอบหลังจากที่มีบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
ยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 1 ปี นับจากวันประกาศโฆษณาและรับจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร หรือการยื่นตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 77 สัตต ภายก าหนดเวลาใน 
90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าการ
ประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องก็จะต้องด าเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการ
สิทธิบัตรสั่งเพิกถอนต่อไป 

ในการตรวจสอบการประดิษฐ์พระราชบัญญัติสิทธบิัตร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2542  
ได้ก าหนดขั้นตอนในการตรวจสอบและสาระที่จะต้องตรวจสอบ ดังนี ้
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ตรวจสอบการประดิษฐ์ 
เบื้องต้น 

อนุสิทธิบัตร 
ถูกต้อง 

 
ถูกต้อง 

อนุสิทธิบัตร 
ไม่ถูกต้อง 

 

คณะกรรมการ 
สั่งเพิกถอน 

ยื่นอุทธรณ์ 

อุทธรณ์ 
ต่อศาล 

ยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ 
 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ 
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สาระท่ีจะต้องตรวจสอบ 

 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (มาตรา 65 ทวิ ข้อ (1) และมาตรา 65 ฉ) 

 การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (มาตรา  65 ทวิข้อ (2)  
และ มาตรา 65 ฉ) 

 ตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 77 สัตต 
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2. การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ฉ 

ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไข 
โดยก าหนดวิธีการตรวจสอบไว้ตามมาตรา 65 ฉ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 

2.1 กฏหมายและวิธีการที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบอนุสิทธิบัตร 
               ภายในหนึ่งปีนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออก
อนุสิทธิบัตร บุคคลผู้มีส่วนได้เสียอาจขอให้ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร
มีลักษณะตามที่ก าหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ หรือไม่ก็ได้ 

เมื่อได้รับค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการประดิษฐ์ และท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี 

เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง  
แล้ว เห็นว่าการประดิษฐ์นั้นมีลักษณะตามที่ก าหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีแจ้ง ให้ผู้
ขอให้ตรวจสอบและผู้ทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีค าวินิจฉัย 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์นั้นไม่มีลักษณะตามที่ก าหนดในมาตรา ๖๕ 
ทวิ ให้อธิบดีมีค าสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งค าสั่งให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อ
ยื่นค าแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง และอธิบดีจะ
เรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้ และเมื่อได้
สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าการประดิษฐ์นั้นไม่มีลักษณะ 
ตามที่ก าหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น และแจ้งให้ผู้ขอให้ตรวจสอบและผู้ทรงอนุสิทธิบัตรทราบ
ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าสั่ง 

 

  เมื่อได้ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 (2) หรือมาตรา 65 
ประกอบด้วยมาตรา 28 (2) และผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอให้ตรวจสอบตามมาตรา 29 
หรือในกรณีที่มีการคัดค้านว่าการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร
ไม่เป็นไปตามมาตรา 5 หรือมาตรา 65 ฉ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

 (1) การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ ขอรับสิทธิบัตร หรือ 
การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดไว้ใน
เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จัดสารบบไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 (2) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้มีการขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อน
วันขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 

 ในกรณีที่ เห็นสมควร อธิบดีอาจสั่ งให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ ตรวจสอบ 
การประดิษฐ์ตามมาตรา 5 มาตรา 56 หรอืมาตรา 65 ทวิ ส าหรับค าขอรับสิทธิบัตรหรือ 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณีนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) และ (2) ได้ 

ม. 65 ฉ 

กฎกระทรวง ฉ.22 
(พ.ศ. 2542) ข้อ 11 
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ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ตามมาตรา 65 ฉ วรรคหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ยื่นขอให้ตรวจสอบภายใน 1 ปี นับจากวันประกาศโฆษณาหรือไม่  
2.1.2 ผู้ขอให้ตรวจสอบเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ 
2.1.3 การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ หรือไม่ 

 

2.2 ระยะเวลาที่ยื่นขอให้ตรวจสอบ 

 กรณียื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 1 ปี นับจากวันประกาศโฆษณาและ
การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบว่า 
ผู้ขอให้ตรวจสอบเป็นผู้มีว่วนได้เสียหรือไม่ตามข้อ 2.1.2 ต่อไป  

 กรณียื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์เกินก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวัน
ประกาศโฆษณาและออกอนุสิทธิบัตร หรือจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบอนุสิทธิบัตร และเสนอตามล าดับชั้นเพื่อให้อธิบดี หรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายสั่งการ ก่อนแจ้งค าสั่งให้ผู้ขอให้ตรวจสอบทราบ พร้อมทั้งระบุสิทธิในการ
อุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีภายใน 60 วัน ตามมาตรา 72  

หมายเหตุ การนับระยะเวลาเป็นเดือนหรือปี ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายเป็นวันที่หนึ่ง โดยไม่นับวันที่กฎหมายก าหนดรวมค านวณเข้าไว้ใน
ระยะเวลาที่นับด้วย และให้สิ้นสุดในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งเดือนหรือปีอันเป็นวันตรง
กับวันเริ่มนับระยะเวลาให้เป็นไปตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา “เรื่องการนับ
ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522” ข้อ 3.2 

 

2.3 การเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
การพิจารณาว่าผู้ขอให้ตรวจสอบเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ ให้พิจารณาได้ 

ดังต่อไปนี้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึงผู้มีนิติสัมพันธ์กับผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือคู่แข่งทางการค้า
หรือผู้ผลิตหรือจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสินค้าแบบเดียวกันกับอนุสิทธิบัตร หรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอนุสิทธิบัตร 

 กรณีที่เป็นอนุสิทธิบัตรยาให้หมายรวมถึงผู้ป่วยหรือผู้มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับยานั้นด้วย 

 ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของ
การจดทะเบียนของนิติบุคคลนั้นว่ามีส่วนได้เสียหรือไม่ (ตามนัยค า
พิพากษาของศาล) 

ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียอาจจะเป็นบุคคลเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร  
ผู้ที่ประกอบกิจการในการผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ร่วมประดิษฐ์ หรือ
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือมีส่วนได้เสียกับการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรนั้น 
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เช่น หน่วยงานหรือองค์กร ที่มีสิทธิในการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจาก
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น หรือได้รับผลกระทบด้านสิทธิจาก 
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

ส าหรับการตรวจสอบว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณา
เหตุผลที่ผู้ขอให้ตรวจสอบระบุหรือชี้แจงประกอบค าขอให้ตรวจสอบหรือพิจารณา
เอกสารที่ยื่นไปพร้อมกับค าขอให้ตรวจสอบ เช่น วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียน  
นิติบุคคล เป็นต้น หากปรากฏว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น  
ให้ถอืว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  

 ในกรณีที่ผู้ขอให้ตรวจสอบไม่ได้ระบุถึงเหตุผลแห่งการเป็นผู้มีส่วน
ได้เสีย ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งให้ผู้ขอให้ตรวจสอบชี้แจงภายใน 60 วัน 
ก่อนที่จะด าเนินการพิจารณาต่อไป 

2.3.1 กรณีที่พิจารณาได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการ
ตรวจสอบตามข้อ 3 ต่อไป 

2.3.2 กรณีที่พิจารณาได้ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ให้ผู้ตรวจสอบรายงานผล
การตรวจสอบและเสนอตามล าดับชั้นเพื่อให้อธิบดีมีค าวินิจฉัยตามมาตรา 65 ฉ วรรค
สาม ก่อนแจ้งให้ผู้ขอให้ตรวจสอบทราบพร้อมทั้งระบุสิทธิในการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
อธิบดีภายใน 60 วัน ตามมาตรา 72 

2.4 ความใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมตามมาตรา 65 ทว ิ
ภายหลังจากการตรวจสอบตามข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.2 แล้วเห็นว่าผู้ขอ 

ให้ตรวจสอบเป็นผู้มีส่วนได้เสียและได้ยื่นขอให้ตรวจสอบภายใน 1 ปี นับจากวันประกาศ
โฆษณาแล้วให้ด าเนินการสืบค้นหรือตรวจค้นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว หากในกรณี 
ที่ผู้ขอให้ตรวจสอบส่งเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วมาพร้อมกับค าขอให้ตรวจสอบ          
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าเอกสารดังกล่าว เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณาหรือไม่ 
แล้วด าเนินการตรวจสอบความใหม่และการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมตามมาตรา 
65 ทวิ ประกอบด้วยมาตรา 6 และมาตรา 8 

การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

ม. 65 ทวิ 
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2.5 การก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา 65 ทวิ 

ให้น าบทบัญญัติ……........……………………มาตรา 6…....…………..…………..……… 
ในหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตร
โดยอนุโลม 

2.5.1 กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่  ได้แก่การประดิษฐ์ที่ ไม่ เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ ว          
ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปด้วย 

(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร 

(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร
หรือสิ่งพิมพ์ ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวัน
ขอรับสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระท าโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
การน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ 

(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 

(4) การประดิษ ฐ์ที่ มี ผู้ ขอรับ สิ ท ธิบั ต รหรืออนุ สิ ท ธิบั ตรไว้ แล้ วนอก
ราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่ยังมิได้
มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ 

(5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือ
นอกราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
ในราชอาณาจักร 

การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระท า

อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้ง

การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อ

สาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระส าคัญ หรือรายละเอียดดังกล่าวได้

กระท าภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผย

สาระส าคัญหรือรายละเอียดตาม (2) 

(1)  การพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วส าหรับตรวจสอบการประดิษฐ์     

ขึ้นใหม่ (Novelty) ภายใต้มาตรา 6 

ในการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตร สิ่งส าคัญ 
ที่ต้องค านึงถึงคืออนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นมีความใหม่หรือไม่ และหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาความใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาได้จากข้อถือสิทธิ โดยน ามาเปรียบเทียบกับ
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

ม. 65 ทศ 

ม. 6 
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งานที่ปรากฏอยู่แล้ว หมายถึงเอกสารหลักฐานที่ปรากฏอยู่ก่อนวันยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตร หรือวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ผู้ขอในกรณีได้ขอให้
นับวันยื่นย้อนหลัง (ตามมาตรา 19 ทวิ) ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความใหม่ดังนี้ 

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์
ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ในที่นี้หมายถึงมีการ
ขายหรือออกจ าหน่ายก่อนวันขอรับสิทธิบัตรเอกสารหลักฐานที่น ามาเป็นงานที่ปรากฏอยู่
แล้ว ได้แก่ ใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งของ ใบปลิวประกาศโฆษณาสินค้าเป็นต้น 

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ 
ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่
แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะ
กระท าโดยเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ การน าออกแสดง หรือ การเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
ประการใดๆ เอกสารหลักฐาน ได้แก่ หน้าแรกของสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งให้
ผู้ตรวจสอบ โดยให้พิจารณา INID CODE เลขที่ (43) ว่าวันประกาศโฆษณาค าขอรับ
สิทธิบัตร (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ) ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร หรือไม่ หรือ เอกสาร
หลักฐานที่เป็นการโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ หรือ เอกสารเผยแพร่ สิ่งตีพิมพ์ หนังสือ
ทางวิชาการ เป็นต้น ได้เปิดเผยวันที่ตีพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไม่ 

เว้นแต่ว่าการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือ เป็นผลมา
จากการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดย
ผู้ประดิษฐ์ รวมทั้ง การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
หรืองานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระส าคัญหรือ 
รายละเอียดดังกล่าวได้กระท าภายใน 12 เดือน ก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่า
เป็นการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียด 

การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ตามมาตรา 6 วรรค
สาม มีดังต่อไปนี้ 

1) การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจาก
การกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย 

การกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หากการกระท านั้น
เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผย
สาระส าคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6(2)  

2) การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ 
การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ

สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ
ไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระท าโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การน าออกแสดง หรือการเปิดเผย
ต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6(2)  

 
 

ม. 6 (2) 

ม. 6 (1) 

ม. 6 วรรค 3 
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แต่ หากการเปิ ด เผยสาระส าคัญ หรือ รายละ เอียดดั งกล่ า วเกิ ดขึ้ น 
โดยผู้ประดิษฐ์เองและได้กระท าภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือ
ว่าเป็นการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6(2)  

3) การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 
หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ 

การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือใน
งานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ หากได้กระท าภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการ
ขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6(2) 

ทั้งนี้  หากเป็นการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่ งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อ
สาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร และผู้ขอ 
มีความประสงค์ที่ จะรับสิทธิในวันยื่นค าขอ ผู้ขอจะต้องใช้สิทธิตามมาตรา 19  
ซึ่งต้องระบุวันที่มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ และหรือ
ระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าดังกล่าว พร้อมทั้ง ยื่นหนังสือรับรองตามข้อ 8 แห่ง
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 
2522 มาพร้อมกับค าขอรับสิทธิบัตรด้วย 

ดังนั้น การพิจารณาความตามมาตรา 6(2) เป็นการพิจารณาว่า การประดิษฐ์
ใดถือเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และมาตรา 6 วรรคสามเป็นข้อยกเว้นของการเปิดเผย
สาระส าคัญหรือรายละเอียดที่จะถือว่าไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6(2) หาก
ได้กระท าภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเป็นระยะผ่อนผัน (grace 
period) ส าหรับการยื่นขอรับสิทธิบัตรภายหลังการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียด
ของการประดิษฐ์เท่านั้น 

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์
ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือว่านอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรเอกสาร
หลักฐานคือสิทธิบัตรที่ได้ไว้ในต่างประเทศก่อนหน้ายื่นในประเทศไทย ซึ่งเปิดเผยไว้ใน
INID CODE เลข (45) เป็นวันประกาศโฆษณาหลังการตรวจสอบ ซึ่งถือว่าได้รับสิทธิบัตร
แล้ว 

อย่างไรก็ดี หากผู้ขอฯได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้นอกราชอาณาจักร และ
ต่อมาได้ยื่น ค าขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์อย่างเดียวกันในประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้ง ได้สิทธิวัน
ยื่นย้อนหลัง (Priority right) ตามมาตรา 19 ทวิ แม้ค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอก
ราชอาณาจักรจะได้รับการจดทะเบียนก่อนยื่นค าขอในประเทศไทยก็ยังถือว่าการ
ประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามมาตรา 6 

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ที่
ขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินกว่า 18 เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่
ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตร ให้พิจารณาจากเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นให้ตรวจสอบ
ว่า INID CODE เลข (32) มีวันยื่นค าขอครั้งแรกเกิน 18 เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ 

มาตรา 6 (3) 

ค าวินิจฉัย
คณะกรรมการ
สิทธิบัตร  
13/2553 
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การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์

ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้

ประกาศโฆษณาแล้ว ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ให้พิจารณาจากเอกสาร

ประกาศโฆษณาหน้าแรก (Front page of Publication) INID CODE (43) 

(2) การพิจารณาความใหม่โดยพิจารณาจากเอกสารรายงานการตรวจค้น 

(ก) องค์กรของรัฐหรือส านักงานสิทธิบัตรของต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศหรือในประเทศ เช่น ส านักงานสิทธิบัตรออสเตรเลียหรือหน่วยงาน 
ในประเทศตามค าขอให้ตรวจค้นของผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือ 

(ข) ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งรายงานการตรวจค้นจากประเทศที่ได้รับ
สิทธิบัตร เพื่อประกอบการพิจารณาการออกสิทธิบัตรหรือ 

(ค) ผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจค้นเองตามการตรวจรายงานการ
ตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นคนไทย
และไม่เคยยื่นที่ใดมาก่อน 

ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณารายงานการตรวจค้นในเร่ืองความใหม่จากช่องที่ 1 
ของรายงานการตรวจค้น ซึ่งเป็นช่องที่เขียนว่า“category” ส าหรับรายงานการตรวจ
ค้นภาษาไทยใช้ ค าว่ า  “ประเภท เอกสาร*” โดยใน เรื่องของความใหม่ แล้ ว  
ให้พิจารณาเครื่องหมาย “X” ในกรณีที่มี X อยู่ในช่องดังกล่าว ให้พิจารณาช่องที่ 2 
(งานที่ปรากฏอยู่แล้ว) ว่าเป็นเอกสารชนิดใด พร้อมสรุปสาระส าคัญ หรือส่วนที่เก่ียวข้อง
ของเอกสารดังกล่าว เช่น ระบุหน้า (pages) หรือคอลัมน์ (column) หรือข้อถือสิทธิ 
(claims) ที่เก่ียวข้องด้วย จากนั้นให้พิจารณาช่องที่ 3 (ข้อถือสิทธิที่เก่ียวข้องว่าเก่ียวข้อง
กับข้อถือสิทธิของค าขอรับอนุสิทธิบัตรข้อใดบ้าง จากนั้นให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการแจ้ง
ให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรและผู้มีส่วนได้เสียทราบ 

(2.1) ส าหรับในกรณีพิจารณาความใหม่โดยพิจารณาจากเอกสารงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior art) แล้ว พบว่าเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์โดยได้มีการ
ประกาศโฆษณาในวันหรือหลังวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร (Filing date) โดยดูหน้าแรก 
(Front page) ของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว พิจารณาจากวันเดือนปีที่ประกาศโฆษณาครั้ง
แรกที่ INID CODE (43) พิจารณาจากวันเดือนปีที่ประกาศโฆษณาครั้งแรกที่ INID 
CODE (43) ต้องให้เป็นวันที่ประกาศโฆษณาในหรือหลังวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
ในราชอาณาจักร และพิจารณาแล้วว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้น าเอกสารงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวพิจารณาความเกี่ยวข้องกันของสิทธิที่ของการประดิษฐ์ที่อาจ 
ขัดแย้งกันหรือซ ้าซ้อนกันได้ตามมาตรา 16 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย 16 หรือ
มาตรา 77 ฉ หรือมาตรา 77 เบญจ แล้วแต่กรณี (ทั้งนี้  ท่านสามารถพิจารณาได้จาก
รายงานผลการตรวจค้นสิทธิบัตรที่ได้ระบุประเภทสัญลักษณ์จ าแนกเอกสารของ 
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว CR หรือ EX) 

มาตรา 6 (5) 
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(2.2) ส าหรับกรณีพิจารณาความใหม่โดยการพิจารณาจากเอกสาร
งานที่ปรากฏอยู่ แล้วตาม (1) (2) (3) และ (4) ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรให้ความส าคัญ
ในงานที่ปรากฏอยู่แล้วภายในประทศ (National novelty) ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
ที่พิจารณา ซึ่งจะต้องตรวจค้นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วและบันทึกลงในรายงาน 
การตรวจสอบ 

ในการพิจารณาความใหม่นั้นไม่ยุ่งยากเพราะหลักการพิจารณาให้น าข้อถือ
สิทธิของการประดิษฐ์ตามค าขอรับอนุสิทธิบัตร พิจารณาตามล าดับของข้อถือสิทธิมา 
เปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ใกล้เคียงที่สุดว่าเหมือนกัน 100% หรือไม่ค าว่า 
100% ในที่นี้ มิได้หมายถึงค า (wording) แต่หมายถึงสาระส าคัญทางเทคนิค เช่น 
ส่วนผสม สูตร อุปกรณ์ เครื่องมือ ชิ้นส่วนขั้นตอนของกรรมวิธีการผลิต เป็นต้น 

2.5.2 หลักการก าหนดวันย่ืนค าขอที่จะถูกใช้ก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

สิ่งส าคัญล าดับแรกส าหรับการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ตาม
มาตรา 65 ทวิ (1) และ (2) คือการระบุงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior Art) ที่ได้รับการ
ตรวจค้นมาก่อนแล้วตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 ให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับค าขอที่ก าลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น 

โดยหลักการแล้วงานที่ปรากฏอยู่แล้วคืองานที่มีอยู่ก่อนวันยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรที่ก าลังพิจารณา ดังนั้น ผู้ตรวจสอบต้องก าหนดวันยื่นค าขอที่จะถูกใช้ก าหนด
งานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อพิจารณาในการตรวจสอบตามมาตรา 65 ทวิ ให้ถูกต้อง ซึ่งวัน
ยื่นค าขอที่จะถูกใช้ก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวเป็นไปได้ 3 กรณี ดั งที่จะถูก
อธิบายในล าดับต่อไป 
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วันยื่นค าขอที่จะถูกใช้ก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวเป็นไปได้  
3 กรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นวันเดียวกับวันยื่นค าขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร กรณีได้สิทธิ
ตามมาตรา 19 ทวิ บุคคลตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์
ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักร
ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรก 
บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรก
เป็นวันที่ได้ยื่นค าขอในราชอาณาจักรก็ได้  

ในการขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ ได้ขอรับสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรก และผู้ขอประสงค์จะมีสิทธิ
ให้ถือว่ายื่นค าขอนั้นในวันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักร
เป็นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ให้ยื่นค าขออีกฉบับหนึ่งตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนด
พร้อมค าขอรับสิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้  จะต้อง
ไม่ เกินสิบหกเดือนนับแต่ วันที่ ยื่ นค าขอรับสิทธิบัต รหรืออนุ สิทธิบั ตรนั้ นนอก
ราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยต้องส่งส าเนาค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้
นอกราชอาณาจักรนั้น ซึ่งแสดงถึงวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รวมถึง
รายละเอียดตามค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว และมีการรับรองความ
ถูกต้องโดยส านักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วย 

 

วันยื่นค ำขอ ซึ่งเป็นวันดงัต่อไปนีอ้ย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงัต่อไปนี ้

 วันยื่นค ำขอนอกรำชอำณำจักรครัง้แรก (ม. 19ทวิ) 

 วันแสดงสินค้ำในงำนแสดงสินค้ำฯ (ม.19) 

 วันยื่นค ำขอในรำชอำณำจักร 

งำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว ซึ่งหมำยถึงกำรประดษิฐ์
ดงักล่ำวเป็นดงัต่อไปนีอ้ย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 

 มีใช้หรือมีขำยในรำชอำณำจักร (ม.6(1)) 

 ถูกเปิดเผยไว้ในเอกสำร (ม.6(2)) 

 มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ม.6(3)) 

 มีค ำขอที่ยื่นไว้เกิน 18 เดือน (ม.6(4)) 

 มีกำรประกำศโฆษณำค ำขอก่อน (ม.6(5)) 

 

 
 
 
 
 
 
 

( 
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ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม  
• กรณีค าขอที่ยื่นคร้ังแรกนอกราชอาณาจักรเป็นค าขอโปรวิสชันนอล (Provisional 

application) หรือค าขอเบื้องต้น 

นิยาม Provisional 
เอกสารตามกฎหมายที่ถูกยื่นในส านักสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้วันยื่นก่อน 

ซึ่งค าขอยังไม่ครบที่จะจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรปกติ (Regular non-provisional patent application) ภายใน 1 ปี โดยที่
ค าขอ Provisional จะต้องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือรูปเขียน ซึ่งมีการเปิดเผย
อย่างเพียงพอที่จะสามารถเข้าใจได้ถึงสาระส าคัญที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครอง โดย
อาจจะไม่มีข้อถือสิทธิก็ได้ 

กรณีที่ 1 ค าขอเบื้องต้น (Provisional Application) ค าขอที่มีรายการ
ไม่ครบถ้วนตามมาตรา 17 และไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง 
รัดกุมและสมบูรณ์เพียงพอที่จะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญสามารถท าหรือ
ปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ ในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าค าขอถือสิทธิย้อนหลัง 
ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถขอถือสิทธิวันยื่นคร้ังแรกตามมาตรา 19 ทวิได้  

กรณีที่ 2 ค าขอเบื้องต้น (Provisional Application) ค าขอที่มีรายการ
ไม่ครบถ้วนตามมาตรา 17 และได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง รัดกุม
และสมบูรณ์ เพียงพอที่จะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญ สามารถท าหรือ
ปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ ในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าค าขอถือสิทธิย้อนหลัง
สมบูรณ์ สามารถขอถือสิทธิวันยื่นคร้ังแรกตามมาตรา 19 ทวิได้  

กรณีที่ 3 ค าขอเบื้องต้น (Provisional Application) ค าขอที่มีรายการ
ครบถ้วนตามมาตรา 17 และได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง รัดกุมและ
สมบูรณ์เพียงพอที่จะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญสามารถท าหรือปฏิบัติการ
ตามการประดิษฐ์นั้นได้ ในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าค าขอถือสิทธิย้อนหลังสมบูรณ์ 
สามารถขอถือสิทธิวันยื่นคร้ังแรกตามมาตรา 19 ทวิได้ 

อนึ่ง คณะกรรมการสิทธิบัตรได้มีค าวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร 
ที่ 19/2540 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (เป็นไปตามฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. 
พ.ศ 2535) ที่เก่ียวกับค าขอเบื้องต้นที่เรียกว่า “Provisional Application” ในกรณี 
ที่เป็นค าขอรับสิทธิบัตรที่ไม่มีความสมบูรณ์ ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และไม่มีข้อถือ
สิทธิ ซึ่งถือว่าไม่เป็นค าขอรับสิทธิบัตรเดียวกันกับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร
ภายในประเทศ ดังนั้นผู้ขอจึงไม่สามารถที่จะขอถือสิทธิวันยื่นค าขอเป็นวันที่ยื่นค าขอ 
“Provisional Application” ไว้ในต่างประเทศเป็นคร้ังแรกได้ 
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 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 19/2540 

สาระส าคัญค าวินิจฉัยว่าค าขอถูกยื่นครั้งแรกเป็นค าขอรับสิทธิบัตร
เบื้องต้น (Provisional Application) ในประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2534 ต่อมายื่นค าขอในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2535 ซึ่งได้ยื่นเกิน 12 เดือน
นับต่วันยื่นค าขอครั้งแรก (ครบ 29 เมษายน 2535) ดังนั้น ไม่มีความใหม่ตามมาตรา 5 
(1) ประกอบด้วย 6 (4)1 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (เอกสารแนบ 4)  

 

ผู้อุทธรณ์แสดงให้เห็นถึงลักษณะค าขอสิทธิบัตรเบื้องต้น (Provisional 
Application) ในกรณีดังกล่าวว่าเป็นค าขอไม่มีรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ และ
ไม่มีข้อถือสิทธิดังที่ระบุไว้ในมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าได้ขอยื่นรับสิทธิบัตรฉบับสมบูรณ์ต่อส านักสิทธิบัตรออสเตรเลียเลขที่ 15249/92 เม่ือ
วันที่ 29 เมษายน 2535 ซึ่งยื่นภายในก าหนดเวลา 12 เดือนนับที่ได้ยื่นค าขอสิทธิบัตร
เบื้องต้น (Provisional Application) และชี้ให้เห็นว่าการขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย
ภายใน 12 เดือนนับแต่วันยื่นค ายื่นค าขอครั้งแรกไม่เป็นไปตามความต้องการในการยื่น
ขอรับสิทธิบัตร เนื่องจากเอกสารดังกล่าวยังเป็นความลับระหว่างผู้ขอกับส านักงานสิทธิบัตร
ออสเตรเลีย มิใช่ค าขอฉบับสมบูรณ์ จึงไม่ขัดต่อมาตรา 6 (4) แต่อย่างใด 

 

คณะกรรมการฯ ได้มีค าวินิจฉัยว่าการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในประเทศแรก  
ซึ่งเป็นค าขอรับสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์เป็นพียงแค่ค าขอสิทธิบัตรเบื้องต้นที่จะเตรียมการยื่น 
ค าขอฉบับสมบูรณ์และได้พิจารณาก าหนดเวลาการยื่นค าขอครั้งแรกจนถึงวันยื่นค าขอในไทยไม่
เกินกว่า 12 เดือนก่อนการขอรับตามมาตรา 6 (4) และไม่เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Right of 
Priority) ในค าขอรับสิทธิบัตรเบื้องต้น (Provisional Application) ดังกล่าว 

 

การพิจารณาสิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิ Priority Right 
ภายใต้อนุสัญญา Paris Convention นั้น ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาตามสาระส าคัญของ
การประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยไว้ ซึ่งหนึ่งค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรอาจอ้างสิทธคิ าขอ
ที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรได้มากกว่าหนึ่งค าขอได้ ถ้ามีการเปิดเผยการประดิษฐ์
ของแต่ละสาระส าคัญในค าขอที่ยื่นคร้ังแรกนอกราชอาณาจักรแยกจากกัน 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ค าวินิฉัยภายใต้ฉบับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2535  

มาตรา 6 (4) การประดิษฐที่ขอรบัสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจกัรเป็นเวลาเกินกว่าสิบสองเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
แต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรให ้

ค ำวนิิจฉัยของ
คณะกรรมกำร
สิทธิบตัร      
ที่ 19/2540 
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ตัวอย่างแนวทางพิจารณา 
 
[สาระส าคัญ]             [A]                        [B]                    [A+B] 
 
                            [P1]                      [P2]       [ค าขอภายในราชอาณาจักร] 
 

--> ถ้าได้สิทธิทั้ง P1 และ P2 
- วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ   
- วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ  

--> ถ้าได้สิทธิ P1 
- วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ   
- วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ  

--> ถ้าได้สิทธิ P2 
- วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ  
- วันยื่นค าขอส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ  

(2) เป็นวันเดียวกบัวันที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญในงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ หรืองานแสดงต่อสาธารณชน กรณีที่ได้สิทธิตามมาตรา 19 

บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน  
ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้ นภายในสิบสองเดือนนับแต่วัน เปิดงานแสดง 
ต่อสาธารณชน ให้ถือว่าได้ยื่นค าขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น 

 

ในการขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญ
หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อ
สาธารณชนของทางราชการหรือที่ได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงาน
แสดงต่อสาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร   
ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุวันที่มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ 
และหรือระบุวันเปิดงานแสดงดังกล่าวในค าขอรับสิทธิด้วย ทั้งนี้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่น
หนังสือรับรองแสดงว่าได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์หรือ
ได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกให้โดยรัฐบาล 
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เป็นผู้จัดหรือผู้อนุญาตให้มีขึ้นแล้วแต่กรณี ไปพร้อมกับ  
ค าขอรับสิทธิบัตร 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิด
งานแสดงต่อสาธารณชนและวันที่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการ
ประดิษฐ์ หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย 

   

ม. 19 

กฎกระทรวง ฉ.21 
(พ.ศ. 2542) ข้อ 8 
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(3) เป็นวันเดียวกับวันยื่นค าขอในราชอาณาจักร กรณีที่ไม่มีสิทธิตาม (1) 
และ (2) ข้างต้น 

• กรณีค าขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ให้ถือว่าวันยื่นค าขอ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นวันยื่นส าหรับ
ก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

• กรณีค าขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านระบบไปรษณีย์ให้ถือว่า
วันที่ลงรับธนาณัติช าระค่าธรรมเนียมเป็นวันยื่นส าหรับก าหนดงาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้ว 

• กรณีค าขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ถือว่าวันที่ช าระเงินเป็นวันยื่นส าหรับก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

 

2.5.3 วิธีการปฏิบัติส าหรับการตรวจสอบการประดษิฐ์ขึ้นใหม่ 
วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ตามแหล่งที่มาของ

งานทีป่รากฏอยู่แล้วได้ 2 วิธีดังนี้ 
(1) การตรวจสอบโดยอาศัยรายงานผลการตรวจคน้งานที่ปรากฏอยู่แลว้  

ซึ่งแบ่งได้เปน็ 
• รายงานผลการตรวจค้นจากองค์กรของรัฐหรือส านักงานสิทธบิัตร

หรือองค์การสิทธิบัตรของรัฐต่างประเทศ 
• รายงานผลการตรวจค้นจากตา่งประเทศทีผู่้ขอส่งมา 

เพื่อประกอบการพิจารณา 
• รายงานผลการตรวจค้นที่ด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบเอง ซึ่งมัก

ด าเนินการกับค าขอซึ่งผู้ขอเป็นสัญชาติไทยและไม่ได้ยืน่ไวน้อก
ราชอาณาจักร 

วิธีการพิจารณาจากรายงานผลตรวจค้นดังนี้ 
• พิจารณาวา่วันยืน่ค าขอที่ใช้ก าหนดงานทีป่รากฏอยู่แล้วตรงกัน

หรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันให้ด าเนินการตรวจค้นในส่วนที่ขาดไป 
• พิจารณาประเภทเอกสารที่ระบไุว้ในรายงานวา่ถูกต้องหรือไม ่
  เช่น ประเภท X หรือประเภทอ่ืนๆ (A D T) เป็นตน้ หากกรณีที่พิจารณา

แล้วเห็นวา่การจ าแนกประเภทเอกสารไม่ถูกต้องสามารถระบุประเภท
เอกสารใหม่ได ้

• พิจารณาคัดเลือกเอกสารที่เหมาะสมส าหรับด าเนินการตรวจสอบ
การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามหลักการและแนวทางที่จะถูกอธิบายไว้ 
ในล าดบัถัดไป 
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(2) การตรวจสอบใช้ผลการพจิารณารบัจดทะเบียนสทิธิบตัรในตา่งประเทศ 
การตรวจสอบโดยอาศัยผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตร 

ในต่างประเทศเป็นการอ้างอิงผลการพิจารณาตรวจสอบของส านักงานสิทธิบั ตร 
ในต่างประเทศส าหรับพิจารณาการประดิษฐ์เดียวกันกับค าขอในราชอาณาจักร ซึ่งได้ถูก
ด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วโดยผู้ตรวจสอบของส านักงาน
ต่างประเทศ และมีลักษณะที่สามารถออกสิทธิบัตรได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะเป็นผู้ส่ง
สิทธิบัตรและเอกสารประกอบการพิจารณามาเพื่อให้ผู้ตรวจสอบพิจารณา 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการประดิษฐ์เดียวกันและ
เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบของส านักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ ประกอบกับเป็นไป
ตามข้อกฎหมายไทยก็สามารถอ้างอิงผลการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อประกอบการรับจด
ทะเบียนสิทธิบัตรได้ แต่ทั้งนี้กรณีที่ผู้ตรวจสอบไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว
สามารถด าเนินการพิจารณาโดยตนเองได้ 

แนวทางในการพิจารณาผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ 
(ก) กรณีเป็นสิทธิบัตรที่ออกให้โดยส านักงานสิทธิบัตรที่มีระบบตรวจสอบ

สาระส าคัญ (Substantive Examination)  
ให้ผู้ตรวจสอบรับพิจารณาเอกสารดังกล่าว ผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณา

ความน่าเชื่อถือของเอกสารสิทธิบัตรนั้นเป็นกรณีไป มิได้ผูกมัดว่าจะต้องใช้เอกสารสิทธิ
ดังกล่าวเท่านั้นในการประกอบการพิจารณา โดยอาจพิจารณาตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตร
เพิ่มเติม หรือเรียกเอกสารอ่ืนเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบได้การตรวจสอบ
เอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้โดยประเทศที่น่าเชื่อถือและมีระบบตรวจสอบสาระส าคัญของ
การประดิษฐ์ (Substantive Examination ) ตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการ
ตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งมาให้นั้นสอดคล้องหรือเป็น การ
ประดิษฐ์เดียวกันกับค าขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ โดยพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล
เบื้องต้น (Bibliographic data) ในหน้าแรกของเอกสารสิทธิบัตรและด าเนินการ
เปรียบเทียบสาระเทคนิคของการประดิษฐ์กับเอกสารสิทธิบัตรดังกล่าว  

เมื่อเห็นว่าเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอส่งมาให้สอดคล้องกันแล้ว โดยเฉพาะ 
ข้อถือสิทธิต้องสอดคล้องกัน ยกเว้นข้อถือสิทธิที่ออกให้จากเอกสารสิทธิบัตรต่างประเทศ
นั้นขัดกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จึงแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรให้ตัดออกเป็นข้อๆ เช่น ข้อถือ
สิทธิใดขอวิธีการบ าบัดรักษาโรค (ซึ่งขัดต่อมาตรา 9 เป็นต้น) สามารถให้แจ้งแก้ไขตัดข้อ
ถือสิทธินั้นออก หรือข้อถือสิทธิรองที่อ้างจากข้อถือสิทธิหลัก หลายข้อสามารถให้แจ้งแก้
ข้อถือสิทธิเป็นลักษณะในทางเลือกโดยใช้ค าว่าข้อถือสิทธิข้างต้นข้อใดข้อหนี่ง เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของค าขอต่างประเทศและ
ค าขอที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองไว้ในประเทศ ว่ามีการเพิ่มเติมรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคัญหรือไม่ หากเป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขโดยให้
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อยู่ในขอบเขตสาระส าคัญเดิม หากไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญแต่ท าให้ชัดเจนมากข้ึน
ให้คงไว้โดยไม่ต้องแก้ไข และการตรวจค้นเพิ่มเติมตามหมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 

ทั้งนี้ เนื่องจากสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา
นั้น อาจถูกด าเนินการพิจารณาบนเงื่อนไขที่แตกต่างจากค าขอในราชอาณาจักรที่ก าลัง
พิจารณา ดังนั้นผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบว่าสิทธิบัตรดังกล่าวถูกด าเนินการบนพื้นฐาน
ต่อไปนี้เหมือนกับค าขอที่พิจารณาหรือไม่ 

- เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน 
- มีวันยื่นค าขอที่ใช้เพื่อก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเป็นวันเดียวกัน 

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม 
เนื่องจากมีบางสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ออกให้แก่ค าขอรับสิทธิบัตร     

ที่อาจมีพื้นฐานแตกต่างไปจากค าขอภายในราชอาณาจักร ดังนั้น นอกจากการพิจารณา
การเป็นการประดิษฐ์เดียวกันและการมีวันยื่นค าขอที่ใช้เพื่อก าหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
เป็นวันเดียวกันแล้ว อาจต้องพิจารณาจากประเภทค าขอนอกราชอาณาจักรของสิทธิบัตร
ที่ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ตัวอย่างวิธีการพิจารณา ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ
ที่ออกให้กับค าขอนอกราชอาณาจักรในแต่ละประเภท 

o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอรับสิทธิบัตรประเภท continuation in part 

นิยาม Continuation in part (CIP):  
ค าขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอมีการขอถือสิทธิเพิ่มเติม โดยที่ส่วนที่ขอถือสิทธิเพิ่มเติมนั้น

ได้ถูกเปิดเผยไว้แล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์ รวมทั้งค าขอที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรกจะต้อง
ไม่ได้มีการรับจดทะเบียนหรือถูกละทิ้งก่อนการยื่นค าขอ CIP 

การพิจารณาโดยใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอ CIP 
กรณีที่ 1 หากค าขอ CIP [A+B] ยื่นก่อนวันยื่นค าขอภายภายในราชอาณาจักร 

และสาระส าคัญของค าขอภายในราชอาณาจักรเหมือนกับค าขอ CIP [A+B] สามารถ
แบ่งออกได้ดังนี้  

- ได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ทั้งส่วนของค าขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร 
[P1] และค าขอ CIP [P2] สามารถน ารายงานผลการพิจารรับจดสิทธิบัตรดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาได้ 
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 - ได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ เฉพาะค าขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร 
[P1] ดังนั้นผลการพิจารณาในส่วนสาระส าคัญที่เพิ่มจากค าขอที่ยื่นครั้งแรก [B] จะไม่
ครอบคลุมช่วงเวลาหนึ่งโดยต้องท าการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพิ่มเติมในส่วนของ
ช่วงเวลา  ถึง  

[สาระส าคัญ]           [A]                       [A+B]                    [A+B] 
 
[ค าขอ]   [คร้ังแรกนอกราชอาณาจักร]        [CIP]           [ค าขอในราชอาณาจักร] 
[สิทธิ 19 ทว]ิ          [P1]                       [P2] 
 

กรณีที่ 2 หากค าขอ CIP [A+B] ยื่นก่อนวันยื่นค าขอภายภายในราชอาณาจักร และ
สาระส าคัญของค าขอภายในราชอาณาจักรเหมือนกับค าขอที่ ยื่นครั้งแรกนอก
ราชอาณาจักร ผลการพิจารณารับจดทะเบียนในสาระส าคัญ [A] สามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาได้ แต่สาระส าคัญ [B] ที่ปรากฏในสิทธิบัตรของต่างประเทศดังกล่าวจะไม่
สามารถใช้ได้เนื่องจากถือว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญตามมาตรา 20 (กรณีนี้เกิดข้ึนได้
น้อยมาก) 

 
[สาระส าคัญ]           [A]                       [A+B]                       [A] 
 
[ค าขอ]   [คร้ังแรกนอกราชอาณาจักร]        [CIP]           [ค าขอในราชอาณาจักร] 
[สิทธิ 19 ทว]ิ          [P1]                       [P2] 
 

กรณีที่  3 หากค าขอ CIP [A+B] ยื่นหลังวันยื่นค าขอในราชอาณาจักร ผลการ

พิจารณารับจดทะเบียนในสาระส าคัญ [A] สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้  

แต่สาระส าคัญ [B] ที่ปรากฏในสิทธิบัตรของต่างประเทศดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้

เนื่องจากถือว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระส าคัญตามมาตรา 20 

 

[สาระส าคัญ]           [A]                         [A]                        [A] 
 
[ค าขอ]   [คร้ังแรกนอกราชอาณาจักร]        [CIP]           [ค าขอในราชอาณาจักร] 
[สิทธิ 19 ทว]ิ          [P1]                       [P2] 
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o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอรับสิทธิบัตรประเภท continuation in part 

นิยาม continuation: 
ค าขอรับสิทธิบัตรต่อ ซึ่งมีการขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรกของค าขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้า 

 
การพิจารณาโดยใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอ continuation 

สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอประเภทนี้ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจส่งใช้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเพียงล าพังแต่ส่วนใหญ่มักจะส่งมาเพื่อใช้ร่วมกับสิทธิบัตรที่ออก
ให้แก่ค าขอที่ยื่นไว้ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร เนื่องจากสาระส าคัญของค าขอ 
continuation เหมือนกับค าขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรเพียงแต่ขอถือสิทธิใน
อีกรูปลักษณะหนึ่งที่ถูกเปิดเผยไว้แต่ไม่ได้ขอไว้ในในค าขอที่ยื่นครั้งแรก ดังนั้น  
จึงสามารถใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอประเภทนี้ได้ 

 

[สาระส าคัญ]          [A+B]                            [A+B]                       [A+B] 
[ข้อถือสิทธิ]              [A]                               [A]                          [B] 
 
[ค าขอ]    [คร้ังแรกนอกราชอาณาจักร]     [ค าขอในราชอาณาจักร]     [Continuation] 
 
 

o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอรับสิทธิบัตร Divisional 

ค าขอรับสิทธิบัตรประเภท Divisional เป็นค าขอที่แยกออกมาเนื่องจาก
ค าขอนอกราชอาณาจักรที่ยื่นไว้คร้ังแรกมีหลายการประดิษฐ์ในค าขอเดียวกันภายใต้ข้อ
กฎหมายของแต่ละประเทศ แต่ทั้งนี้เนื่องจากสาระส าคัญได้ถูกเปิดเผยไว้แล้วในการยื่น
ค าขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก ดังนั้น จึงสามารถใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตร 
ที่ออกให้แก่ค าขอประเภทนี้ได้ 

นอกจากนี้ โดยปกติแล้วผู้ขอมักส่งสิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอประเภทนี้
ร่วมกับสิทธิบัตรที่ออกให้แก่ค าขอที่ยื่นไว้ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร ผู้ตรวจสอบอาจ
ต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่รวมกันของสิทธิบัตรจ าเป็นต้องแยกค าขอภายใต้มาตรา 
65 ทศ ประกอบ 18 แล้วหรือไม่ 

(ข) ถ้าในกรณีที่เป็นเอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้จากประเทศที่ไม่มีระบบการ
ตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination System) ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งให้  
ผู้ขอรับสิทธิบัตรด าเนินการจัดส่งเอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้โดยประเทศตามข้อ (ก) หรือ
น าส่งรายงานการตรวจสอบ (Substantive Examination Report) เพื่อประกอบการ
พิจารณา หากไม่มีรายงานการตรวจสอบดังกล่าว ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรด าเนินการขอ 
ให้หน่วยงานอ่ืนตรวจค้นและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา
ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรต่อไป 
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3. การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty) 
การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นการตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ตามข้อ

ถือสิทธิที่ขอรับความคุ้มครองของค าขอที่ก าลังพิจารณาเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่   
ซึ่งจะด าเนินการโดยอาศัยการพิจารณาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วว่าการ
ประดิษฐ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยไว้แล้วในงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ก่อนวันยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตร 

การตรวจสอบสาระส าคัญของการประดิษฐ์ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือความใหม่นั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรต้องแยกลักษณะหรือ
องค์ประกอบ (element) ที่ท าให้เกิดการประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิทั้งหมด
ของค าขอรับสิทธิบัตรไว้อย่างชัดเจนแล้ว จะต้องด าเนินการเปรียบเทียบกับทุกๆ
องค์ประกอบหรือขั้นตอนของการประดิษฐ์ว่าได้รับการเปิดเผยไว้ภายในเนื้อหาทั้งหมด 
ในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว (Prior Art) หรือไม่ โดยต้องเลือกใช้เอกสารงานที่ปรากฏอยู่
แล้วฉบับหนึ่งฉบับใดใกล้เคียงที่สุด (Closest prior art) เพียงหนึ่งฉบับ เพื่อพิจารณา
ความใหม่ของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิเหล่านั้น ถ้าพบว่าทุกๆ องค์ประกอบหรือ
ขั้นตอนของการประดิษฐ์ถูกเปิดเผยไว้ภายในเนื้อหาทั้งหมดของงานที่ปรากฏอยู่ก่อน
แล้ว ถือได้ว่าการประดิษฐ์นั้นไม่มีความใหม่ 

ผู้ตรวจสอบควรระลึกไว้เสมอว่า ถ้อยค าหรือข้อความทั้งหมดที่ได้รับการบรรยาย
และแสดงจะได้รับการตีความถึงความต้องการขอรับความคุ้มครองไว้ในข้อถือสิทธินั้น          
ซึ่งหมายถึงขอบเขตของสิทธิที่จะเกิดขึ้น เมื่อได้รับการคุ้มครองหรือให้สิทธิ จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ว่าความต้องการที่ถูกบรรยายหรือความมุ่งหมายที่จะน าไปสู่
การใช้งานหลังการให้สิทธิ ซึ่งท าให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในข้อถือสิทธิทางโครงสร้าง หรือ
ข้อถือสิทธิในกระบวนการ หรือในขั้นตอนว่ามีความแตกต่างกันในโครงสร้างหรือกระบวนการ
หรือขั้นตอนระหว่างข้อถือสิทธิการประดิษฐ์และงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ 

3.1 หลักการพิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม ่
    1. แยกส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ (Element) ต่างๆ ในแต่ละข้อถือสิทธิ 

2. หาขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่ได้แยกไว้ในข้อ 1. 
3. หาขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับข้อ 2. 

ในงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ใกล้เคียงที่สุด (The closest prior art) 
4. เปรียบเทียบขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบระหว่างข้อ

ถือสิทธิกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้ 
4.1 ถ้าขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิทธิ

เหมือนกับงานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่าส่วนประกอบดังกล่าวนั้นไม่มีความแตกต่าง 
4.2 ถ้าขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิทธิกว้างกว่า

งานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบหรือองค์ประกอบดังกล่าวนั้น ไม่มีความ
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แตกต่างกัน แต่ถ้าส่วนประกอบในข้อถือสิทธิแคบกว่างานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่า
ส่วนประกอบดังกล่าวนั้น มีความแตกต่าง 

4.3 กรณีที่ขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิทธิมีทั้ง
ส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันกับงานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบ
หรือองค์ประกอบดังกล่าว มีความแตกต่าง แต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้เฉพาะใน
ส่วนที่มีความแตกต่างเพียงเท่านั้น 

 5. พิจารณาส่วนประกอบหรือองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดว่ามีส่วนใดส่วน
หนึ่งมีความแตกต่างจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามีความแตกต่างกันให้ถือว่าข้อถือ
สิทธินั้นมีความใหม่ แต่ถ้าไม่มีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบใดมีความแตกต่างกัน  
ให้ถือว่าข้อถือสิทธิดังกล่าวไม่มีเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 

 

3.2 ตัวอย่างการพิจารณาความใหม่ 
ในกรณีของสารประกอบทางด้านเคมีที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่

แล้ว มีสูตรกว้างกว่าสูตรในข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ตามค าขอรับลิทธิบัตร ให้ถือว่า
สูตร ตามการประดิษฐ์นี้มีความใหม่ ทั้งนี้  เพราะสูตรกว้างกว่าจะไม่ท าลายความใหม่
ของสูตรที่แคบกว่า กรณีของสารประกอบที่ได้เปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วมีสูตรแคบ
กว่าสูตรในข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ตามค าขอรับสิทธิบัตร ให้ถือว่าสูตรตามการ
ประดิษฐ์นี้ไม่ มีความใหม่ทั้งนี้เพราะสูตรที่แคบกว่าจะท าลายความใหม่ของสูตรที่กว้าง
กว่า ตัวอย่างเช่น สูตรที่เปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วเป็นดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการพิจารณาความใหม่ 
 
 
 
ข้

อ 

เมื่อ Hal หมายถึง ธาตุหมู่ที่ 7 ทั้งหมด 
   Cl หมายถึง ธาตุที่เฉพาะเจาะจง คือ คลอรีน 

ข้อสังเกต ถ้าในกรณีที่ 1 สูตรในการประดิษฐ์เปิดเผยกว้างกว่าสูตรในงานที่ปรากฎ
อยู่ก่อน และมีข้อถือสิทธิของค าขอรับสิทธิบัตรตามกรณีที่ 1 ดังนั้นในกรณีที่ 1 ดังกล่าวถือว่า 
ไม่มีความใหม่ ในทางกลับกันหากสูตรในการประดิษฐ์มีข้อถือสิทธิที่แคบกว่างาน ที่ปรากฏอยู่
ก่อนดังในกรณีที่ 2 ถือได้ว่าข้อถือสิทธิในกรณีที่ 2 มีความใหม่ เป็นต้น 

 
 

กรณีที่ การประดิษฐ ์ งานที่ปรากฎอยู่ก่อน ความใหม ่

1 
  

 

2 
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3.3 แนวทางพิจารณาความใหม ่

ในการพิจารณาตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์
ขึ้นใหม่หรือไม่ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบจากส่วนที่เป็นข้อถือสิทธิ โดยการ
พิจารณาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 แต่ละอนุมาตรามาบังคับใช้
โดยอนุโลม โดยยึดแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

3.3.1 การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อน 
วันขอรับอนุสิทธิบัตร 

ค าว่า “มีใช้แพร่หลาย” เช่น มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขายหรือจ าหน่าย
อยู่แล้วหรือมีการใช้การประดิษฐ์นั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว เป็นต้น 

กรณีนี้ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าการประดิษฐ์ตามที่ระบุในข้อถือสิทธิว่า
มีสาระส าคัญหรือส่วนที่คิดขึ้นใหม่หรือส่วนที่ปรับปรุงขึ้น เหมือนกับการประดิษฐ์ที่มีหรือ
ใช้แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศไทยก่อนวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร หรือไม่ 

ตัวอย่างที่ 1 

กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า  
การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นพัดลมไฟฟ้าที่มีกลไกในการปรับมุมการ

ส่ายพัดลมได้หลายระดับ ส่วนพัดลมไฟฟ้าที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในประเทศไทย 
เป็นพัดลมไฟฟ้าที่มีกลไกในการส่ายพัดลมเช่นกัน แต่ไม่สามารถปรับมุมการส่ายได้ 

กรณีนี้ ไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศไทย
ก่อนวันยื่นค าขอรับอนสุิทธิบตัร 

ตัวอย่างที่ 2 
กรณีที่เป็นกรรมวิธี 
การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นกรรมวิธีในการผลิตไวน์ที่มีขั้นตอนที่ได้รับ

การปรับปรุงคือ ขั้นตอนการหมักที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่คงที่ส่วนกรรมวิธี
ในการผลิตไวน์ทั่วไปขั้นตอนนี้มีการควบคุมเฉพาะความดันภายในถังหมัก  

กรณีนี้ ไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศไทยก่อน
วันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร  

ข้อสังเกต การที่มีหรือใช้แพร่หลาย ไม่ค านึงถึงว่าบุคคลใด หรือแม้แต่ผู้ประดิษฐ์
เองเป็นผู้กระท าให้แพร่หลาย เช่น มีขายทั่วไป หรือใช้การประดิษฐ์นั้นในการผลิต
โดยทั่วไปอยู่แล้วในประเทศ เป็นต้น 
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3.3.2 การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร 

กรณีนี้ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าการประดิษฐ์ตามที่ระบุในข้อถือสิทธิเป็นการ
ประดิษฐ์ที่มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ เช่น 
เอกสารหรือวารสารทางวิชาการ เอกสารสิทธิบัตร หรือเอกสารอ่ืนๆ หรือเป็นการเปิดเผย
ทางโทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น หรือเคยมีการน าออกแสดง หรือเปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น 
การแสดงนิทรรศการ การบรรยาย/สัมมนา เป็นต้น ทั้งนี้  ไม่ว่าในประเทศไทยหรือ 
ในต่างประเทศก่อนวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรหรือไม่ 

ข้อสังเกต 
• การเปิดเผยที่ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ตามมาตรา 6 (2) นี้จะต้องเป็น           

การเปิดเผยส่วนที่เป็นสาระส าคัญของการประดิษฐ์จริงๆ หากเป็นการเปิดเผยแต่เพียง
ลักษณะและคุณสมบัติทั่วๆไป โดยไม่ได้เปิดเผยถึงสาระส าคัญของการประดิษฐ์ กรณีนี้
จะน ามาใช้เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ได้ 

• กรณีที่น าผลงานการประดิษฐ์ไปแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือ
ในงานแสดงนิทรรศการ ต้องเป็นงานที่จัดให้มีขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ หรือต้องได้รับ
อนุญาต ให้จัดงานจากหน่วยงานของรัฐและได้น ามายื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรภายใน 12 
เดือนนับจากวันเปิดงานแสดง กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 6 (2) เช่นกัน 

ตัวอย่างที่ 3 
สมมติว่าการประดิษฐ์ตามที่ระบุในข้อถือสิทธิ เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธี

การผลิตภาชนะบรรจุอาหาร 2 ชั้น โดยมีกรรมวิธีการผลิตเหมือนกับที่ได้เปิดเผยไว้ใน
เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ
ก่อนวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร ถึงแม้ว่าส่วนผสมวัตถุดิบในการข้ึนรูปจะต่างกัน  

เช่นนี้ถือได้ว่า ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ดังค าของสั่งคณะกรรมการสิทธิบัตร 
ที่ 1/2546 เร่ืองเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 596 (เอกสารแนบ 9) 

ตัวอย่างที่ 4 
ผู้ประดิษฐ์ได้น าการประดิษฐ์ไปแสดงในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ 

โดยมีวันเปิดแสดงเป็นวันที่  10 มกราคม 2543 และผู้ประดิษฐ์ได้น าการประดิษฐ์
ดังกล่าว มายื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร ภายในวันที่ 10 มกราคม 2544  

กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 6 (2) 

3.3.3 การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร 

กรณีนี้ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นการ
ประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วในประเทศไทยหรือใน
ต่างประเทศก่อนวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร หรือไม่ 
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ตัวอย่างที่ 5 
นาย A ได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ประเทศไทย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542   

ซึ่งเคยได้รับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไว้แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2542  

กรณีนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร
สหรัฐอเมริกานี้เป็นการประดิษฐ์เดียวกันกับที่ขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทยหรือไม่
และเป็นการประดิษฐ์ที่เคยได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วก่อนวันยื่นค าขอใน
ประเทศไทย (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542) หรือไม่ ถ้าใช่ให้ถือว่าไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่ ตามมาตรา 6 (3) 

3.3.4 การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร
เป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร แต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

กรณีนี้ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นการ
ประดิษฐ์ที่มีการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศเป็นเวลาเกิน 18 เดือน 
ก่อนวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร หรือไม่ 

ตัวอย่างที่ 6 
นาย B ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ยื่นค าขอรับอนสุิทธิบัตรทีป่ระเทศไทยวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2542 โดยการประดิษฐ์เดียวกันนี้ บริษัท Z ได้รับการโอนสิทธิจากนาย B ให้ยื่นขอรับสิทธิบัตร
ไว้ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที ่5 มกราคม 2541 เป็นระยะเวลากว่า 22 เดือน ซึ่งเกินกว่า 18 เดือน
ก่อนที่จะมายื่นขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย แต่ยังไม่รับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร
จากประเทศญี่ปุ่น  

กรณีนี้ ให้ถือว่าไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 6 (4) 
ข้อสังเกต  
แม้ว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ยื่น 

ค าขอในประเทศไทยก็ตาม หากมีผู้ประดิษฐ์เป็นบุคคลเดียวกันก็ถือว่าเป็นการประดิษฐ์เดียวกัน
หากผู้ประดิษฐ์เป็นคนละคนกันจะอยู่ในข่ายมาตรา 6 (2) 

3.3.5 การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใน
ราชอาณาจักร 

ตัวอย่างที่ 7 
นาย B ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ประเทศไทยวันที่  19 

พฤศจิกายน 2542 โดยการประดิษฐ์เดียวกันนี้ บริษัท Z ได้รับการโอนสิทธิจากนาย 
B ให้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2542 และส านักงาน
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สิทธิบัตรญี ่ปุ ่นได้ประกาศโฆษณาค าขอดังกล่าวเมื ่อวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2542 
ก่อนที่จะมายื่นขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย 

กรณีนี้ให้ถือว่าไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 6 (5) 
หมายเหตุ นอกเหนือจากการพิจารณาตรวจสอบตามแนวทางดังกลา่วข้างต้นแล้ว 

ผู้ตรวจสอบจะต้องค านึงถึงว่าผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้มีการขอถือสิทธิการนับวันยื่น

ย้อนหลังหรือไม่ 

ตัวอย่างที่ 8  

นาย D ได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่ 1 ตุลาคม 2542 และได้ยื่น 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่ประเทศไทย วันที่ 1 กันยายน 2543 
และได้ ขอสิ ทธิ ในการนั บวั นที่ ยื่ นย้ อนหลั งด้ วย กรณี นี้ จะถื อว่ าวันยื่ นค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรในประเทศไทยของนาย D เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2542 ในการพิจารณาว่าเป็นการ
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่ หากพบว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 6 อนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่ง
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2542 (ไม่ใช่วันที่ 1 กันยายน 2543) จะถือว่ามิใช่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 

ดังนั้น การพิจารณาตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่หรือไม่ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 
แต่ละอนุมาตรา 
 

4. การพิจารณาการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

ให้น าบทบัญญัติ...................มาตรา 8…………………………ในหมวด 2 ว่าด้วย
สิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตร โดยอนุโลม 

การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์      
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง หัตถกรรม เกษตรกรรม 
และพาณิชยกรรม 

ในการพิจารณาตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดษิฐ์
ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม หรือไม่ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบว่าการ
ประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในการน าไปใช้
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งได้หรือไม่ เป็นต้น 

ตัวอย่างการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรม เช่น 
 วิธีการนวด (massage) 
 วิธีการตรวจดูสภาวะของอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ 
 วิธีการเตรียมอิเลคโทรดเพื่อท าการตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า (electro-cardiogram) 
 การประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงบุคคลเดียวหรือทักษะเฉพาะบุคคล เช่น วิธีการสูบบุหรี่ 
 การประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงเจตนาใช้ในการศึกษาหรือทดลอง 

ม. 65 ทศ 

ม. 8 
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 การประดิษฐ์ที่ปฏิบัติได้ยาก เช่น วิธีส าหรับป้องกัน-รังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นสาเหตุ
ของการท าลายชั้นโอโซนโดยการปิดปกคลุมพื้นผิวพื้นดินทั้งโลกด้วยฟิล์มพลาสติก 

ตัวอย่างที่ 9 
กรณีการประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ จะต้องมีลักษณะ 

ที่แสดงให้ เห็นได้ว่า เครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์นั้น  ซึ่งประกอบด้วย 
ส่วนประกอบอะไรบ้าง ส่วนประกอบแต่ละส่วนมีการจัดวางเพื่อให้เกิดการท างาน
สัมพันธ์กันอย่างไร และสามารถก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้ 

ตัวอย่างที่ 10 
กรณีการประดิษฐ์ที่เป็นกรรมวิธี หรือกระบวนการ จะต้องมีลักษณะที่แสดงให้

เห็นได้ว่ากรรมวิธี หรือกระบวนการนั้นประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้างและสามารถปฏิบัติ 
ตามขั้นตอนที่เกิดขึ้นให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้ 

ข้อสังเกต 
การประดิษฐ์บางอย่างถือว่าไม่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม เช่น 

เครื่องจักรกล ที่ผู้ประดิษฐ์ระบุว่าเป็นเครื่องจักรกลที่สามารถท างานได้ตลอดเวลา 
(Perpetual motion machine) ซึ่งขัดกับกฎทางฟิสิกส์หรือที่เรียกว่าเป็นเครื่องจักรใน
จินตภาพ (Imaginary Machine) หรือการประดิษฐ์ทางเคมี เช่น อินเตอร์มีเดียตทางเคมี 
(Chemical Intermediate) เป็นต้น 

5. การด าเนินการภายหลังที่ได้ตรวจสอบแล้ว 
ภายหลังจากการตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน

ส าหรับผลการตรวจสอบในแต่ละกรณี ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง และ
ประกาศกรมฯ ฉบับที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

5.1 กรณีที่มีความใหม่และประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ 
ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการดังนี้ 
(1) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ โดยระบุลักษณะที่แตกต่างที่ได้รับ

ความคุ้มครองให้ชัดเจน เสนออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก
อธิบดีและยกร่างค าวินิจฉัยเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการและลงนาม
ในร่างค าวินิจฉัย 

(2) เมื่ออธิบดีสั่งการและลงนามในค าวินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยให้ 
ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรและผู้ขอให้ตรวจสอบทราบภายใน 15 วันนับแต่
วันที่อธิบดีมีค าวินิจฉัยพร้อมทั้งแจ้งถึงสิทธิในการอุทธรณ์ค าวินิจฉัย
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 
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5.2 กรณีที่ไม่มีความใหม่หรือไม่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ 
ให้ผู้ตรวจสอบด าเนินการ จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และเสนออธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการให้สอบสวน 

 

6. การสอบสวน 
เมื่อมีการสั่งการให้สอบสวนแล้ว ให้แจ้งค าสั่งให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรทราบ 

เพื่อยื่นค าแถลงแสดงเหตุผลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เมื่อผู้ทรงอนุ
สิทธิบัตรยื่นค าแถลงแสดงเหตุผลแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาเหตุผลของค าแถลงว่า  
มีประเด็นที่สามารถหักล้างความเห็นตามผลการตรวจสอบหรือไม่ 

 กรณีไม่มีเหตุผลหักล้าง โดยยึดถือตามข้อถือสิทธิที่จดทะเบียนไว้ให้          
ผู้ตรวจสอบจัดท ารายงานการสอบสวนและเสนออธิบดีเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิบัตรสั่งเพิกถอน 

 กรณีมีเหตุผลหักล้าง โดยคงอนุสิทธิบัตรตามข้อถือสิทธิที่จดทะเบียนไว้    
ให้ผู้ตรวจสอบจัดท ารายงานการสอบสวนและร่างค าวินิจฉัยเสนอต่อ
อธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการและลงนามในร่างค าวินิจฉัยเมื่ออธิบดีสั่งการ
และลงนามในค าวินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรและ
ผู้ขอให้ตรวจสอบทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อธิบดีมีค าวินิจฉัย 
พร้อมทั้งแจ้งถึงสิทธิในการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 
 

ในกรณีที่ข้อถือสิทธิที่จดทะเบียนไว้ไม่ชัดเจนถึงขอบเขตที่ได้รับการคุ้มครอง 
(ส่วนที่ได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงขึ้น) ให้จัดท าค าวินิจฉัยที่ระบุถึงส่วนที่แตกต่างกันกับ
งานที่ปรากฏอยู่แล้วให้ชัดเจน พร้อมทั้ง ให้ระบุถึงขอบเขตที่ได้รับความคุ้มครองในส่วน 
ที่เป็นค าวินิจฉัยของอธิบดีไว้ด้วย 

ตัวอย่างที่ 11 
(การระบุในค าวินิจฉัยถึงลักษณะที่แตกต่างจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ได้รับความ

คุ้มครอง) 

7. การตรวจสอบการประดิษฐ์ ตามมาตรา 77 สัตต 

ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 หรือวันประกาศ
โฆษณา การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร ส าหรับการประดิษฐ์ใด       
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือผู้ทรงสิทธิบัตรผู้ใดเห็นว่า
การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์นั้น
อาจไม่ชอบด้วย 65 ตรี เพราะการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันกับของ
ตนเอง และตนเองได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรหรือยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ในวันเดียวกัน

ม. 77 สัตต 
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กับการยื่นค าขอรับสิทธิบัตร หรือยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิขอให้
ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์นั้นได้ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วย
มาตรา 65 ตรี หรือไม่ 

เมื่อได้รับค าขอให้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และท ารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี 

เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรค
สองแล้ว เห็นว่าการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรส าหรับ
การประดิษฐ์นั้นจะไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ตรี เพราะการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน และวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นวัน
เดียวกันกับวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรหรือวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอให้ตรวจสอบ 
ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร และผู้ขอให้ตรวจสอบทราบ 
เพื่อให้ท าความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลง
กันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิร่วมกันในการประดิษฐ์
นั้น 
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ตัวอย่างค าวนิิจฉัย 

 
ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

          ที่      / 
เรื่อง การขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์อนุสิทธบิัตรเลขที่ …………. 

ระหว่าง 

………………………………………….….….….….….….….….….….           ผู้ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ 

กับ 
………………………………………….….….….….….….….….….….           ผู้ทรงอนุสิทธบิัตร 

      
 
1. ประเด็นที่ขอให้ตรวจสอบ 
  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พิจารณาค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ รายงานการ
ตรวจสอบ รายงานการสอบสวน ตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ ประกอบกับรายละเอียดการประดิษฐ์  
ข้อถือสิทธิที่ปรากฏในค าขอรับอนุสิทธิบัตร ตามที่ได้มีการขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ในประเด็น ดังนี้ 
   1.1. อนุสิทธิบัตรมีลักษณะใหม่ หรือไม่  
   1.2. อนุสิทธิบัตรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมได้หรือไม่ 
 
2. ข้อเท็จจริง 
  2.1. ………….………………………………ซึ่งเป็น……....……………………………………ได้ยื่นขอให้ตรวจสอบ 
การประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรดังกล่าว พร้อมทั้งได้ส่งพยานหลักฐาน และงานท่ีปรากฏอยู่แล้ว 
   2.2. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าขอบเขตข้อถือสิทธิเดิมที่ได้รับความ
คุ้มครองมีลักษณะ…………………………………………………………………มีลักษณะเช่นเดียวกันกับสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา
เลขที่…………………จนพิจารณาได้ว่า ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามมาตรา 65 ทว ิประกอบกับมาตรา 6 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และอธิบดี
ได้มีค าสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริง      
  2.3. ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรได้ยื่นค าแถลงแสดงเหตุผลว่า การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเลขท่ี……………..........
มีลักษณะแตกต่างจากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขท่ี…………………........…..พอสรุปได้ดังนี้ 
  การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตร มีลักษณะที่แตกต่างไปจากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่………………….......
ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เป็ น … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … ซึ่ ง ต าม อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร มี ลั ก ษ ณ ะ เป็ น 
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….………………………....... 
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3. ข้อพิจารณา 
  จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎในอนุสิทธิบัตรเลขที่……….…ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ รายงานการ
ตรวจสอบ รายงานการสอบสวน และค าช้ีแจงแถลงเหตุผล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงวินิจฉัยในประเด็น
ตามมาตรา 65 ทวิ ดังนี ้
  3.1. ประเด็นที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับความใหม่  
  จากการพิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตร พิจารณาได้ว่า แม้ว่าการประดิษฐ์ตาม     
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี………จะเป็น…………………….…………………….…………………….………………มีลักษณะโดยรวมคล้ายกัน  
กับสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่…………………..หากแต่มีสาระส าคัญที่แตกต่างไปจากงานที่ปรากฏอยู่แล้ว คือ 
…………………….…………………….…………………….…………………….………..ในขณะที่งานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ได้เปิดเผยถึง
ลักษณะดังกล่าว 
                   ซึ่งพิจารณาได้ว่าการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรมีลักษณะที่แตกต่างไปจากงานที่ปรากฏอยู่แล้ว               
แต่เนื่องจากข้อถือสิทธิในอนุสิทธบัตรไม่ได้ระบุให้เห็นชัดเจนถึงลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าว 

  3.2. ประเด็นที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับการน าการประดิษฐ์ไปใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม หรือ หัตถกรรม 
  การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตร มีลักษณะที่สามารถน าไปใช้ในการผลิตเป็น ...................................... 
………………….…………………….…………………….เพื่อจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ จึงฟังได้ว่าการประดิษฐ์ตามอนุ
สิทธิบัตรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมได้ 
 
4. ค าวินิจฉัย 
  อาศัยเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับอ านาจตามมาตรา 65ฉ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 จึงวินิจฉัยว่าการประดิษฐ์ตาม               
อนุสิทธิบัตรมีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 

  ทั้งนี้ คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร 
ภายใน  60 วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามมาตรา  72 แห่ง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับ ท่ี 3) พ.ศ. 2542 หากมิได้
ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักสิทธิบัตร 
โทร. 0-2547-5010  
โทรสาร. 0-2547-4718 
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หมวด 3 

ค าขอรับอนสุิทธิบัตร 
 

ส่วนที่ 3 
การตรวจค้นอนุสิทธิบัตร 

 
1. บทน า 

 การตรวจค้นเอกสารอนุสิทธิบัตร เป็นการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่
แล้วที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตร เพื่อที่จะน าเอกสาร
ดังกล่าวมาพิจารณาถึงสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรที่ เกี่ยวข้องกับความใหม่  และ
ความสามารถประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม และเพื่อค้นหาการขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิใดๆ ที่ความขัดแย้งหรือซ  าซ้อนกันเกิดขึ นภายในประเทศ การตรวจค้น
เอกสารจะด าเนินในขั นตอนตรวจสอบเบื องต้นก่อนที่จะท าการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
(โดยตรวจค้นจากฐานข้อมูลของประเทศไทยเท่านั น) และกรณีหลังจากที่มีผู้มีส่วนได้เสียร้อง
ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณาและรับจดทะเบียน 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตร (โดยจะท าการตรวจค้นจากฐานข้อมูลของสิทธิบัตรต่างประเทศ) 
 ส าหรับการบรรยายและอธิบายเนื อหาการตรวจค้นหาเอกสารสิทธิบัตรในคู่มือ
ส่วนนี  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจค้นเอกสารให้แก่ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือ  
อนุสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ารายผลการตรวจค้น
สิทธิบัตรของไทย (TH-DIP Search Report) พร้อมทั งสามารถให้ความเห็นจากการตรวจค้น
สิทธิบัตร (Written Opinion) ให้ถูกต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเป็น
เอกสารประกอบการพิจารณาในขั นตอนการตรวจสอบอนุสิทธิบัตรต่อไป 
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2. การตรวจค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว ส าหรับใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบ 
การประดิษฐ์ (Substantive Examination) 

เอกสารสิทธิบัตรที่แสดงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว หมายถึง เอกสารใดๆ ส าหรับใช้
ส าหรับประกอบการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. 
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้แก ่
 1. เอกสารสิทธิบัตร หมายความรวมถึง  
    - เอกสารประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
    - เอกสารประกาศโฆษณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
    - รายงานการตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรในต่างประเทศ   
    - รายงานการตรวจสอบสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

2. เอกสารสิ่ งพิมพ์ อ่ืนใดที่นอกเหนือจากเอกสารสิทธิบัตร (Non-patent 
literature) เป็นต้น 
 ส าหรับการค้นหาเอกสารสิทธิบัตรที่เป็นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว เพื่อใช้อ้างอิงใน
การขอรับอนุสิทธิบัตร และเพื่อประกอบการพิจารณาในขั นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ 
(Substantive Examination) นั น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
สามารถค้นหาข้อมูลเอกสารสิทธิบตัรจากการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(CD-
ROMs) หรือผ่านทางอินเตอร์เนต (The Internet) หรือฐานข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถตรวจค้นได้ 
โดยส่วนใหญ่เอกสารจะได้รับการจัดเรียงเอกสารตามล าดับการจ าแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ (IPC) 
แยกตามประเภทค าขอฯ เลขที่ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่ประกาศโฆษณาการขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่สิทธิบัตรหรือเลขที่อนุสิทธิบัตร หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรได้อ้างอิงงาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้วไว้ในค าขอรับสิทธิบัตร เพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจตรวจสอบสิทธิบัตร (หาก
พิจารณางานเหล่านั นแล้วเกี่ยวข้องกันโดยตรง สามารถน ามาเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วได้) 
 ส าหรับการค้นหาเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องผ่านทางอินเตอร์เน็ต (via the Internet) 
หรือฐานข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถตรวจค้นได้  โดยส่วนใหญ่สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก
ฐานข้อมูลของส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศที่ได้เก็บรวบรวบเอกสารการประกาศโฆษณาการ
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ในฐานข้อมูลของ
ตนเอง เพื่อการเปิดเผยสาระส าคัญการประดิษฐ์และเผยแพร่แก่สาธารณชน เช่น Espacenet PatFT 
AIPN CPES เป็นต้น 
 นอกจากนี  ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสามารถตรวจค้นเอกสารสิ่งพิมพ์อ่ืนใดๆ 
นอกเหนือจากเอกสารสิทธิบัตรได้ตีพิมพ์เอกสารอ่ืนๆ (Non-patent literature ) ที่ไม่มีอยู่
ในฐานข้อมูลสิทธิบัตรโดยทั่วไป เช่น วารสาร หนังสือ คู่มือการใช้งานหรือการท างานสื่อ
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROMs) หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต เช่น LENS NCBI ScienceDirect UniProt PDB เป็นต้น เอกสารเหล่านี 
อาจมาจากข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบอ่ืนๆ  
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3. สาระส าคัญการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

3.1 การตรวจค้นเน้ือหา 
 โดยทั่วไป ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องศึกษาอ่านรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
สาระส าคัญของประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นไปยังขอบเขตของข้อถือสิทธิที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ส าคัญของการประดิษฐ์ หรือการรวมองค์ประกอบต่างๆ ของการประดิษฐ์ เพื่อจะน าไปสู่
วิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์เหล่านั น  เพื่อท าให้สามารถก าหนด 
“ข้อความ”(Text) หรือ“ถ้อยค า” หรือค าค้นส าคัญ (keyword) ใช้ในการตรวจค้นเอกสาร    
ที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อความหรือถ้อยค าที่เป็นลักษณะ
ส าคัญการประดิษฐ์อยู่ในข้อถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ์ รูปเขียน (ถ้ามี) ซึ่งสาระส าคัญ
การประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือประกาศโฆษณาการขอรับ
สิทธิบัตรเหล่านั นแล้ว 
 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรควรจะตรวจค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประดิษฐ์โดยตรงเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อถือ
สิทธิหลักทุกข้อ ควรมุ่งเน้นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์ ซึ่งได้ก าหนด
ลักษณะส าคัญหรือข้อความหรือถ้อยค าไว้ในข้อถือสิทธิหลัก ณ เวลานั น เพื่อที่จะน าไปสู่
ความเข้าใจแนวความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิหลักอย่าง ถ่องแท้ชัดเจน 
แทนที่จะจ ากัดขอบเขตในแต่ละความหมายของข้อความหรือถ้อยค าที่ปรากฏในข้อถือสิทธิ
เพียงอย่างเดียว ในการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (The Prior Art) ดังกล่าว 
จะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการเปิดเผยไว้ก่อนหน้าวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
หรือก่อนหน้าวันที่ได้อ้างสิทธิย้อนหลัง (priority date) หรือสิทธิที่เกิดขึ นก่อน (ในกรณี      
ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ขอถือสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนั นในวันที่ได้ยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั งแรก) 
 การตรวจค้นนั นควรจะมุ่งพิจารณาแนวคิดทางเทคนิคของการประดิษฐ์สูงขึ น  
และการตรวจค้นไม่ควรจ ากัดถ้อยค าที่อยู่ในข้อถือสิทธิเท่านั น แต่ก็ไม่ควรกว้างมากไปถึงทุก
สิ่งทุกอย่าง ซึ่งเนื อหาที่ใช้ส าหรับการตรวจค้นมาจากการพิจารณารายละเอียดการประดิษฐ์
และรูปเขียนของผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการนั น 
 การตรวจค้นควรจะรวมเนื อหาทั งหมด ซึ่งเป็นเนื อหาของข้อถือสิทธิและลักษณะ
ส าคัญของการประดิษฐ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อถือสิทธิกล่าวถึง cable clamp ที่มีโครงสร้าง
ชัดเจนแน่นอน ในการตรวจค้นควรจะรวมถึง pipe และ clamps ที่ลักษณะคล้ายกันที่มี
โครงสร้างอย่างเฉพาะเจาะจงไว้ หากข้อถือสิทธิได้กล่าวถึงสิ่งของที่ประกอบด้วยหลายส่วน 
ซึ่งก าหนดโดยหน้าที่และ/หรือโครงสร้างของมันและข้อถือสิทธิก าหนดว่าส่วนต่างๆ ได้เชื่อม
เข้าด้วยกัน ในการตรวจค้นควรรวมถึงวิธีการติดกัน เช่น การยึดด้วยกาว หรือการยึดด้วย
หมุด (reveting) 
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 • การตรวจค้นควรจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิ
รองอ่ืนๆ ร่วมกันด้วย โดยที่ข้อถือสิทธิรองควรได้รับการตีความต่อการจ ากัดขอบเขตของ
สิทธิที่เกิดขึ นในข้อถือสิทธิที่อ้างถึง หากเนื อหาของข้อถือสิทธิหลักใหม่แล้ว ข้อถือสิทธิรองก็
ต้องใหม่ด้วยเช่นกัน ถ้าในกรณีการตรวจค้นแล้วไม่พบเนื อหาในงานที่ปรากฏอยู่แล้วใดๆ ที่มี
ผลต่อของข้อถือสิทธิหลักทั งหมด ดังนั น จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะท าการตรวจค้นข้อถือสิทธิ
รอง เช่น ถ้าค าขอรับสิทธิบัตรได้กล่าวถึงข้อถือสิทธิหลัก 1.สารผสมทางเภสัชกรรมส าหรับ
การกระท ากับการติดเชื อที่เล็บ ซึ่งมีการรวมกันที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบออกฤทธิ์ 
ข้อถือสิทธิรอง 2. สารผสมตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ระเหยได้
เฉพาะเจาะจงเป็นพาหะในสารผสม หลังจากด าเนินการตรวจค้นตามข้อถือสิทธิหลัก         
ที่เก่ียวกับการรวมที่เฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบออกฤทธิ์แล้วปรากฏว่าไม่พบเอกสารที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสารผสมที่ขอถือสิทธิในข้อถือสิทธิที่ 1 ดังนั น จึงไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ตรวจค้นส าหรับข้อถือสิทธิรองที่อ้างถึงการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ระเหยได้เฉพาะเจาะจง
เป็นพาหะในสารผสม 

 • ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักและ
ข้อถือสิทธิรองอ่ืนเพิ่มเติม ภายหลังจากการตรวจค้นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ถูกระบุใน
ข้อถือสิทธิหลักไว้แล้วและพิจารณาแล้วพบว่างานที่ปรากฏอยู่แล้วมีผลท าให้ข้อถือสิทธิหลัก
ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ นใหม่ เพื่อประเมินว่าการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ได้แสดงลักษณะส าคัญ
ที่ถูกก าหนดไว้ในข้อถือสิทธิรองว่ามีผลต่อการประดิษฐ์ขึ นใหม่หรือไม่ ทั งนี ต้องพิจารณาจาก
ลักษณะส าคัญอ่ืนๆ ที่เพิ่มเติมในข้อถือสิทธิรองรวมกับลักษณะส าคัญของข้อถือสิทธิหลักด้วย 
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากข้อถือสิทธิรองเหล่านั นได้มีลักษณะส าคัญเป็นที่รู้กันดีโดยความรู้ทั่วไป
หรือในงานที่เก่ียวข้อง (The relevant art) ไม่มีความจ าเป็นจะต้องตรวจค้นเพิ่มเติมก็ได้ 

 • ส าหรับการประดิษฐ์ที่มีข้อถือสิทธิได้อธิบายลักษณะการรวมหลายองค์ประกอบ 
(elements) ของการประดิษฐ์ เพื่อท าให้เกิดการประดิษฐ์ขึ นใหม่ที่ได้ขอรับสิทธิบัตร เช่น การ
ประดิษฐ์ที่เป็นการรวมขององค์ประกอบ A, B, C, และ D เข้าด้วยกัน หากเกิดในกรณีเช่นนี   
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นมุ่งเน้นไปสู่การแก้ปัญหาทาง
เทคนิคของการรวมตัว A+B+C+D และต้องตรวจค้นเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ได้
เปิดเผยในแต่ละองค์ประกอบและเป็นการประดิษฐ์ ซึ่งเกิดจากการรวมขององค์ประกอบใด
ส่วนหนึ่งอีกด้วย นั่นคือ การตรวจค้นเอกสารที่เปิดเผยถึงส่วน A, B, C, และ D รวมทั งการ
ประดิษฐ์ที่เป็นการรวมระหว่างส่วน A+B, B+C, C+D และ A+D เป็นต้น 
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 • ถ้าค าขอรับสิทธิบัตรประกอบด้วยข้อถือสิทธิมีหลายประเภทที่ได้ระบุการอ้าง
สิทธิที่แตกต่างกัน (เช่น การระบุขอรับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ที่ใช้ หรือการใช้) ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องท าการตรวจค้นข้อถือสิทธิที่มี
ความแตกต่างทั งหมดเหล่านั น 

 ในบางกรณี ถึงแม้ว่าค าขอประกอบด้วยข้อถือสิทธิเพียงประเภทเดียวอาจจะมี
ความจ าเป็นต้องมีตรวจค้นเพิ่มเติม เพื่อมุ่งไปสู่สาระส าคัญที่เก่ียวข้องในประเภทของข้อถือ
สิทธิประเภทอ่ืนๆ ด้วย เช่น ถ้าการตรวจค้นมุ่งไปสู่สาระส าคัญในข้อถือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางเคมี (Chemical Process) เพื่อที่จะตรวจสอบการประดิษฐ์ว่ามีความใหม่
หรือไม่ นอกเหนือจากการตรวจค้นที่มุ่งไปสู่การอ้างสิทธิในตัวกระบวนการอย่างเดียวแล้ว 
ควรจะต้องด าเนินการตรวจค้นให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เกิดจากกระบวนการเคมี
เหล่านั นด้วย เพื่อเพิ่มมุมมองในการคิดค าที่ใช้ในการสืบค้น (keyword) เว้นแต่ผลิตภัณฑ์
เหล่านั นเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป 
 อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ที่มีความชัดเจนแล้ว พิจารณาได้ว่ามีความ
ใหม่ ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรไม่ต้องท าการตรวจค้นในข้อถือสิทธิส าหรับ
กระบวนการผลิต หรือการใช้ผลิตภัณฑ์นั น แต่ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบและได้
พิ จารณาแล้วมีความใหม่  แต่ ในค าขอเดียวกันนี ได้ขอถือสิทธิต่อ อิน เทอร์มี เดียท 
(Intermediate) ให้ด าเนินการตรวจค้นอินเทอร์มีเดียทดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่ามี
ความใหม่หรือไม่ 

 • การตรวจค้นสาระส าคัญในรายละเอียดและรูปเขียน (ถ้ามี) เพิ่มเติม นอกเหนือ
การตรวจค้นข้อถือสิทธิที่ได้รับก าหนดการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (The technical 
solutions) แล้ว ถ้าพบว่าสาระส าคัญ (Subject matter) ได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียด
การประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากการกล่าวอ้างไว้ในข้อถือสิทธิ ผู้ตรวจสอบ
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรควรมุ่งเน้นการตรวจค้นไปสู่เนื อหาสาระส าคัญที่ได้เปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียน (ถ้ามี) ซึ่งถูกก าหนดลักษณะส าคัญเพิ่มเติมไว้ใน     
ค าขอรับสิทธิบัตรด้วยเช่นกัน เพราะหากมีการแก้ไขข้อถือสิทธิเพิ่มเติมโดยผู้ขอมาเมื่อใด 
และแก้ไขเพิ่มเติมมีความเกี่ยวข้องในเนื อหาสาระส าคัญเหล่านั น จะท าให้พิจารณางาน      
ที่ปรากฏอยู่แล้วได้อย่างครอบคลุม 
 ตัวอย่างเช่น 
 ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีความเก่ียวข้องกับวงจรไฟฟ้า โดยกล่าวอ้างใน
ข้อถือสิทธิในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เก่ียวข้องเพียงแค่เฉพาะฟังก์ชั่น (หน้าที่การท างาน 
: Function) และลักษณะการท างานของวงจรเท่านั น หากแต่พบเนื อหาสาระส าคัญของ
วงจรทรานซิสเตอร์ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์  และรูปเขียน แต่ยังไม่ได้
กล่าวอ้างสิทธิ ในกรณีดังกล่าวผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องมุ่ง เน้น
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ไปสู่ไม่ใช่แค่เพียงแต่ฟังก์ชั่น หรือลักษณะการท างานของวงจรที่ถูกก าหนดไว้ข้อถือสิทธิ
เท่านั น ควรจะต้องตรวจค้นในสาระส าคัญของวงจรทรานซิสเตอร์ที่ยังคงปรากฏอยู่  หาก    
ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิในสาระส าคัญของวงจรไฟฟ้า ดังกล่าวภายหลัง
แล้วผู้ตรวจสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรไม่มีจ าเป็นต้องตรวจค้นในประเด็นดังกล่าว
เพิ่มเติมอีก 
 อย่างไรก็ตาม กรณีที่พบว่าได้มีการประดิษฐ์หลายอย่างเปิดเผยไว้รายละเอียดการ
ประดิษฐ์ปรากฏในค าขอรับสิทธิบัตรเดียวกัน (The lack of unity) ซึ่งมีการประดิษฐ์หลาย
อย่างเหล่านั นไม่มีความเก่ียวพันกันจนถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันตามมาตรา 18 
แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะไม่ท าการ
ตรวจค้นในส่วนสาระส าคัญที่ถูกแยกออกดังกล่าวเหล่านั น จนกว่าจะได้รับการแยกค าขอรับ
สิทธิบัตรเป็นอีกหนึ่งฉบับค าขอ 
 • นอกจากการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่ดังกล่าวข้างต้นที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นงาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้วที่เก่ียวข้องกับภูมิหลังของการประดิษฐ์นั นๆ ไว้ด้วย ซึ่งผู้ประดิษฐ์มักจะระบุ
ไว้ในค าขอรับสิทธิบัตร 

 3.2 การตรวจค้นค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆ แล้วพบ
ความเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้น  

 • ในการตรวจค้นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สิทธิที่มีความขัดแย้งกันเกิดขึ น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องพิจารณา
ว่าได้มีบุคคลใดได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไว้หรือไม่ 
โดยพิจารณาได้จากชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรประกอบกับขอบเขตสาระส าคัญของข้อถือสิทธิ      
ที่ปรากฏในค าขอรับสิทธิบัตรกับชื่อผู้ขอและขอบเขตสาระส าคัญของข้อถือสิทธิของงานที่ได้
ตรวจค้นว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือต่างบุคคลกัน และเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ 
หรือเกิดความซ  าซ้อนกันในสิทธิแล้วจะขอรับความคุ้มครองตาม 16 หรือ มาตรา 65 ทศ 
ประกอบด้วยมาตรา 16 หรือมีผู้ขอรับสิทธิขอรับความคุ้มครอง ทั งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ตามมาตรา 77 ฉ หรือไม่ แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นเอกสาร
สิทธิบัตรบนฐานข้อมูลสิทธิบัตรของไทย (e-Patent) หากพบว่าค าขอรับสิทธิบัตรหรือค า
ขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆมีเก่ียวข้องกับสิทธิที่จะเกิดการขัดแย้งกันขึ น หรือเกิดความซ  าซ้อนกัน
ในสิทธิ ให้ระบุประเภทเอกสารลงรายงานการตรวจค้นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ด้วย
สัญลักษณ์ “CR” ( Conflicting of Rights ) หมายถึง เอกสารสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือค าขอรับสิทธิบัตรหรือค าขออนุสิทธิบัตรใดๆ ได้ปรากฏว่าเป็นการประดิษฐอ์ย่างเดียวกัน
หรือเกิดความซ  าซ้อนกันของสิทธิ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรต่างบุคคลกัน 
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4. การศึกษาเอกสารแสดงงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจค้น   

 ในกรณีที่ได้มีการอ้างอิงเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ (การอ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้วในภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวข้องกับ
การประดิษฐ์) เช่น ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วารสาร 
งานวิจัย บทความ ต าราหนังสือ รายงานการตรวจค้นสิทธิบัตรระหว่างประเทศ 
(International Search Report) ความเห็นจากการตรวจค้นของหน่วยงานองค์กรตรวจค้น
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (Written Opinion form ISA) รายงานการตรวจค้นสิทธิบัตรของ
ส านักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศอ่ืนใด (Search Report of foreign countries) รายงาน
การตรวจสอบเบื องต้นค าขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ( International Preliminary 
Examination Report : IPER ) เป็นต้น 
 หากได้อ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวข้างต้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรจะต้องอ่านวิเคราะห์เพื่อประโยนช์ในการตรวจสอบ ทั งนี  ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจไม่ได้
น าส่งเอกสารต่างๆ ดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาในเบื องต้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจ
ค้นสิทธิบัตรสามารถค้นเอกสารเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หรืออาจแจ้งให้ผู้ขอน าส่งเอกสาร     
ที่เก่ียวข้องเหล่านั นได้ เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของเอกสารที่อ้างอิงเหล่านั นให้
มาก ทั งนี  อาจสามารถแจ้งผู้ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปก าหนดวิธีการแจ้งตาม
มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
 ในกรณีที่พบว่าได้มีการอ้างอิงเอกสารไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ (เช่น การ
อ้างอิงเอกสารในภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง) หรืออ้างอิงเอกสารอ่ืนใดๆ 
และได้อธิบายรายละเอียดสาระส าคัญของการเอกสารอ้างอิงเหล่านั นไว้อย่างชัดเจน หรือ
อธิบายรายละเอียดแล้วไม่น าไปสู่ความเก่ียวข้องกับสาระส าคัญการประดิษฐ์อย่างมีนัยส าคัญ
แต่อย่างใด ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรไม่มีความจ าเป็นตรวจค้นเอกสาร
ดังกล่าวเหล่านั น 

5. ศึกษาสัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) ของค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตร 
 เพื่อให้การตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรและการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรตรวจสอบหรือ
ค้นหาสัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification : 
IPC) ของค าขอให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด 
 การจ าแนกประเภทการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (Classify) ก าหนดขึ นโดย
องค์ การทรัพย์สินทางปัญ ญ าโลก(WIPO) ซึ่ ง เกิดขึ น จากความตกลง Strasbourg 
Agreement จัดให้มีระบบจัดหมวดหมู่สัญญลักษณ์การประดิษฐ์ และการจ าแนกประเภท
การประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification: IPC) แบ่งออกเป็น
ล าดับย่อย โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรในการจัดล าดับเรียกว่า Hierarchical Classification 
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System ประกอบด้วย Section (หมวด) Class (ประเภท) Subclass (ประเภทย่อย) Group 
(หมู่) ถูกแบ่งออกเป็น main group และSubgroup (หมู่ย่อย) ตัวอย่างเช่น 
 A63H3/00, A63H3/40 
   A...........................Section 
   A63……….…....………Class 
   A63H…………….…….Subclass 
   A63H 3/00………… Main group 
   A63H 3/40………....Subgroup เป็นต้น  
 ทั งนี  ในการค้นหาการจ าแนกประเภทการประดิษฐ์นั น สามารถตรวจสอบและ
ค้นหาได้ที่ http://www.wipo.int/classifications/ipc/en 

6. การตรวจค้นสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกัน  

 เมื่อพิจารณาค าขอจากเนื อหาสาระส าคัญของข้อถือสิทธิแล้ว พบว่าสาระส าคัญ
ของการประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน้าที่การท างานที่มีความเฉพาะเจาะจง (Specific function) การท างานที่มีลักษณะพิเศษ
หรือการใช้ (Use) มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกันแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้ตรวจสอบ
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องด าเนินการตรวจค้นสาระส าคัญการประดิษฐ์ในสาขา
วิทยาการทางเทคนิค (Technical Field) อ่ืนที่ เกี่ยวข้องร่วมด้วย เพื่ อการตรวจค้น
ครอบคลุมขยายขอบเขตไปสู่สาขาวิทยาการทางเทคนิคอ่ืนที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกัน 
หรือสาขาวิทยาการเทคนิคเก่ียวข้องกับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรในฐานะเป็นผู้มีความช านาญใน
ระดับสามัญในงานเหล่านั น 
  ส าหรับการจัดประเภทหมวดหมู่สัญลักษณ์การประดิษฐ์ที่ ได้รับ จ าแนก         
โดยผู้ตรวจสอบในขั นตอนการตรวจสอบเบื องต้นไว้แล้วนั น โดยปกติแล้วได้จะระบุประเภท
การประดิษฐ์ที่ได้แสดงถึงขอบเขตสาขาวิทยาการทางเทคนิคเก่ียวข้องสาระส าคัญของค าขอ
ในขอบเขตของข้อมูลพื นที่ในทางวิทยาการเทคนิคที่ ใกล้เคียงกัน (กลุ่ม IPC ที่มีความ
เก่ียวข้องกัน) และสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ
หน้าที่การท างานที่ส าคัญหรือการใช้งานสาระส าคัญที่มีนัยส าคัญที่ต้องมีอยู่ในค าขอตาม    
ที่ได้รับเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์  และไม่ใช่เพียงแค่ระบุชื่อสาระส าคัญของ    
ค าขอรับสิทธิบัตรอย่างเดียวกันไว้เท่านั น แต่เป็นการแสดงออกถึงหน้าที่การท างานอย่าง
เฉพาะเจาะจงลงในค าขอรับสิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น 
 การประดิษฐ์เครื่องผสมชากับเครื่องผสมคอนกรีตอยู่ในขอบเขตข้อมูลที่คล้ายคลึง
กันเพราะการผสมเป็นหน้าที่การท างานที่ส าคัญของทั งสองอย่างเหล่านั น หรือการประดิษฐ์
เครื่องจักรตัดอิฐกับเครื่องจักรตัดขนมแผ่นบิสกิตยังคงอยู่ในขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการ
ทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน 

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en
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 การประดิษฐ์ที่หนีบจับสายเคเบิ ลที่มีลักษณะโครงสร้างที่แน่นอนและถูกก าหนด
ไว้ในข้อถือสิทธิหลักของค าขอรับสิทธิบัตร หากตรวจค้นแล้วไม่สามารถค้นหาเอกสาร        
ที่เก่ียวข้องในสาขาวิทยาการทางเทคนิคนั นได้ จะต้องขยายขอบเขตการตรวจค้นไปยังข้อมูล
สาขาวิทยาการทางเทคนิคของตัวยึดท่อและที่หนีบอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งตัวที่ยึด
ท่อหรือที่หนีบอ่ืนๆ เหล่านั น จะต้องมีหน้าที่การท างานส าคัญที่คล้ายคลึงกันกับที่หนีบจับ
สายเคเบิ ล ดังนั น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะค้นพบลักษณะโครงสร้างตามที่ก าหนดไว้ในข้อถือ
สิทธิหลักที่กล่าวอ้างถึงดังกล่าว และอีกนัยส าคัญหนึ่งสิ่งที่ได้จากขยายการตรวจค้นไปสู่สาขา
วิทยาการทางเทคนิคอ่ืนๆ จะท าให้ครอบคลุมเอกสารสิทธิบัตรทั งหมด ซึ่งก็อาจมีเนื อหา    
ที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงโดยทั งหมด หรืออาจมีสาระส าคัญบางส่วนที่ปรากฏ
ในค าขอรับสิทธิบัตรที่อาจเป็นไปได้ 
 ในการก าหนดขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั น ซึ่งมี
ความเป็นได้อย่างมากที่จะค้นพบงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เก่ียวข้องใกล้เคียงที่สุด ผู้ตรวจสอบ
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิจะต้องตรวจค้นเอกสารให้ครอบคลุมในขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการ
เหล่านั น เพื่อมุ่งไปสู่การตรวจค้นในสาระส าคัญเดียวกันในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม เช่น ถ้าสัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) คือ xxxx5/02 
ส าหรับวัดความยาว ความกว้าง ความหนา เป็น IPC แรก ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นในกลุ่มย่อยๆ ภายใต้หมู่ย่อย (Sub group) 5/02 อ่ืนๆ อาจเป็นหมู่
ย่อย 5/04 หรือ 5/06 หรือส าหรับวัดระยะห่างช่องว่างระหว่างของวัตถุอาจจะเกี่ยวข้องกับ
การวัดระยะทางได้ IPC คือ xxxx5/14 ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลของ
สัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ IPC ที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น 

7. การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิและก าหนดองค์ประกอบในการตรวจค้น  
 หลังจากอ่านศึกษาค าขอรับสิทธิบัตรแล้วเข้าใจต่อเนื อหาการประดิษฐ์อย่าง
ชัดเจนเพียงพอแล้ว โดยที่ค าขอรับสิทธิบัตรได้ผ่านข้อก าหนดของการตรวจสอบเบื องต้นและ
ก าหนดสัญลักษณ์การจ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) ที่ถูกต้อง รวมทั งพิจารณา
จากสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่จะต้องตรวจค้นแล้ว ผู้ตรวจหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้อง
วิเคราะห์ในแต่ละข้อถือสิทธิและแยกองค์ประกอบการประดิษฐ์ (Elements) เพื่อใช้ในการ
ตรวจค้นดังต่อไปนี  

7.1 การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด 
     ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในเนื อหา
ของข้อถือสิทธิหลักโดยรวมทั งหมด แล้วท าการวิเคราะห์เบื องต้นเก่ียวกับในข้อถือสิทธิหลัก
เหล่านั น เพื่อตรวจสอบว่ามีการอ้างสิทธิในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคจริงหรือไม่ หากไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคแล้วก็ไม่มีความจ าเป็นตรวจค้น จนกว่าจะมี
การแก้ไข้อถือสิทธิให้ถูกต้อง หากปรากฏพบว่าข้อถือสิทธิมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคและสามารถตรวจค้นได้แล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้อง
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พิจารณจากขอบเขตของข้อถือสิทธิหลักในการขอรับความคุ้มครองในมุมมองที่กว้างที่สุดเท่า
เป็นไปได้ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ซึ่งโดยหลักการตรวจค้นในครั งแรกจะต้อง
ตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักนั นเป็นล าดับแรก 

7.2 การก าหนดองค์ประกอบ (Elements) ส าหรับการตรวจค้น 
 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร จะต้องวิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคที่ได้ก าหนดไว้ในข้อถือสิทธิหลัก ซึ่งก าหนดขอบเขตการขอรับความ
คุ้มครองในมุมมองที่กว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และจะต้องก าหนดองค์ประกอบการประดิษฐ์  
เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบพื นฐานในการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่จะสามารถสะท้อนให้
เห็นต่อการแก้ปัญหาทางเทคนิคเหล่านั นได้ โดยทั่วไปองค์ประกอบพื นฐานใช้ในการตรวจค้น
ได้รับก าหนดอยู่บนพื นฐานขอบเขตข้อมูลทางเทคนิค เช่น การเกิดปัญหาทางเทคนิค หรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือผลทางเทคนิคที่เกิดขึ น เป็นต้น 
 หลังจากก าหนดองค์ประกอบพื นฐานการตรวจค้นไว้แล้ว ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องวิเคราะห์ลักษณะส าคัญ (Features) ในขอบเขตข้อมูลทาง
เทคนิคที่จะค้นหา เพื่อที่จะก าหนดวิธีการแสดงผลในแต่ละองค์ประกอบส าหรับการตรวจค้น
บนระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ค าค้น (Keyword) สัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่าง
ประเทศ (IPC) สูตรโครงสร้างทางเคมี เป็นต้น เพื่อที่จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ในการตรวจ
ค้นที่จะแสดงออกถึงองค์ประกอบต่างๆ จากการตรวจค้นเหล่านี ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
โดยมีการรวมเข้าด้วยกันของค าค้น (Keyword) และสัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่าง
ประเทศ (IPC) เพื่อเกิดผลลัพธ์จากการตรวจค้นที่เกิดจากหลายวิธีการต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน 
 ในการเลือกค าค้นต่างๆ โดยทั่ วไปจะมีหลายค าพ้องความหมายหรือค าที่มี
ความหมายเดียวกันเรียกว่า Synonyms ซึ่งพิจารณาได้จากค าที่แตกต่างกันแต่ความหมาย
เดียวกันหรือใกล้เคียง เช่น seed: grain, cereal, rice หรือ pipe : tube conduit tubular 
structure conical, connector cylindrical member เป็นต้น และอาจพิจารณาจากค าที่
มีความหมายอ่ืนๆ (Alternative Meaning) ประกอบกับการวิเคราะห์ร่วมกับ IPC ช่วย
ประกอบกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกค าค้น (Keywords) ได้อย่างเหมาะสม เช่น mouse: 
Animal (A01K67/00) หรือ computer input device : G06F3/00 เป็นต้น 
ตัวอย่าง  
      การหาค าค้นข้อถือสิทธิหลัก รวมทุกลักษณะส าคัญที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาทางเทคนิค  
 1. เคร่ืองจ่ายอากาศส าหรับบ าบัดน  าเสีย ซึ่งประกอบด้วยปั๊มอากาศที่ถูกเชื่อมต่อ
กับท่อดูดอากาศ (ลักษณะส าคัญ A) และใบพัดอยู่ภายใน (ลักษณะส าคัญ B) ท่อกระจาย
อากาศ (ลักษณะส าคัญ C) เพลาขับเคลื่อน (ลักษณะส าคัญ D) เฟืองโซ่ (ลักษณะส าคัญ E) 
พลูเล่ย์ (ลักษณะส าคัญ F) และชุดเฟืองเปลี่ยนทิศทางการหมุน (ลักษณะส าคัญ G) เป็นต้น 
 การค้นข้อถือสิทธิรองอาจมีลักษณะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมความหมายของข้อถือ
สิทธิหลักให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ น 
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 2. เคร่ืองจ่ายอากาศเพื่อบ าบัดน  าเสียตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง เพลาขับเคลื่อนเร่ิม
หมุนเฟืองโซ่หมุนตาม และดึงให้พลูเล่ย์หมุนตาม สายพานฉุดเฟืองเปลี่ยนทิศทางหมุน 
(ลักษณะส าคัญ H)...เป็นต้น 

 
 ในการพิจารณาองค์ประกอบ (Elements) ส าหรับการตรวจค้น เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิค ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องไม่ใช่แค่เพียง
พิจารณาลักษณะส าคัญทางเทคนิคในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแสดงออกอย่างชัดเจนเท่านั น  
แต่จะต้องพิจารณาลักษณะส าคัญที่เท่าเทียมกัน (The equivalent features) กับลักษณะ
ส าคัญทางเทคนิคบางอย่างที่มีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเหล่านั น ลักษณะ
ส าคัญที่เท่าเทียมกันคือการเทียบกับของลักษณะส าคัญที่ได้รับการอธิบายอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อการกระท าที่มีหน้าที่การท างานอย่างเดียวกัน (the same function) ในลักษณะท านอง
เดียวกัน (the same way) ซึ่งก่อให้เกิดผลทางเทคนิคอย่างเดียวกัน (the same effect) โดย
อธิบายลักษณะส าคัญและสามารถเชื่อมโยงที่ส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้มี
ความช านาญในระดับสามัญในงานเหล่านั นได้ 

8. งานที่ปรากฏอยู่แล้ว  
   การตรวจค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว (The Prior Art) ใช้ตรวจสอบสิทธิบัตรนั น 

จะต้องเป็นงานที่ปรากฎอยู่แล้วที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 6 หรือสิทธิที่เกิดขึ นก่อนกรณีแสดงการ
ประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชนตามมาตรา 19 หรืองานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ก่อนหน้าก่อนวันที่ได้อ้างสิทธิย้อนหลัง (The priority date) (ผู้ขอได้ขอถือสิทธิให้ถือว่าได้ยื่น 
ค าขอนั นไว้ในวันที่ได้ยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั งแรก) ตามมาตรา 19 ทวิ 

ความหมายงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 (2) หมายถึง การประดิษฐ์ที่ได้มีการ
เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอก
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ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั นจะกระท าโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์    
การน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ 

ทั งนี  ข้อยกเว้นกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระท ามิชอบด้วยกฎหมาย 
หรือการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์เอง รวมทั งการแสดงผลงานของ      
ผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ
และการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระท าภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการ
ขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียด 6(2) 

 

8.1 แนวทางการก าหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้น 
 ในการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (The Prior Art) ส าหรับตรวจสอบ

สิทธิบัตรนั นจะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับเปิดเผยไว้ก่อนวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในหรือนอก
ราชอาณาจักร ทั งนี  ให้ค านึงถึงช่วงเวลาตรวจค้นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว กรณีวันยื่นค าขอ
ได้รับสิทธิย้อนหลังตามมาตรา 19 หรือกรณีวันยื่นค าขอได้รับสิทธิย้อนหลัง (The priority date) 
ตามมาตรา 19 ทวิ ดังภาพตัวอย่างดังต่อไปนี   
 มาตรา 19 กรณีขอถือสิทธโิดยให้ถือว่ายืน่ค าขอนั นในวนัเปิดงานแสดง 

 
 

  
 มาตรา 19 ทวิ กรณียื่นขอถือสิทธิวันยืน่ต่างประเทศไว้ครั งแรก 
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ไม่ได้อ้างสิทธิย้อนหลงั หรือไม่สามารถขอถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศไว้ครั งแรกเป็นวันยื่น

ในไทยได้ ซึ่งไม่เป็นไปก าหนดในข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542  

 

 
ถือว่าเป็นงานทีป่รากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6(4) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

8.1.1 การตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ได้รับการเปิดเผยหรือแสดงงาน
ต่อสาธารณชน 
 (1) ในกรณีผู้ขอยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรครั งแรกในประเทศ และไม่มีการ
อ้างสิทธิที่เกิดขึ นก่อนหรือสิทธิย้อนหลังวันยื่นในครั งแรกใดๆ ส าหรับการตรวจสอบเพื่อการ
พิจารณาความใหม่ ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน 
ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาได้จากเอกสารที่ได้รับเผยแพร่ ตีพิมพ์หรือประกาศ
โฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือน าออกแสดงงาน หรือการ
เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยด้วยประการใดๆ ก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย (วัน
ยื่นค าขอฯ) ที่ตนเองก าลังพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์เหล่านั น 
 (2) ในกรณีผู้ขอรับฯได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ภายในก าหนดเวลา 12 
เดือนนับแต่ยื่นค าขอครั งแรกไว้ในต่างประเทศ และได้กล่าวอ้างข้อถือสิทธิย้อนหลังในวันยื่นค าขอ 
ไว้ครั งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ในขั นตอนการตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบหรือ
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ผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรสามารถค้นหาการอ้างสิทธิย้อนหลังของวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศไว้ใน
ครั งแรก ซึ่งได้ระบุวันยื่นค าขอของค าขอรับสิทธิบัตรไว้ ซึ่งสามารถตรวจค้นเพิ่มเติมได้ที่
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศหรือส านักงานสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศ เพื่อพิจารณาวันที่ยื่นค าขอของเอกสาร แล้วท าการค านวณวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ภายในก าหนดเวลา 12 เดือนนับตั งแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ครั งแรกนั นถูกต้องหรือไม่ 
และให้พิจารณาความถูกต้องในการระบุขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั ง
แรกเป็นวันยื่นค าขอในประเทศในราชอาณาจักร (แบบสบ/สผ/อสบ /002-ก) ตามก าหนด
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ค าขอถือสิทธิวัน
ยื่นค าขอในต่างประเทศไว้เป็นครั งแรก ซึ่งผู้ขอจะต้องยื่นมาประกอบกับค าขอที่ เป็น
ภาษาต่างประเทศ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาถึงการเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้อย่างสมบูรณ์
เพียงพอแก่ผู้มีความช านาญในระดับสามัญหรือเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถปฏิบัติตามได้ 
และแสดงวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สดุในการประดิษฐ์ของผู้ขอรับสิทธบิัตรพึงจะทราบได้ในวันยื่น
ค าขอไว้ครั งแรก (อย่างน้อยค าขอถือสิทธิย้อนหลังจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด  
การประดิษฐ์ รูปเขียน (ถ้ามี) เป็นต้น) โดยมีเงื่อนไขก าหนดเวลาการยื่นเอกสารมาพร้อมกับ
การขอรับสิทธิบัตรภายในก าหนดเวลา 12 เดือน หรือก่อนการประกาศโฆษณาค าขอรับ
สิทธิบัตรในราชอาณาจักร แต่ทั งนี ต้องไม่เกินก าหนดเวลาภายใน 16 เดือนนับแต่ยื่นค าขอ
นอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั งแรกตามที่ได้รับก าหนดไว้กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) 
ข้อ 10 

 

 8.1.2 ส าหรับในแนวทางการตรวจสอบการอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนหรือ
การอ้างสิทธิย้อนหลังของค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
 1. หากผู้ขอได้อ้างสิทธิย้อนหลังหรือสิทธิที่เกิดขึ นก่อนและด าเนินการตามข้อ (2) 
ได้อย่างถูกต้องแล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน
หรือใกล้เคียงกันที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่งพิจารณาได้จากเอกสารที่ได้รับเผยแพร่ตีพิมพ์หรือ
ประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือน าออกแสดง หรือ
การเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในครั งแรก เพื่อใช้
พิ จารณาความใหม่  ทั งนี  ควรตรวจค้นงานที่ ปรากฏอยู่ แล้ วที่ เกิดขึ นในฐานข้อมูล
ภายในประเทศ (e-Patent) ร่วมด้วย 
 2. หากผู้ขอได้อ้างสิทธิย้อนหลังหรือสิทธิที่เกิดขึ นก่อนและด าเนินการตามข้อ (2) 
ไม่ถูกต้องแล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิคที่คล้ายคลึงกันที่เก่ียวข้อง
กัน ซึ่งจะต้องพิจารณาได้จากเอกสารที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่หรือประกาศโฆษณาการขอรับ
สิทธิบัตรหรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชน
ด้วยประการใดๆก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาความ
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ใหม่ ทั งนี ควรจะต้องตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกิดขึ นในฐานข้อมูลภายในประเทศ (e-
Patent) ร่วมด้วย 
 3. หากผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ด าเนินตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ตามข้อ 1 และ 2 แล้วพบเอกสารสิทธิบัตรที่มีผลต่อความถูกต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิ 
ที่เกิดขึ นก่อน (Right of priority) หรือการอ้างสิทธิย้อนหลัง โดยปรากฏข้อเท็จที่ว่าเอกสาร
ได้รับเผยแพร่ ตีพิมพ์หรือประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร 
ซึ่งเกิดขึ นจริงในระหว่างการตรวจค้นหาเอกสารอ้างอิงสิทธิบัตร ดังต่อไปนี  
 3.1) ถ้าพบเอกสารอ้างอิงได้มีการเปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ที่มี
ลักษณะส าคัญเป็นการประดิษฐ์เดียวกันหรือเหมือนกัน ( Identical) หรือใกล้เคียงกันกับ
สาระส าคัญของค าขอรับสิทธิบัตร และวันที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือประกาศ
โฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตรของเอกสารอ้างอิงอยู่ในระหว่างวัน
ยื่นค าขอครั งแรก (วันที่อ้างสิทธิเกิดขึ นก่อน) กับวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย หาก
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ค้นพบเอกสารดังกล่าวให้ระบุระดับประเภท
เอกสาร “PX”  
 3.2) ถ้าพบว่าได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญการประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์
เดียวกันหรือเหมือนกัน (Identical) หรือมีสาระส าคัญเหมือนกันบางส่วน หรือสาระส าคัญ
เหมือนกันทั งหมดกับค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นโดยบุคคลอ่ืน โดยได้รับการยื่นขอรับจากบุคคล
อ่ืนใดๆ นอกจากนี  วันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรก่อนหน้าที่พบอยู่ระหว่างการอ้างสิทธิวันยื่น
ค าขอครั งแรกในต่างประเทศกับวันยื่นค าขอรับในประเทศไทยเวลาต่อมา และวันยื่นค า
ขอรับอนุสิทธิบัตรก่อนหน้าที่พบได้รับการประกาศโฆษณาในวันหรือหลังจากยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรในประเทศไทย หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ค้นพบเอกสาร
ดังกล่าวยื่นโดยบุคคลอื่นๆใดในกรณีดังกล่าวให้ระบุระดับประเภทเอกสาร “EX” หรือ 
 3.3) ถ้าพบว่าได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญการประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์
เดียวกันหรือเหมือนกัน (Identical) หรือมีสาระส าคัญเหมือนกันบางส่วน หรือสาระส าคัญ
เหมือนกันทั งหมดของค าขอรับสิทธิบัตร โดยได้รับการยื่นขอรับจากบุคคลอ่ืนใดๆ  
นอกจากนี  วันยื่นขอถือสิทธิในครั งแรกของค าขอรับอนุสิทธิบัตรก่อนหน้าที่ได้พบ อยู่ใน
ระหว่างการอ้างสิทธิวันยื่นค าขอครั งแรกในต่างประเทศกับวันยื่นค าขอในประเทศไทยต่อมา 
และวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรก่อนหน้าที่พบได้รับการประกาศโฆษณาในวันหรือหลังจาก
ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้
ค้นพบเอกสารดังกล่าวยื่นโดยบุคคลอื่นๆใด ให้ระบุระดับประเภทเอกสาร “EX” เช่นกัน 

 ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร ควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการตรวจสอบ
การอ้างสิทธิที่เกิดขึ นก่อน (The claim of right of priority) หรือการอ้างสิทธิย้อนหลังของ
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรดังได้อธิบายไว้ในข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.3 หากพบว่าการอ้างสิทธิที่เกิดขึ น
ก่อนหรือการอ้างสิทธิย้อนหลังแล้วไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อท าให้การอ้างสิทธิที่เกิดขึ นก่อน
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หรือการอ้างสิทธิย้อนหลังที่ได้ยื่นจากบุคคลอ่ืนใดๆ อาจจะน าใช้งานเป็นเอกสารอ้างอิงใน
การตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ เพื่อพิจารณาให้เกิดความถูกต้องต่อไปได้ 
 ในการตรวจค้นหาเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจ
ค้นสิทธิบัตร จะต้องมุ่งเน้นในเกี่ยวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่มีผลต่อการพิจารณาความใหม่ 
(Novelty) โดยการคัดเลือกงานที่ปรากฏอยู่แล้วใกล้เคียงที่สุด (The closest prior art) เพื่อท า
การวิเคราะห์ความใหม่ของการประดิษฐ์ นอกจากนี  ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรอาจจะต้องพิจารณางานไม่เก่ียวข้องโดยตรง เพื่อสร้างความรู้พื นฐานส าคัญต่อการ
ประดิษฐ์  
 ส าหรับการเปรียบเทียบวิเคราะห์ความใหม่ ให้พิจารณาสาระส าคัญที่ถูกเปิดเผย
ไว้ทั งหมดในงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้อง (ทั งหมดของรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือ
สิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์) 

8.2 การหยุดตรวจค้น (Termination of search) 
 โดยหลักการโดยทั่วไป การตรวจค้นต้องถูกท าอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ แต่ในทางปฏิบัติ
อาจมีเงื่อนไขเรื่องของความคุ้มค่า ความรวดเร็วของเวลาในการตรวจค้น ซึ่งผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือ
ผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตัดสินได้ว่าจะหยุดการด าเนินการตรวจค้นได้เมื่อใด โดยค านึงถึงปริมาณ
และคุณภาพของเอกสารอ้างอิงที่ได้ ซึ่งปัจจัยที่สมดุล (ในประเด็นเรื่องเวลา พลังงานและต้นทุนที่ใช้
ในการตรวจค้นที่ต้องถูกน ามาใช้ในการตรวจค้นกับผลของการตรวจค้นที่ได้รับ)  
 เงื่อนไขที่ส าคัญจะท าให้จะต้องหยุดการตรวจค้น (Several circumstances of 
termination of search) 
 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะหยุดตรวจค้นได้โดยมีเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี   
 1. เมื่อตรวจพบเอกสารอ้างอิงที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาระส าคัญของการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรแล้ว ผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่าเอกสารดังกล่าวได้เปิดเผยถึงลักษณะ
ส าคัญของการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดแจ้งทุกสาระส าคัญของการประดิษฐ์ในค าขอรับสิทธิบัตร และมี
เนื อหาที่เปิดเผยไว้แล้วนั นผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องที่
สามารถท าและปฏิบัติตามได้ นั่นคือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความใหม่ เมื่อพิจารณาเพียง
เอกสารเดียว โดยจะจัดระดับเอกสารอ้างอิงดังกล่าวในระดับ “X” 
 2. เมื่อใช้ทักษะประสบการณ์และความรู้พื นฐานเดิมของผู้ตรวจสอบฯ แล้วพิจารณาได้
ว่าไม่สามารถค้นพบเอกสารสิ่งประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้าได้ หรือพบงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการประดิษฐ์ หรือผลการตรวจค้นที่คาดว่าจะได้ไม่คุ้มกับเวลา พลังงานและ
ต้นทุนที่ใช้ในการตรวจค้น ผู้ตรวจสอบจึงไม่จ าเป็นท าการตรวจค้นต่อไป 
 3. เมื่อมีการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้านี ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. และปรากฏในรายงานผล
การตรวจค้นต่างประเทศ หรือผลรายงานการตรวจค้นจากการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศ
ของผู้ขอรับสิทธิบัตรเอง 
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 4. เมื่อมีการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้านี ปรากฏในผลรายงานตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 3. 
แล้ว ควรจะตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพิ่มเติมในฐานข้อมูลของไทย (e-Patent) เพื่อการอ้างอิง
เอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกิดขึ นภายในประเทศ และครอบคลุมต่อการพิจารณาการตรวจสอบ
สาระส าคัญการประดิษฐ์ต่อไป 
 

9. การตรวจค้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษ (Search under Special Circumstances)  
9.1 การตรวจค้นค าขอรับอนุสิทธิบัตรให้ครอบคลุมในสาระส าคัญมากกว่าหนึ่ง

สาขาวิทยาการ (Search on an Application of Which the Subject Matter Covers More 
than One Technical Field) 
 เมื่อการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีสาระส าคัญครอบคลุมมากกว่าหนึ่ง
สาขาวิทยาการ ผู้ตรวจสอบฯในสาขาวิทยาการเดิมควรจะต้องปรึกษากับผู้ตรวจสอบฯในอีกหนึ่งสาขา
วิทยาการอีกด้านอ่ืนๆ ที่มีในการประดิษฐ์ที่ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร เพื่อวางแผนในการตรวจค้น
ร่วมกันต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรเกิดข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวข้องกับการตรวจค้นการประดิษฐ์ใน
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรสามารถปรึกษากับผูต้รวจสอบที่รับผิดชอบโดยตรง และในขณะเดียวกันหากเกิด
ข้อสงสัยในผลการตรวจค้นใดๆ ของผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบสามารถติดต่อกับผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรได้โดยตรงเช่นกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและการครอบคลุมเนื อหาการ
ประดิษฐ์ในค าขอรับสิทธิบัตรเหล่านั น 

9.2 การตรวจค้นค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในค าขอเดียวกัน 
(Search on an Application Which Lacks Unity) 

 9.2.1 การตรวจค้นค าขออนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในค าขอเดียวกันอย่าง
ชัดเจน (Search on an Application Which Lacks Unity Obviously) 
 เมื่อพิจารณาสาระส าคัญของการประดิษฐ์ โดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจ
ค้นสิทธิบัตรพิจารณาทั งหมดข้อถือสิทธิหลัก ข้อถือสิทธิรอง รายละเอียดการประดิษฐ์ และ
รูปเขียน (ถ้ามี) พิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอรับอนุสิทธิบัตรมีหลายการประดิษฐ์อยู่ในค าขอรับ 
อนุสิทธิบัตรเดียวกันจะต้องท าการตรวจค้นภายหลังจากที่ผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นแก้ไข
ค าขอรับสิทธิบัตรและข้อถือสิทธิดังกล่าวให้คงเหลือเพียงการประดิษฐ์เดียว 
 9.2.2 การตรวจค้นค าขออนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในค าขอเดียวกันที่มี
ความไม่ชัดเจน (Search on an application which lacks unity nonobviously) 
 การตรวจค้นค าขออนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในค าขอรับฯเดียวกันที่ มี
ความไม่ชัดเจน (Lacks unity nonobviously) นั นปรากฏให้เห็นว่ามีการประดิษฐ์หลาย
อย่างในค าขอรับฯเดียวกันภายหลังจากท าการตรวจค้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรต้องท าการตรวจค้นดังต่อไปนี  
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  (1) เมื่อตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักข้อแรก หากตรวจค้นแล้วพบว่าข้อถือสิทธิ
ดังกล่าวไม่มีความใหม่ หลังจากขั นตอนการตรวจค้นให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรพิจารณาข้อถือสิทธิหลักที่เหลือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของการตรวจสอบการขอรับ
การประดิษฐ์อย่างเดียวกันตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 18 ประกอบด้วย
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 ข้อ 5. กฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 6. เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่า
ข้อถือสิทธิที่เหลือเหล่านั น เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ หากไม่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกันก็ไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจค้นข้อถือสิทธิที่ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ต่อไป 
  (2) ถ้าแนวความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์ของข้อถือสิทธิหลัก จ านวนสองข้อ
หรือมากกว่าที่ เป็นข้อถือสิทธิคู่ขนานกัน ( inter-parallel independent claims) ที่มี
สาระส าคัญทางเทคนิคใกล้เคียงกันอย่างมาก และไม่มีข้อถือสิทธิหลักข้อใดมีจ าเป็นที่ต้อง
ตรวจค้นในสาขาวิทยาการอ่ืนๆ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะตรวจค้นทุกสาระส าคัญทางเทคนิค
ในการประดิษฐ์ไปพร้อมกันได้ ซึ่งจะต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระงานของผู้ตรวจสอบมาก
จนเกินไป ซึ่งลักษณะข้อถือสิทธิคู่ขนานกันจะมีสาระส าคัญทางเทคนิคใกล้เคียงกันอย่างมาก 
ตัวอย่างเช่น  
  ข้อถือสิทธิหลัก 1. อุปกรณ์ที่ไม่ได้ทอชนิดใช้แล้วทิ ง (A disposable nonwoven 
implement) โดยมีส่วนประกอบดังนี  
  (A) ชิ นประกอบที่เป็นแผ่นที่ได้ทอชิ นที่หนึ่งและที่สอง โดยที่ชิ นส่วนประกอบ 
ที่ไม่ได้ทอที่หนึ่งและที่สองดังกล่าว ได้รับการเชื่อมยึดเข้าด้วยกันตามแนวขอบรอบของชิ น
ประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วน เพื่อสร้างปริมาตรความจุภายใน
ระหว่างชิ นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวกับช่องเปิดเพื่อรับมือของผู้ใช้งานและ 
  (B) สารผสมที่ควบคู่มากับชิ นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอชิ นที่หนึ่ง และ 
ชิ นที่สองดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งชิ น 

……..ข้อถือสิทธิรอง........ 
และข้อถือสิทธิหลัก 10. อุปกรณ์ที่ไม่ได้ทอชนิดใช้แล้วทิ ง (A disposable nonwoven 

implement) โดยมีส่วนประกอบดังนี  
  (A) ชิ นประกอบที่เป็นแผ่นที่ได้ทอชิ นที่หนึ่งและที่สอง โดยที่ชิ นส่วนประกอบ    
ที่ไม่ได้ทอที่หนึ่งและที่สองดังกล่าวได้รับการเชื่อมยึดเข้าด้วยกันตามแนวขอบรอบของชิ น
ประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ท่อดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วน เพื่อสร้างปริมาตรความจุภายใน
ระหว่างชิ นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวกับช่องเปิดเพื่อรับมือของผู้ใช้งาน และ 
  (B) สารผสมที่ควบคู่มากับชิ นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอชิ นที่หนึ่งและ
ชิ นนที่สองดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งชิ น 
  โดยที่ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นถุงมือ 
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10. สาระส าคัญการประดิษฐ์ที่ไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจค้น (Subject Matters 
for Which Search is Not Required) 
 สาระส าคัญต่อไปนี ผู้ตรวจสอบไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจค้น 

1. การขอรับในสิ่งที่ไม่ใช่การประดิษฐ์ตามมาตรา 3 
2. การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้จริง ในทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติ 
3. แนวคิดของสาระส าคัญไม่สามารถขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตาม

ตามมาตรา 9 
4. รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิไม่สมบูรณ์ ชัดแจ้งและชัดเจน 

จนผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะและวิทยาการนั นไม่สามารถ
ท าขึ นหรือปฏิบัติตามได้ 

11. เงื่อนไขในการตรวจค้นเพิ่มเติม (Supplementary Search) 

 ในระหว่างการตรวจสอบการประดิษฐ์ อาจจะมีเหตุต้องตรวจค้นเอกสารการ
ประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้าเพื่อความเหมาะสมประกอบการพิจารณาให้มากยิ่งขึ น ผู้ตรวจสอบฯ
ต้องท าการตรวจค้นเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี   
 1. เมื่อผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้แก้ไขข้อถือสิทธิ แต่ในการตรวจค้นในครั งแรกยังไม่
อาจครอบคลุมในสาระส าคัญของข้อถือสิทธิใหม่ที่ได้รับการแก้ไข 
 2. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ส่งค าขอรับสิทธิบัตรที่ชัดเจน ชัดแจ้ง เพียงพอต่อความ
เข้าใจแล้ว ซึ่งเกิดการตรวจค้นไว้ในครั งแรก ด้วยเหตุจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของ
ค าขอฉบับที่พิจารณาเหล่านั น 
 3. เมื่อมีหนังสือแจ้งจากกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับ
เปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนของค าขอรับอนุสิทธิบัตร จึงมีความ
จ าเป็นตรวจค้นเพิ่มเติ่ม หรืออาจมีหนังสือแจ้งแยกค าขอรับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสาขา
วิทยาการที่ท าการตรวจค้นในระหว่างที่มีการตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ หากเกิด
เหตุในกรณีใดๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่รับผิดชอบค าขอฯ เหล่านั น
จ าเป็นต้องตรวจค้นเพิ่มเติม 
 4. เมื่อพิจารณารายงานผลการตรวจค้นในประเทศ หรือรายงานการตรวจค้น
ระหว่างประเทศ หรือรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศแล้วยังไม่มีความน่าเชื่อถือ
เพียงพอต่อการพิจารณาค าขอรับอนุสิทธิบัตรของไทย หรือปรากฏรายงานที่อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิภายในประเทศ ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรอาจจะ
ต้องตรวจค้นการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้าเพิ่มเติม ทั งในฐานข้อมูลภายในประเทศ  
(e - Patent) เป็นล าดับแรก หรือฐานข้อมูลของต่างประเทศ เพื่อให้การตรวจสอบ
สาระส าคัญของการประดิษฐ์ครอบคลุมต่อการพิจารณาในการให้สิทธิอนุสิทธิบัตรเหล่านั น 
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12. รายงานผลการตรวจค้น (Search Report) 

 รายงานผลการตรวจค้นเป็นการบันทึกผลการตรวจค้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายงานผลการตรวจค้นที่มีระดับความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องของเอกสารอ้างอิงหรือ 
การประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้านี  รายงานการตรวจค้นต้องใช้รูปแบบที่ก าหนดโดยกองสิทธิบัตร 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และต้องระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้น ค าค้น 
(Keyword) และระบุฐานข้อมูลที่ใช้ท าการตรวจค้นไว้อย่างชัดเจน รวมทั งระบุสัญลักษณ์ 
การจ าแนกประเภทการประดิษฐ์เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์ที่ตรวจค้น ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็น
ระดับความเกี่ยวข้องของการประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้ากับสาระส าคัญการประดิษฐ์ในค าขอรับ
อนุสิทธิบัตร 
 ในรายงานผลการตรวจค้นจะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี ในการบ่งชี ระดับความเก่ียวข้อง
กับสาระส าคัญในการประดิษฐ์ 
 “X”: เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตร หรือเป็นเอกสาร
ที่แสดงให้เห็นว่าข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์นี ไม่ใหม่หรือไม่เป็นการประดิษฐ์ที่สูงขึ น  
เมื่อพิจารณาเพียงเอกสารเดียว 
 “A”: เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการซึ่งไม่ถูกน ามาพิจารณาว่า
เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์เป็นพิเศษ 
 “CR”: (Conflicting of Rights) หมายถึงเอกสารระหว่างค าขอรับสิทธิบัตรและ       
ค าขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆ หรือระหว่างค าขอรับสิทธิบัตรใดๆ หรือระหว่างค าขอรับอนุ
สิทธิบัตรใดๆ ได้ปรากฏว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือเกิดความซ  าซ้อนกันของสิทธิ 
โดยผู้ขอต่างบุลคลกัน 
 “P”: เอกสารที่ประกาศโฆษณาอยู่ระหว่างวันยื่นค าขอครั งแรกและวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
มักจะใช้เติมหน้าสัญลักษณ์ที่อ้างอิงถึงอยู่ก่อน (เช่น X หรือ A) หรือเอกสารที่ประกาศโฆษณา ซึ่งเป็น
เอกสารที่ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ยื่นค าขอและวันที่มีการขอสิทธิย้อนหลังไป หรือเอกสารที่ท าให้ต้องมี
การตรวจค้นซ  า เพื่อพิจารณาถึงขอถือสิทธิย้อนหลังของค าขออนุรับสิทธิบัตรดังกล่าว 
 “E”: เอกสารที่ประกาศโฆษณาในวันเดียวกันหรือภายหลังจากวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
หรือยื่นค าขอระหว่างประเทศ  
 “T”: เอกสารที่เก่ียวข้องในส่วนของหลักการ หรือทฤษฎีของการประดิษฐ์ 
 “O”: เอกสารที่เก่ียวข้องโดยการเปิดเผยด้วยวาจา 
 “D”: เอกสารที่เก่ียวข้องซึ่งระบุอยู่ในค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
 “L”: เอกสารที่เก่ียวข้องด้วยเหตุผลอื่น 
 “&”: เอกสารที่เป็นการประดิษฐ์เดียวกันที่ยื่นไว้ในหลายๆ ประเทศ 

 ส าหรับเอกสารระดับต่างๆที่กล่าวข้างต้น สัญลักษณ์ “X” และ “A” ใช้บ่งชี ความ
เกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงหรือการประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้า (งานที่ปรากฏอยู่แล้ว) กับการ
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ประดิษฐ์ที่ก าลังตรวจสอบสัญลักษณ์ “CR” และ “E” บ่งชี ความเกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงกับ
ข้อถือสิทธิของค าขอรับสิทธิบัตรทั งในเงื่อนไขของเวลาและเนื อหา สัญลักษณ์ “P” บ่งชี ความ
เกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงกับเอกสารค าขอรับสิทธิบัตรในเวลาที่ยื่นค าขอรับสิทธิบตัร โดยต้องมี
สัญลักษณ์ “X”, “E” หรือ “A” บ่งชี ความเกี่ยวข้องในส่วนของเนื อหา สัญลักษณ์ “P” ใช้ในกรณีที่
ยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการถือสิทธิย้อนหลัง 
 เมื่อข้อถือสิทธิประกอบด้วยการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ต่างกัน และระดับความ
เก่ียวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคเหล่านี แตกต่างกัน ผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรต้องใช้สัญลักษณ์ตามระดับสูงสุด เพื่อบ่งชี ความเกี่ยวข้องกับเอกสารอ้างอิงดัง
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์จ าแนกประเภทเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
(Prior Art : D1 D2 D3 ……Dn) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13. การสร้างรายงานผลการตรวจค้น (TH-DIP Search Report) เพื่อประกอบ 
การพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์และการให้ความเห็นจากการตรวจค้น 
(Written Opinion) 

 ในการสร้างรายงานผลการตรวจค้นอนุสิทธิบัตรและให้ความเห็นจากการตรวจค้น 
ของผู้ตรวจสอบตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร จะต้องด าเนินการเขียนรายงานการตรวจ
ค้นสิทธิบัตร และความเห็นจากการตรวจค้น (หรือความเห็นในการตรวจสอบ) บนพื นฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกค้นพบ (งานที่ปรากฏอยู่แล้ว) จากการประเมินและตรวจสอบข้อถือ
สิทธิเทียบกับเอกสารที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งจะต้องให้ความคิดเห็นว่าการประดิษฐ์เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ความสามารถขอรับอนุสิทธิบัตรได้หรือไม่ โดยจัดให้มีแบบฟอร์มรายงานผลการ
ตรวจค้นและแบบฟอร์มการให้ความเห็นจาการตรวค้นเอกสารสิทธิบัตรดังแสดงตัวอย่าง 
เอกสารแนบ 1 
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 ในอีกนัยส าคัญหนึ่ง การจัดสร้างเอกสารรายงานผลการตรวจค้นและให้ความเห็น
จากการตรวจค้นเป็นภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมแล้ว หากเกิดการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
หรือจัดท าเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ส่งผลให้รายการตรวจค้นสิทธิบัตรและความเห็นจากการ
ตรวจค้นถูกน าไปใช้ในกรณีเป็นผลรายงานการตรวจสอบในกลุ่มประเทศอาเซียน ASPEC 
หรือกรณีใช้เป็นผลรายงานการตรวจสอบในประเทศญี่ปุน (PPH) หรือในต่างประเทศอ่ืนๆ 
ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรสัญชาติไทย หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรภายในประเทศที่มีความ
ประสงค์จะใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจค้นการให้ความเห็นมากยิ่งขึ นดังกล่าว 

14. การตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรของค าขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศแบ่งออกเป็น 3 กรณี 

14.1 กรณีที่ค าขอที่ เคยยื่นนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรใน
ราชอาณาจักร 
 กรณีที่ ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอไว้แล้วนอกราชอาณาจักรให้ผู้ขอ 
อนุสิทธิบัตรส่งเอกสาร หรือรายงานผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ รวมถึงสิทธิบัตรที่ออกให้
ของการประดิษฐ์เดียวกัน และเอกสารอันแสดงถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องซึ่งจะใช้ใน
การพิจารณาตรวจสอบ 
 ถ้าผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ยื่นขอรับฯ ส าหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไว้ในหลาย
ประเทศ ให้ผู้ขอรับฯ ส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของประเทศที่ผู้ขอรับ
อนุสิทธิบัตรได้ยื่นขอรับฯ ไว้เป็นประเทศแรกหรือประเทศที่อธิบดีก าหนด 

14.2 กรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรประสงค์ให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ 

ในกรณีนี ผู้ขอมีทางเลือกเพื่อให้เกิดผลรายงานตรวจค้นอนุสิทธิบัตรรวดเร็วมากขึ น     
ซึ่งผู้ขอสามารถขอให้หน่วยงานต่างประเทศ หรือหน่วยงานในประเทศตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ โดยต้องช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นสิอนุทธิบัตรพร้อมทั งกรอกแบบฟอร์มร้อง
ขอให้หน่วยงานอ่ืนตรวจสอบการประดิษฐ์ดังแสดงเอกสารแนบ 2 ซึ่งหน่วยงานต่างประเทศ
หรือหน่วยงานในประเทศต้องท าข้อตกลงความร่วมมือในการตรวจค้นสิทธิบัตรไว้กับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 14.2.1 กรณีขอให้หน่วยงานต่างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร
ต้องจัดส่งค าแปลภาษาอังกฤษในส่วนของข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) 
 14.2.2 กรณีขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ผู้ขอรับอนุ
สิทธิบัตรจะจัดส่งค าแปลอังกกฤษตามข้อ 14.2.1 หรือไม่จัดส่งก็ได้ 
 โดยที่ส่วนสารบบและหนังสือส าคัญจะด าเนินการดังนี  
 1. กรณีขอให้หน่วยงานต่างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ 
 1.1 พิจารณาค าแปลภาษาอังกฤษในส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้จัดส่งให้กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาว่าสอดคล้องกับข้อถือสิทธิของค าขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ 
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 1.2 จัดท าส าเนาค าแปลตาม 1.1 พร้อมทั งกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 3 
เพื่อด าเนินการส่งไปตรวจค้น  
 2. กรณีขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ 
 2.1 จัดท าส าเนาค าขอรับสิทธิบัตรและแบบรายงานการตรวจค้น 1 ชุด 
 2.2 คัดเลือกหน่วยงานในประเทศที่จะจัดส่งตามสาขาของการประดิษฐ์ 
ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรพร้อม ทั งจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าว 
 เมื่อผู้ตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจค้นดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาผลการตรวจค้นว่ามีขอบเขตการตรวจค้นครอบคลุมสาระส าคัญของการประดิษฐ์
หรือไม่ โดยอาจพิจารณาจาก ตัวอย่างเช่น ค าที่ใช้ในการสืบค้น (Key words) การจ าแนก
การประดิษฐ์ (IPC) และฐานข้อมูลที่ด าเนินการตรวจค้น 
 โดยผู้ตรวจสอบ จะต้องพิจารณารายงานผลการตรวจค้นและเอกสารที่เป็นงาน 
ที่ปรากฏอยู่แล้วทั งหมดในการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ 
 รายงานการตรวจค้นจะระบุสัญลักษณ์ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั นเกี่ยวข้อง
ในลักษณะใด และเก่ียวข้องกับข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรข้อใดบ้าง 

 - ตัวอย่างรายงานการตรวจค้นต่างประเทศตามเอกสารแนบ 4  
 - ตัวอย่างรายงานการตรวจค้นในประเทศตามเอกสารแนบ 5  

14.3 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบตัรมีสัญชาติไทยและยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ใน
ประเทศไทยเป็นประเทศแรก 
 ในกรณีนี ให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องด าเนินการตรวจค้นตามแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในหัวข้อ 2 ถึง 13 ดังกล่าวข้างต้น และตรวจค้นได้จากเว็บไซต์ผ่านทางฐานข้อมูล
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และฐานข้อมูลส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ และฐานข้อมูล
แหล่งอื่นๆ (google search patent เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ, วารสารทางวิชาการ เป็นต้น)  
ที่มีอยู่ในกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตรวจค้นให้ได้เอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ใกล้เคียง
กับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร และสร้างผลรายงานการตรวจค้นสิทธิบัตร เพื่อการ
พิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตร ต่อไป  

15. ข้อมูลและฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจค้น 

• ข้อมูลค าขอรับสิทธิบัตรไทย โดยเข้าระบบ e-Patent version 2.0 ส าหรับการใช้
ง า น เค รื อ ข่ า ย ภ า ย ใน ที่ URL http:/ / 1 0 .10.1 8 .1 7 1  ห รื อ ผ่ า น ท า ง เว็ บ ไ ซ ต์ 
http://patentonline.ipthailand.go.th/ ตัวอย่างวิธีการตรวจค้นจากฐานข้อมูลe-Patent 
version 2.0 

 ถ้าใช้ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = การเคลือบ AND ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = อโลหะ พบเอกสาร 2
เรื่อง 

http://10.10.18.171/
http://patentonline.ipthailand.go.th/
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 ถ้าใช้ ชื่อสิ่ งประดิษฐ์ = การเคลือบ AND บทสรุปการประดิษฐ์= อโลหะ  
พบเอกสาร 11 เรื่อง  

 ถ้าใช้ ชื่อสิ่ งประดิษฐ์ = การเคลือบ AND ชื่อสิ่ งประดิษฐ์ = อโลหะ AND  
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = หลายระบบ พบเอกสาร 1 เร่ือง 

 ถ้าใช้ชื่อผู้ประดิษฐ์ = สุรศักดิ์ สุรินทร์พงษ์ พบเอกสาร 5 เร่ือง 
 ถ้าใช้สัญลักษณ์การประดิษฐ์ = C23C 14/34 พบเอกสาร 3 เร่ือง  
 ถ้าใช้สัญลักษณ์การประดิษฐ์ = C23C 14/00 พบเอกสาร 7 เร่ือง   
 ถ้าใช้บทสรุปการประดิษฐ์ = การเคลือบ AND บทสรุปการประดิษฐ์ = อโลหะ 

พบเอกสาร 39 เรื่อง 

 

• ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรต่างประเทศ โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ( Internet) เข้าที่
เว็บไซต์ต่างๆ ดังนี  
1) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization – 

WIPO)  
a. http://www.wipo.int/patentscope/en/ ฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นสิทธิบตัร

ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
b. http://www.wipo.int/case/en/ ระบบการตรวจค้นและตรวจสอบสิทธิบัตร 

2) https://worldwide.espacenet.com/ ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพ
ยุโรป 

3) ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น (Japan Patent Office – JPO) 

http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://www.wipo.int/case/en/
https://worldwide.espacenet.com/


        หมวด 3 ส่วนที่ 3 หน้า 25 
 
 

a. https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage 
ฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่น 

b. https://aipn.j-platpat.inpit.go.jp/AI2/cgi-bin/AIPNINDEX ระบบตรวจ
ค้นและตรวจสอบสิทธิบัตร 

4) http://patft.uspto.gov ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา 

5) http://engpat.kipris.or.kr/ ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศเกาหลี 
6) http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/ ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศ

ออสเตรเลีย 

7) http://ipsearch.aseanip.org ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลกลุ่มประเทศของประเทศใน
อาเซียน 

ตั วอย่ างวิ ธีการตรวจค้นจาก ฐานข้อมู ลทรัพย์ สิ นท างปัญ ญ าของสหภาพยุ โรป 
https://worldwide.espacenet.com/ 
 คลิก Worldwide - full collection of published patent applications from 

80+ countries 
 หน้าจอจะปรากฏข้อความที่จะใช้ตรวจค้นในหลายรูปแบบ เช่น การตรวจค้นโดย - 

Enter keywords ( Title or abstract) , Enter numbers with or without 
country code (Publication/Application/Priority number), Enter one or 
more dates or date ranges (Publication date) , Enter name of one or 
more persons/ organisations, แ ล ะ  Enter one or more classification 
symbols ตามภาพด้านล่าง 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
https://aipn.j-platpat.inpit.go.jp/AI2/cgi-bin/AIPNINDEX
http://patft.uspto.gov/
http://engpat.kipris.or.kr/
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/
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 เมื่อได้เอกสารต่างๆ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารแต่ละฉบับ ถ้าเอกสาร
ฉบับใดยังมิได้ท าการประกาศโฆษณา ผู้ขอมิได้ละทิ งค าขอ และผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้ยินยอม
ให้เปิดเผยรายละเอียดได้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2535 เอกสารเหล่านี ไม่สามารถน ามาเป็น
เอกสารอ้างอิงในการพิจารณาตรวจสอบความใหม่ได้ แต่ถ้าเอกสารที่ยังมิได้ประกาศโฆษณา
มีเนื อหาสาระส าคัญของการประดิษฐ์เหมือนกับค าขอรับอนุสิทธิบัตรที่ผู้ตรวจสอบ
ด าเนินการตรวจค้นอยู่ และค าขอที่ยังมิได้ประกาศโฆษณานั นได้ยื่นค าขอรับฯ ไว้ก่อนค าขอ
ที่ผู้ตรวจสอบด าเนินการอยู่นั น ผู้ตรวจสอบควรจะรีบด าเนินการค าขอรับฯ ที่ยื่นเข้ามาก่อน
ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

 ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน        
ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นค าขอในวันเดียวกัน
ให้ท าความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้
ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด ให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้น
ละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 

 ดังนั นผู้ขอรับสิทธิบัตรคนแรกเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิบัตร เมื่อพิจารณาค าขอ    
รับสิทธิบัตรแรกแล้ว ผู้ตรวจสอบถึงด าเนินการพิจารณาค าขอรับสิทธิบัตรที่ด าเนินการอยู่ 
 ดังนั นผู้ตรวจสอบควรจะพิจารณาเอกสารที่สามารถใช้งานได้ว่าฉบับใดใกล้เคียง
กับการประดิษฐ์มากที่สุดเพื่อที่จะน ามาใช้ในการเขียนรายงานการตรวจค้น และใช้ในการ
พิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ค าเป็นสิ่งส าคัญถ้าใช้ค าได้
ถูกต้องและเหมาะสมก็จะพบเอกสารที่ใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ ซึ่งท าให้การพิจารณาการ
ตรวจสอบความใหม่มีประสิทธิภาพ 

16.บทสรุป 

 การตรวจค้นเอกสารอนุสิทธิบัตร ถือได้ว่าเป็นขั นตอนที่ส าคัญขั นตอนหนึ่งในการ
พิจารณาตรวจสอบคงอนุสิทธิบัตรหรือยกอนุสิทธิบัตร ถ้าผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจค้น
เอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วอย่างไม่ละเอียดรอบคอบและสมบูรณ์เพียงพอ จะไม่
สามารถพบเอกสารที่ใกล้เคียงหรือเป็นเอกสารที่เหมือนกับค าขอรับสิทธิบัตร ซึ่งด าเนินการ
ตรวจค้นอยู่ ส่งผลท าให้ขั นตอนการพิจารณาการตรวจสอบความใหม่ เป็นไปอย่าง ไม่มี
ประสิทธิภาพ และอาจเกิดผลการเพิกถอนอนุสิทธิบัตรเกี่ยวข้องสิทธิในศาลได้ภายหลัง 
ดังนั น การตรวจค้นเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วนั น จะต้องด าเนินการด้วยความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง และตรวจค้นโดยใช้ค าที่ต่างกันแต่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน หรือ
แนวทางการตรวจค้นพิจารณาดังกล่าวไว้ในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น เพื่อที่จะได้ค้นหาเอกสารให้
ครอบคลุมถึงการประดิษฐ์ที่ตนเองตรวจค้นอยู่ 

ม. 65 ทศ 
ประกอบ ม.16 
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การตรวจสอบค าขอระหว่างประเทศ 
(ค าขอ PCT) 
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     หมวด  4 
การตรวจสอบค าขอระหว่างประเทศ (ค าขอ PCT) 

 

1. บทน า 
การตรวจสอบค าขอระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ

เรียกว่าค าขอ PCT (Patent Cooperation Treaty : PCT) ส าหรับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
กับค าขอระหว่างประเทศที่ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ภายในประเทศ โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ 

2. การยื่นค าขอระหว่างประเทศ (ค าขอ PCT) โดยผู้ขอ 
หากผู้ที่ได้ยื่นค าขอ PCT นอกราชอาณาจักรไว้ และผ่านการด าเนินการในขั้นตอน

ระหว่างประเทศ (International phase) ของระบบ PCT แล้ว ดังแสดงภาพรวมของระบบ PCT 
และขั้นตอนด าเนินการกับค าขอ PCT (เอกสารแนบ 1) และมีความประสงค์จะขอรับความ
คุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรภายในประเทศไทยจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ยื่นค าขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยตามแบบสป/อสป/001-ก 
(PCT) พร้อมทั้งส่งค าขอ PCT และค าแปลภาษาไทยของค าขอ PCT และช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2547 ภายในเวลา 30 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอคร้ังแรก 

อนึ่ง ผู้ขอจะต้องส่งค าแปลของค าขอ PCT ที่ตรงกับค าขอ PCT ในช่วง International phase 
ในกรณีที่ผู้ขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตรให้แก้ไขได้หลังจากที่แสดงความ

ประสงค์ขอรับความคุ้มครองในประเทศไทยแล้ว (National phase) 
(2) ให้ผู้ขอยื่นเอกสารดังต่อไปนีเ้พิ่มเติม (ถ้ามี) 

(2.1) หนังสือมอบอ านาจให้ตัวแทนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดี โดยยื่น
หนังสือมอบอ านาจตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 13 ถึงข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 21 
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แล้วแต่กรณี 

(2.2) ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักรมีรายชื่อ
แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในค าขอ PCT ให้ผู้ขอยื่นหนังสือโอนสิทธิพร้อมค าแปลภาษาไทยมาด้วย 
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งให้ผู้ขอน าส่งหนังสือโอนสิทธิได้ในกรณีที่ Declaration ของ 
PCT/RO/101 ไม่ปรากฏชื่อของผู้รับโอน 

(2.3) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยื่นเอกสาร
ดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารตามข้อ (1) แต่ถ้าไม่สามารถยื่นเอกสารมาพร้อมกันได้ ให้ผู้ขอยื่น
เอกสารเหล่านั้นภายใน 90 วัน นับแต่วันยื่นค าขอ PCT ในกรณีที่ค าขอระหว่างประเทศหรือ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจะต้องด าเนินการแก้ไขและ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในก าหนดระยะเวลา 90 วันนับแต่วันยื่นค าขอ ถ้าผู้ขอไม่ด าเนินการส่ง
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เอกสารเพิ่มเติมพร้อมกันทั้ งหมดในคราวเดียวกันภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบด้วย 

(3) ในกรณีที่ผู้ขอประสงค์จะให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบค าขอ  PCT 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลา 30 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรกให้ผู้ขอยื่นค าร้องขอให้
ด าเนินการกับค าขอระหว่างประเทศก่อนครบก าหนด 30 เดือนตามแบบสป/อสป/103-ก (PCT) 
เพิ่มเติม พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 

1)  ส าเนาค าขอระหว่างประเทศ 
2)  เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

(4) เอกสารต่าง ๆ ที่จัดท าเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้ขอจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย 
พร้อมทั้งมีค ารับรองของผู้แปลยื่นมาพร้อมกับเอกสารด้วย 

3. การตรวจรับค าขอระหว่างประเทศ (ค าขอ PCT) ขั้นตอนภายในประเทศ 
3.1 การตรวจรับค าขอ PCT 
เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรระหว่าง

ประเทศ (ค าขอ PCT) โดยยื่นค าขอ ณ ส านักงานรับค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือยื่นค าขอทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ในการตรวจรับค าขอ PCT ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับค าขอ PCT ท าการตรวจรับค าขอ 
PCT โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบว่าผู้ขอได้ยื่นค าขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยตาม
แบบ สป/อสป/001–ก(PCT) ได้ส่งค าแปลภาษาไทยของค าขอระหว่างประเทศ (PCT/RO/101) 
และช าระค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในระยะเวลา 30 เดือน
นับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรกตามข้อ 22 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการ
ประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 

(2) ตรวจสอบหนังสือมอบอ านาจตัวแทนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีตามข้อ 13 ถึง
ข้อ 15 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 
2522 แล้วแต่กรณี (ถ้ามี) ให้มีความถูกต้อง 

(3) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับค าขอ PCT พบข้อบกพร่อง เช่น ผู้ขอได้ยื่นค า
แปลเป็นภาษาไทยของค าขอ PCT ไม่ถูกต้องหรือไมค่รบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามมาตรา 8 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ถ้าผู้ขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับค าขอ PCT คืนค าขอ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอเหล่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับ
แจ้งค าสั่งคืนค าขอ (ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
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อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ทั้งนี้ ผู้ขออาจจะยื่นค าขอใหม่สามารถกระท าได้หากค าขอ
นั้นยังอยู่ภายในก าหนดระยะเวลา 30 เดือนนับแต่ยื่นค าขอครั้งแรก 

(4) ในกรณีที่ผู้ขอร้องขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาด าเนินการกับค าขอ PCT ก่อน
ครบก าหนด 30 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรก แต่ยังไม่ปรากฏรายงานการตรวจค้นเกี่ยวกับ
งานที่ปรากฏอยู่แล้วขององค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ (International Search Authority: ISA) 
และความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตามค าขอระหว่างประเทศขององค์กรตรวจสอบ
เบื้องต้นระหว่างประเทศ (International Preliminary Examination Authority: IPEA) (ถ้ามี) 
ในฐานข้อมูลของส านักงานระหว่างประเทศของ WIPO (International Bureau: IB) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับค าขอ PCT มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นโดยเร็วเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(5) บันทึกข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

(6) ในกรณีที่ผู้ขอยื่นค าขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยเกินก าหนด 
30 เดือน นับแต่วันยื่นค าขอคร้ังแรกตามข้อ 22 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครอง
การประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ให้ผู้ขอยื่นค าร้องเพื่อการฟื้น
สิทธิให้ค าขอระหว่างประเทศยังมีผลในประเทศไทยตามแบบสป/อสป/101-ก (PCT) ในคราว
เดียวกัน ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามหลักเกณฑ์แนวทางข้อ 23 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 

(7) ในกรณีที่ค าขอ PCT สิ้นผลในประเทศไทยตามข้อ 22 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 และ
ผู้ขอได้ยื่นค าร้องเพื่อขอฟื้นสิทธิให้ค าขอ PCT ยังคงมีผลในประเทศไทย เมื่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาพิจารณาค าร้องขอฟื้นสิทธิแล้วเห็นว่าผู้ขอได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ไม่อาจยื่น
ค าขอรับความคุ้มครองในประเทศไทยได้ภายใน 30 เดือน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับค าขอ 
PCT แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอหรือตัวแทนต่อไป 

3.2 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ PCT 
เมื่อผู้ขอได้ยื่นค าขอ PCT กับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับค าขอ PCT ชั้น 6 กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับค าขอ PCT จะต้องพิจารณาตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร 
(แบบพิมพ์ค าขอ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) บทสรุปการประดิษฐ์) และ
เอกสารประกอบค าขอ ตามรายการหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (เอกสารแนบ 2) 

(1) กรณีที่ค าขอ PCT หรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายรับค าขอ PCT จะจัดท ารายงานบันทึกความบกพร่องตามรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 3) โดยที่ผู้ขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในก าหนดเวลา 90 วันนับแต่วันยื่นค าขอ ถ้ากรณีที่ผู้ขอไม่ด าเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับค าขอ PCT คืนค าขอ พร้อมทั้งแจ้ง
เหตุแห่งการคืนค าขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ขอทราบด้วย 
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ในกรณีดังกล่าวผู้ขอได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไป
แล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่ 

  1. มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียม 
  2. ช าระค่าธรรมเนียมซ้ าซ้อนหรือช าระค่าธรรมเนียมเกิน ซึ่งการช าระ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ช าระ
ค่าธรรมเนียม โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาเป็นกรณีไป 

(2) กรณีที่ผู้ขอต้องน าเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการตามบันทึกข้อตกลงฯ ในข้อ (1) 
เพื่อยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ผู้ขอน าเอกสารหรือหลักฐานมายื่นพร้อมกันทั้งหมด
ในคราวเดียวกัน 

(3) ในกรณีที่จะต้องส่งส าเนาเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ขอรับรองความถูกต้องของส าเนา
เอกสารหลักฐานนั้นด้วย 

(4) ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วย
ค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมีค ารับรองของผู้แปลว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้อง 

(5) ในกรณีที่ผู้ขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นค าขอด้วยตนเอง โดย
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอแทน ควรมีหนังสือมอบอ านาจช่วงหรือหนังสือมอบอ านาจ
เฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอ านาจยื่นค าขอและลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับค าขอแทนผู้ขอหรือ
ตัวแทนได้เพราะหากค าขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และบุคคลผู้ยื่นค าขอไม่มี
อ านาจลงนามในบันทึกดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับค าขอนั้นไว้ได้ 

4. การตรวจสอบเบื้องต้นค าขอระหว่างประเทศ 
ค าขอ PCT ที่ผู้ขอได้ด าเนินการตามข้อ 22 หรือข้อ 23 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย

การขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 แล้ว
ให้ถือว่าเป็นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้ 

(1) การด าเนินการกับค าขอ PCT ที่ถูกร้องขอให้ด าเนินการก่อนครบก าหนด 30 
เดือนนับจากวันยื่นค าขอคร้ังแรก 

ในกรณีที่ผู้ขอได้ยื่นค าร้องต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ด าเนินการกับค าขอ PCT 
ก่อนครบก าหนด 30 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรกและกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าควรด าเนินการกับค าขอ PCT ต่อไป โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบค า
ขอ PCT ว่ามีรายการครบถ้วนตามมาตรา 17 และการประดิษฐ์ตามค าขอ PCT เป็นการประดิษฐ์
ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือไม่ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบ
ต่ออธิบดีเพื่อด าเนินการดังนี้ 

 ในกรณีที่ค าขอ PCT ถูกต้องตามมาตรา 17 และการประดิษฐ์ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรา 9 ให้ด าเนินการประกาศโฆษณาค าขอ PCT ต่อไป (มาตรา 
28 วรรคสอง) 
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 ในกรณีที่ค าขอ PCT มีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา 17 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอรายงานต่ออธิบดี เพื่อสั่งให้ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอ PCT ให้ถูกต้อง (ข้อ 5 
แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ) 

 ในกรณีที่การประดิษฐ์ตามค าขอ PCT เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
ตามมาตรา 9 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่ออธิบดีเพื่อสั่งยกค าขอ PCT 
ต่อไป แต่ก่อนมีค าสั่งให้ยกค าขอ PCT อธิบดีจะสั่งให้ผู้ขอชี้แจงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอ PCT ที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้ (มาตรา 28 (1) และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522) 

 

(2) การด าเนินการกับค าขอ PCT เมื่อครบก าหนด 30 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรก 
ในกรณีที่ค าขอ PCT ที่ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยตามข้อ 22 แห่ง

กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2552 ครบก าหนดระยะเวลา 30 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบค าขอ PCT ว่าการประดิษฐ์ตามค าขอ PCT ไม่เป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 9 
และค าขอ PCT มีรายการครบถ้วนตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แล้ว
เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดี เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ต่อไป 

 

(3) การด าเนินการกับค าขอระหว่างประเทศที่สิ้นผลในประเทศไทย 
เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาค าร้องขอฟื้นสิทธิแล้ว เห็นว่าผู้ขอได้ใช้ความ

ระมัดระวังตามสมควรแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับค าขอ PCT แจ้งผลการพิจารณาของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาไปยังผู้ขอหรือตัวแทนเพื่อทราบผลการพิจารณา และในกรณีที่อนุญาตให้ฟื้น
สิทธิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ ค าขอ PCT ว่ามีรายการครบถ้วนตามมาตรา 17 
และการประดิษฐ์ตามค าขอ PCT เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือไม่ 
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดี  เพื่ อด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ข้อ 28 (1) ต่อไป 

 

(4) เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศโฆษณาค าขอระหว่างประเทศ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการกับค าขอ PCT ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

 

(5) ในกรณีที่ค าขอ PCT ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร เมื่อกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอ PCT ไม่ขัดต่อมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 9 
และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 อีกทั้ง ผู้ขอได้ช าระค่าธรรมเนียมการ
ออกอนุสิทธิบัตรและค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาแล้วให้ด าเนินการจดทะเบียนการประดิษฐ์
และออกอนุสิทธิบัตรต่อไป 
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ส าหรับการตรวจสอบเบื้องต้นค าขอ PCT ในขั้นตอนภายในประเทศนั้น (ตรวจสอบค า
ขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประกาศโฆษณาขอรับสิทธิบัตร หรือค าขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อการประกาศ
โฆษณาและออกอนุสิทธิบัตร ซึ่งค าขอ PCT เหล่านั้นจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดข้อ 22 หรือข้อ 
23 แห่งกฏกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือ
ด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552) ผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณาใช้แนวทางตรวจสอบเบื้องต้นค าขอรับ
สิทธิบัตรในหมวด 1 ส่วนที่ 1 หรือแนวทางตรวจสอบเบื้องต้นค าขอรับอนุสิทธิบัตรในหมวด 3 
ส่วนที่ 1 คู่มือฉบับนี้  

 

5. การตรวจสอบการประดิษฐ์ค าขอ PCT 
(1) เมื่อผู้ขอร้องขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 29 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ด าเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์โดยใช้ข้อมูลจากองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ 
(International Searching Authority: ISA) หรือองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ 
(International Preliminary Examination Authority: IPEA)  (ถ้ามี ) ทั้ งนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
ตรวจค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือส านักงาน
สิทธิบัตรต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาสามารถกระท าได้ 

(2) กระบวนการตรวจสอบ การคัดค้าน และการจดทะเบียนค าขอ PCT ที่ได้ขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักรให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ต่อไป 

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบการประดิษฐ์ค าขอ PCT ผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณาใช้แนว
ทางการตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive examination) ในหมวด 1 ส่วนที่ 3 คู่มือฉบับนี้ 

6. สถานที่รับค าขอ PCT ที่ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทย 
 การแสดงความประสงค์ในการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทย ให้ยื่น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานรับค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ชั้น 6 กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติ่ม     
ได้ที่ โทร 02-547 4304 โทรสาร 02-547 4304  
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การตรวจสอบ 
ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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หมวด 6 

 
การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 

ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

บทน า 

  การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลส าหรับ
การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเฉพาะที่แน่นอน
บางอย่างนั้น สาระส าคัญของการประดิษฐ์เป็นส่วนแสดงถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้
พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างโดยเฉพาะเจาะจง ส าหรับใช้ในการพิจารณาตามความ
เป็นจริงของการประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความเกี ่ยวข้องกับสาขาวิทยาการทางด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรง นอกจากนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังคงใช้งานร่วมกับการประดิษฐ์ใน
สาขาวิทยาการอื่นๆ อีกด้วย ส าหรับในการบรรยายเนื้อหาหมวดนี้เป็นเพียงการน าเสนอ
แนวทางการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลการ
ท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้เป็นแนวทางพิจารณา
การประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ตรวจสอบการขอรับสิทธิบัตรว่าขัดต่อ
มาตรา 9  (3) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 หรือไม่ และเพื่อก าหนดแนวทางให้แก่
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน 
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นิยามค าศัพท์ใช้ในหมวดนี้ 
 การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Computer related invention) หมายถึง 
การประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบขั้นตอนส าหรับ
การท างานของคอมพิวเตอร์ที่มีค าสั่งที่ เป็นล าดับชัดเจนส าหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อด าเนินการโดยเฉพาะหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวมันเองที่ถูก
กล่าวไว้ 
 การประมวลผลสารสนเทศ (Information processing) หมายถึง การด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์หรือการจัดการข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  
 ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์  
 รายการโปรแกรม (Program listings) หมายถึง รายการโปรแกรมที ่แสดงรหัส 
(code) ของโปรแกรมโดยการพิมพ์ลงบนกระดาษหรือแสดงลงบนหน้าจอ ฯลฯ 
 โปรแกรม (Program) หมายถึง ล าดับค าสั่ งส าหรับคอมพิวเตอร์ เพื่อด าเนินการอย่าง
โดยเฉพาะ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวมันเอง หมายถึง โค้ดล าดับค าสั่งที่ซึ่งสามารถด าเนินการ
โดยอุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน
บางอย่าง หรือล าดับค าสั่งสัญลักษณ์ หรือล าดับข้อความที่เป็นสัญลักษณ์ที่ซึ่งสามารถแปลงเป็นโค้ด
ล าดับค าสั่งได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวมันเอง รวมถึงโปรแกรมต้นฉบับ (Source 
program) หรือโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object program) 
 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายความว่า ค าสั่ง หรือชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่น าไปใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด ที่มาค านิยามจาก พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) 
 สื่อกลางจัดเก็บข้อมูลที่สามารถอ่านและบันทึกได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที ่มี
โปรแกรมที่บันทึกไว้ (Computer - readable storage medium having a program recorded 
thereon) หมายถึง สื ่อกลางที ่สามารถอ่านและบันทึกได้ด้วยคอมพิวเตอร์ที ่มีโปรแกรม
บันทึกไว้เพื่อการติดตั้งปฏิบัติตามค าสั่ง (ด าเนินการ) หรือแจกจ่ายโปรแกรม 
 ขั้นตอน (Procedures) หมายถึง ล าดับขั้นตอนการประมวลผลหรือการด าเนินการ
ที่เชื่อมต่อกันตามล าดับเวลา เพื่อให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 โครงสร้างข้อมูล (Data structure) หมายถึง โครงสร้างเชิงตรรกะของข้อมูลที่ถูก
ก าหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของข้อมูล 
 ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (Hardware resources) หมายถึง อุปกรณ์เชิงกายภาพหรือ
องค์ประกอบเชิงกายภาพที่ใช้ส าหรับการประมวลผลการด าเนินการ (Operation) หรือ
ก่อให้เกิดการท างานเชิงหน้าที่ (Realization of function) เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ
ทางกายภาพ (Hardware) ที ่ม ีองค์ประกอบที ่ใช ้เป ็นหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) 
หน่วยความจ า อุปกรณ์อินพุต อุปกรณ์เอาต์พุต หรืออุปกรณ์ทางกายภาพอื่นๆ ซึ่งจะถูก
เชื่อมต่อกันในระบบหรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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1. การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Computer related invention) ภายใต้ข้อก าหนดของ พ.ร.บ. สิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 

มาตรา 3 การประดิษฐ์ หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดท าขึ้น อันเป็นผลให้ได้มา 
ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่หรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 
 กรรมวิธี หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บ
รักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์  และรวมถึง
การใช้กรรมวิธีนั้น ๆ ด้วย 

 มาตรา 9 (3) การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ 
 “ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์” 
 ส าหรับการประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวของมันเอง หรือใน
ลักษณะที่เป็นการบันทึกลงบนตัวกลาง แต่ทั้งนี้ การน าเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านทาง
เทคนิคอาจจะขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น การน าไปรวมกับเครื่องมือและมีวิธีการในเชิงเทคนิค
เฉพาะเจาะจงบางอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกระบวนการส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการ
ท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้น ในการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ โดยพื้นฐานความรู้ของผู้ตรวจสอบควรจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ศึกษาและท าความเข้าใจในสาขาเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการประมวลผล
โดยใช้พื้นฐานใช้ในเครื่องจักรกลทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมวลผลสารสนเทศ 
(Information processing) 
 ประมวลผลเนื้อหาของข้อถือสิทธิหลักทั้ งหมด กล่าวคือ ประเมินภาพรวมของ
คุณลักษณะทางเทคนิคพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงโดยทั้งหมดในข้อถือสิทธิหลัก โดยเฉพาะการ
พิจารณารว่มกันกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (กรณีที่ตรวจสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์) 

โดยตีความที่แท้จริงตามบทบัญญัติที่ว่า “ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร”์ โดยอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น การตีความอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติข้างต้นโดย
แท้จริงในงานรหัสต้นก าเนิด (Source code) จะท าให้ผู้ขอมีทางเลือกในการคุ้มครองได้ตาม
พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รหัสต้นก าเนิดอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ ส่วนการท าหน้าที่หรือการใช้สอย (Functions) ที่มีผลทางเทคนิค (Technical effects)  
ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้ และ
จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจงนอกเหนือภายใต้บังคับมาตรา 9 (3)  
 อย่างไรก็ตาม การประมวลผลสารสนเทศท าได้ทั้งโดยวิถีทางของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือโดยวิถีทางของวงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจง และการเลือกเพื่อใช้งานอาจจะ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแนวคิดประดิษฐ์ที่ได้รับการก าหนดด้วยปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ หรือความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ 
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 ฉะนั้น การตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาขาวิทยาการนี้ พึงควรใช้สิ ่งต่อไปนี้เป็น
แนวทางพิจารณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการขอถือสิทธิในตัวโปรแกรมด้วยตัวเอง
นั้นๆ หรือเป็นการบันทึกโปรแกรมนั้นไว้ในสื่อบันทึกจะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองไม่ว่า
จะมีเนื ้อหาสาระอย่างไรก็ตาม และก็ยังคงไม่สามารถได้รับความคุ ้มครองได้เช ่นกัน 
ถึงแม้ว่าโปรแกรมข้างต้นจะถูกป้อนใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป 
 อย่างไรก็ตาม หากสาระส าคัญที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิท าให้เห็นได้ว่ามีการพัฒนาการ
ทางเทคนิคแก่งานที่ปรากฏอยู่แล้ว การประดิษฐ์ในสิ่งเหล่านั้นก็อาจได้รับความคุ้มครอง 
ถึงแม้ว่าจะมีการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการท างานด้วยก็ตาม  

 ตัวอย่าง : 
 เครื ่องจักรกลที ่ควบคุมด้วยโปรแกรมและการผลิตที ่ควบคุมด้วยโปรแกรมและ
กระบวนการควบคุมนั้น โดยปกติจะถูกพิจารณาว่าเป็นสาระส าคัญที่สามารถได้รับความ
คุ้มครองเช่นเดียวกัน ถ้าสาระส าคัญของการประดิษฐ์นั้นมีความเกี่ยวข้องแต่เพียงโปรแกรม 
ที่ควบคุมท าหน้าที่หรือการท างานภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป สาระส าคัญ
ของการประดิษฐ์เหล่านั้นอาจสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองได้ ถ้าหากโปรแกรมดังกล่าว
ให้ประสิทธิผลในทางเทคนิค 
 ตัวอย่าง : 
 ระบบประมวลผลข้อมูลที่มีหน่วยความจ าขนาดเล็กแต่ท างานเร็ว และหน่วยความจ า
อีกหน่วยหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแต่ท างานได้ช้ากว่า ถ้าได้ป้อนข้อมูลส าหรับประมวลผล
ทั้ งหมดไว้ในหน่วยความจ าขนาดเล็กแต่ เกิดการท างานเร็วดังกล่าวแล้ว ซึ่ งท าให้
หน่วยความจ าขนาดเล็กแต่ท างานเร็วขึ้น ถ้าประมวลผลด้วยความเร็วที่ เท่ากันกับ
หน่วยความจ าขนาดใหญ่แล้วจนท าให้เกิดประสิทธิผลของโปรแกรมเสมือนว่าได้เพิ่มขนาด
ของหน่วยความจ าขนาดเล็กแต่เกิดการท างานเร็วขึ้นนั้น ซึ่งจะเป็นลักษณะทางเทคนิค 
(Technical characteristics) ซึ่งอาจขอรับคุ้มครองสิทธิบัตรได้ 
 สาระส าคัญอ่ืนๆ ที่ควรค านึงควบคู่ในการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เก่ียวข้อง
กับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร ์มีดังนี้ 
สิ่งที่เก่ียวข้องกับ “แนวความคิดที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้” เช่น : 

(1) เป็นเพียงการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น        
โดยไม่ได้มีการบรรยายในรายละเอียดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในประเด็นที่ว่าจะใช้
ทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในการท าการประมวลผลนั้นๆ อย่างไร 

(2) เป็นเพียงการบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลลงในสื่อส าหรับเก็บเท่านั้น    
โดยไม่มีส่วนที่เก่ียวกับแนวความคิดหรือลักษณะพิเศษทางเทคนิคแต่อย่างใด 

(3) เป็นเพียงการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลหรือบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลในสื่อส าหรับบันทึกเท่านั้น 

(4) วิธีการด าเนินธุรกิจ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ไม่ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์  
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ไม่ ใช ่

รายละเอียดการประดิษฐ์ได้มีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอที่จะท าให้บุคคลที่มี
ความช านาญในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนี้ สามารถเข้าใจสาระของ

การประดิษฐ์และสามารถน าไปปฏิบัติตามได้หรือไม่ ? 

ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามแนวทางการตรวจสอบอื่นๆ เช่น 
กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นต้น 

ตรวจสอบวา่เป็นการประดิษฐ์ท่ีขัดต่อ
มาตรา 9(3) โดยชัดเจนหรือไม่ ? 

การประดิษฐ์มีการด าเนินการ 
ในคอมพิวเตอร์ในลักษณะเป็นขั้นตอน ? 

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับ 
ฮาร์ดแวร์เฉพาะ, หรือทั้งฮาร์ดแวร์และ 

ซอฟต์แวร์เฉพาะ ? 

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบทางกายภาพ 

ของข้อมูลหรือสัญญาณ? หรอืการควบคุมหรือการจัดการผลที่
เกิดจากการควบคุมที่กระท าต่อทรัพยากร 

ทางฮาร์ดแวร์ ? 

ตรวจสอบข้อถือสิทธ ิ

การประดิษฐเ์กี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของ
ซอฟต์แวร์ในฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่ไม่เฉพาะเจาะจง 

แผนภูมิขั้นตอนส าหรบัตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบข้อมูลส าหรบัการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

พิจารณาตรวจสอบข้ันตอน/เน้ือหาสาระส าคัญ
ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่อไป 

 

การประดิษฐ์ไม่ได ้
รับความคุ้มครอง 

ไม่ 

เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ 
กระบวนการที่เกี่ยวกับการท างานภายใน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จ ากัดเฉพาะการใชง้าน
ในเชิงปฏิบัติในเทคโนโลยีเฉพาะสาขาใด

สาขาหนึ่ง ? 

ไม่ 

ไม่ 

เปน็การประดิษฐ์ที่สามารถ 
ได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์การจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรือไม่ ? 

ใช ่

ด าเนินการตรวจสอบว่าระบบข้อมูลการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ตามการประดิษฐ์สามารถขอรับความคุ้มครองได้หรือไม่ ? 

 

ใช ่

การประดิษฐ์ไดร้ับ 
ความคุ้มครอง 

 

การประดิษฐ์นั้นใช้มาตรการร่วมกันระหว่าง 
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อก าหนดโครงสร้างทางกายภาพของการประดิษฐ์หรอื 

การประดิษฐ์นั้นอ้างถึงขั้นตอน หรือกระบวนการที่ด าเนินการโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยตรงหรือ โดยอ้อมหรือไม่ ? 

 

การประดิษฐ์ไม่ได ้
รับความคุ้มครอง 

ไม่ 

ไม่ 

ใช ่

ใช ่

ไม่ 

ไม่ 

ใช ่

ใช ่

ใช ่
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 ส าหรับการพิจารณาการประดิษฐ์ที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Computer related 
invention) ซึ่งเกิดจากการคิดค้นหรือคิดท าขึ้นที่ท าให้เกิดกระบวนการ วิถีทาง วิธีการ หรือ
การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือซอฟต์แวร์ (Software-Related Invention) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบหรืออุปกรณ์
หรือเครื่องจักรกลหรือวิถีทางที่มีซอฟต์แวร์เป็นตัวควบคุมในการท างาน (Operation) หรือ
หน้าที่การท างานในการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการประดิษฐ์จะต้องแสดงให้เห็นการ
แก้ไขปัญหาที่มีลักษณะทางเทคนิค และต้องปรากฏผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคของการ
ประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นไว้อย่างชัดเจน 
 ในการพิจารณาว่าสิ่งใดของการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตาม
มาตรา 9(3) หรือไม่นั้น ผู้ตรวจสอบควรจะต้องมุ่งเน้นการพิจารณาต่อกระบวนการคิดค้น
หรือคิดท าขึ้นของการประดิษฐ์จนเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และการประดิษฐ์เหล่านั้น
จะต้องแสดงให้เห็นถึงระดับของการแทรกแซงหรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
ความคิดของผู้ประดิษฐ์ที่มีความเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิธีการด าเนินธุรกิจจนเกิดผลส าเร็จในสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ชัดเจน 
 ถึงแม้ว่าภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 9  (3) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522  
“ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์” ไม่อาจขอรับความคุ้มครองได้ 
ดังนั้น ในทางปฏิบัติการประดิษฐ์ที่ขอถือสิทธิที่จะมุ่งไปสู่ในความเกี่ยวข้องกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ รวมไปถึงวิธีการด าเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยตัวมันเองแล้ว ยังไม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของมาตรา
ดังกล่าวได้เช่นกัน หากแต่มีความเป็นจริงในบางประการของการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากความ
คิดค้นสร้างสรรค์โดยอาศัยกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีระเบียบแบบแผนอยู่โดยธรรมชาติด้วยตัวมัน
เอง และต่อมามนุษย์เข้าใช้ประโยชน์ในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น โดยการน าความรูค้วามเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ มาผ่านกระบวนการทางความคิดด้วยสติปัญญาของตนเอง แสดงผลออกมาต่อการ
คิดค้นหรือคิดท าขึ้นจนท าให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีขึ้นใหม่ หรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้ดี
ขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี (เช่น ระบบ วิธีการ กระบวนการ วิถีทาง หรืออ่ืนๆ เป็นต้น)  
ซึ่งปรากฏความสัมพันธ์เชิงหน้าที่มีลักษณะทางเทคนิค (Technical characteristics) อย่าง
เฉพาะเจาะจงหรือพิเศษขึ้นใหม่ และประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์
หรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งอาจท าให้เกิดความซับซ้อนในการพิจารณาตรวจสอบส าหรับค าขอนั้น
เป็นอย่างมาก 
 ดังนั้น แนวทางปฏิบัติของผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบค าขอการประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ หรือระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือวิธีการด าเนินธุรกิจดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้จากการอ้างสิทธิหรือการระบุข้อถือสิทธิของการ
ประดิษฐ์เหล่านั้น โดยพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือมีบริบทของเนื้อหาใน
วิธีการด าเนินธุรกิจเกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วให้ด าเนินการแยกส่วนสาระส าคัญในการอ้างสิทธิของการ
ประดิษฐ์เหล่านั้น ว่ามีสิ่ งใดคือสาระส าคัญทางเทคนิค (Technical features) หรือสิ่ งใดไม่ใช่
สาระส าคัญทางเทคนิค (Non - technical features) 
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 ถ้าหากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่า สาระส าคัญทางเทคนิคที่ถูกอ้างไว้ในข้อถือ
สิทธิแล้วแสดงออกในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โค้ด (Software code) หรือโปรแกรม 
(Program) โดยตัวมันเอง และมี เนื้อหาวิธีการด าเนินธุรกิจ (Business content) เช่น 
ธุรกรรมทางด้านการเงิน การซื้อ-ขายสินค้า เป็นต้น ให้ถือได้ว่าสาระส าคัญดังกล่าวเหล่านั้น
ไม่ใช่สาระส าคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์  ซึ่งไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตาม
มาตรา 9 (3) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522  
 ถ้าหากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่า สาระส าคัญที่ อ้างในข้อถือสิทธิได้มีความ
เกี่ยวข้องกับสาระส าคัญที่ไม่ใช่สาระส าคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ ซึ่งไม่อาจขอรับความ
คุ้มครองได้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากแต่ยังคงมีส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิที่มี
สาระส าคัญทางเทคนิค (Technical features) ในส่ วน อ่ืนๆ ร่วมด้ วยอีก เช่น ระบบ 
กระบวนการ วิถีทาง วิธีการ หรือการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แล้ว 
เป็นต้น โดยมีส่วนร่วมกันใช้งานหรือประยุกต์ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ 
(Software-Related Invention) หรือกระบวนการ หรือวิธีการด าเนินธุรกิจใด และได้มีการ
อธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ในการท างานร่วมกันระหว่างส่วนที่มีสาระส าคัญทางเทคนิค 
(ระบบ กระบวนการ วิถีทาง วิ ธีการ) กับสิ่ งที่ ไม่ใช่สาระส าคัญทางเทคนิค (โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือการท างานของซอฟต์แวร์ หรือการประมวลผล (Processing) หรือเนื้อหาของ
วิธีการด าเนินธุรกิจเหล่านั้น) จนท าให้เกิดลักษณะทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงหรือมีลักษะพิเศษเกิดขึ้น ท าให้เกิดผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคข้ึนที่
ชัดเจนอย่างแน่นอน หรืออีกนัยส าคัญหนึ่งคือใช้ประโยชน์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร ์
หรือวิธีการด าเนินธุรกิจท างานร่วมกับการประดิษฐ์เหล่านั้นแล้วเกิดผลลัพธ์จนท าให้สามารถ
เกิดการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงต่อลักษณะทางกายภาพ (Physical nature) หรือแสดง
ให้เห็นถึงการประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรมเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ชัดเจน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์นั้นมีสาระส าศัญทางเทคนิคอาจสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ในกรณีดังกล่าวให้ 
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคว่าเป็นไป
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 5 (การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้
ทางอุตสาหกรรมฯ และอ่ืนๆ) หรือไม่ ต่อไป 

2. หลักเกณฑ์ตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการด าเนินธุรกิจที่ถูกกล่าวในหมวดนี้ หมายถึง การ
ประดิษฐ์จะต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์เหล่านั้น ซึ่งอาจมีเนื้อหา
ทั้งหมดหรือมีบางส่วนที่ขึ้นอยู่กับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ
ประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการควบคุมการท างาน หรือประมวลผลวัตถุ
ภายนอกหรือประมวลผลวัตถุภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรด์ าเนินการตามประมวลผลการดังกล่าวข้างต้น จนเกิดการควบคุมการ
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ด าเนินงานภายนอกหรืออุปกรณ์ภายนอก และกระบวนการประมวลผล หรือการถ่ายโอน
ข้อมูลจากภายนอก ฯลฯ และการควบคุมด าเนินงานหรือการประมวลผลของวัตถุภายใน
ดังกล่าว รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของระบบคอมพิวเตอร์ หรือการจัดการ
ทรัพยากรภายในของระบบคอมพิวเตอร์ หรือปรับปรุงการรับส่งข้อมูลต่างๆ ดังนั้นวิธีการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จึงไม่จ าเป็นต้องรวมถึงเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกันเท่านั้น 
 ผู้ตรวจสอบควรจะต้องมุ่งเน้นไปถึงวิธีการแก้ปัญหาการประดิษฐ์ที่จะขอรับความ
คุ้มครอง โดยที่วิธีการแก้ปัญหาจะถูกก าหนดไว้ในแต่ละข้อถือสิทธิ เช่น 

 (1) ถ้าหากปรากฏพบว่าข้อถือสิทธิมีความเกี่ยวข้องกับ อัลกอริทึม หรือกฎการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวมันเอง หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้ในสื่อต่างๆ (เช่น เทป แผ่นดิสก์ ออปติคัลดิสก์ ROM PROM VCD DVD 
หรือสื่อสิ่งอ่ืนๆ ที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้) หรือกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเกม ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่
กับขอบเขตแค่เพียงของกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการคิดในเชิง
นามธรรมที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9  (2) “กฎเกณฑ์และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร”์ นอกจากนี้ยังไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (3) 
“ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์” หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  (2) ถ้าหากปรากฏว่าข้อถือสิทธิเก่ียวข้องกันกับข้อก าหนดตามมาตรา 9(2) แล้ว    
และมีวัตถุประสงค์คุ้มครองเฉพาะในสิ่งที่เป็นการประดิษฐ์ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นเพียงการใช้งานสมการคณิตศาสตร์แล้วไม่น าไปสู่การประยุกต์ใช้
จนท าให้เกิดผลทางเทคนิคใดๆ หรือไม่มีความเป็นได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งกฎเกณฑ์และทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ หรือสมการทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์เป็นเพียงแค่ความคิดในเชิง
นามธรรม และเป็นสิ่งที่แท้จริงโดยกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่ไม่อาจให้การคุ้มครองในสิ่ง
เหล่านั้นได้ หากพิจารณาลักษณะของอัลกอริทึมหรือกฎการค านวณทางคณิตศาสตร์ นั่นก็
คือระบบขั้นตอนวิธีการอยู่ในระบบของกฎเกณฑ์ส าหรับใช้ในการแก้ปัญหาจ านวนตัวเลข 
ที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์ โดยการวิเคราะห์แยกแยะวิธีการท างานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดย
ก าหนดให้เรียงกันไปตามล าดับผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หากยังคงมีเนื้อหาของข้อถือสิทธิที่มี
ความเก่ียวข้องกับอัลกอริทึมหรือกฎเกณฑ์เพื่อการค านวณทางคณิตศาสตร์เพียงเท่านั้น หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวมันเอง หรือกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเกมฯลฯ ข้อถือสิทธิ
เหล่านั้นเป็นแค่เพียงเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์และวิธีการคิดเชิงนามธรรมเท่านั้น 
ซึ่งไม่สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ เช่น สื่อบันทึกข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถ
อ่านได้ หรือผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกก าหนดโดยโปรแกรมที่ได้รับบันทึกไว้ 
หรืออุปกรณ์ส าหรับเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งถูกก าหนดให้เกิดขึ้นการใช้โดยกฎเกณฑ์ของ
เกมเพียงเท่านั้น และยังไม่มีสาระส าคัญทางเทคนิคอ่ืนๆ ใดประกอบร่วมด้วย หรือสิ่ง
เหล่านั้นมิได้ประกอบรวมกับวัตถุทางกายภาพใดๆ อาจถือว่า เป็นสาระส าคัญในสิ่งเหล่านั้น
ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เพราะเป็นเพียงแค่ความเก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์และวิธีการในเชิง
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นามธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากสื่อบันทึกข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ที่ถูกอ้างไว้
ในข้อถือสิทธิของค าขอมีลักษณะประกอบด้วยหน้าที่ความสัมพันธ์การท างานร่วมกันแล้วจน
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงลักษณะทางกายภาพทางการประดิษฐ์ เช่น 
องค์ประกอบของชั้นโครงสร้างของสื่อบันทึกข้อมูลหรือปรับปรุงร่องข้อมูล (track data) 
หรือแถวส าหรับบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลหรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุของสื่อ
บันทึก ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าอาจเป็นสาระส าคัญการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตรได้ 

 (3) ถ้าหากพิจารณาแล้วพบว่า มีวิธีการแก้ปัญหาของการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางในทาง
เทคนิคเป็นไปอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกด าเนินงานโดยโปรแกรม 
เพื่อที่จะควบคุมและประมวลผลวัตถุภายในหรือภายนอก ได้มาซึ่งผลทางเทคนิคอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมีความเป็นไปได้ตามความเป็นจริง แสดงให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว
นี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคตามที่ก าหนดไว้ในสาระส าคัญการประดิษฐ์ ซึ่งถือได้ว่า
สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เช่นกัน 

 (4) ถ้าหากพิจารณาแล้วพบว่า มีวิธีการแก้ปัญหาของการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้ท าให้เกิดการ
แก้ปัญหาทางเทคนิคแต่อย่างใด หรือไม่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางเทคนิคใดๆ ที่เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน และยังเป็นไปไม่ได้ต่อความเป็นจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งแสดงได้ว่าไม่เป็น
วิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคใดๆ ซึ่งถือได้ว่าไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ 

ตัวอย่างเช่น  
ถ้าวิธีการแก้ปัญหาของการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี

ความเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะควบคุมกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม การวัดหรือการทดสอบ ท าให้ขั้นตอนการควบคุมในกระบวนการ
อุตสาหกรรมต่างๆ จนเกิดความสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ
ผ่านการด าเนินงานของโปรแกรมควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ท าให้เกิดผลลัพธ์จากการควบคุมในกระบวนการอุตสาหกรรม วิธีการแก้ปัญหาลักษณะ
ดังกล่าวนี้ สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ 

ถ้าวิธีการแก้ปัญหาของการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความ
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการประมวลผลข้อมูลทางเทคนิค
จากภายนอกแล้วท าให้เกิดขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์เป็น
รูปธรรมชัดเจนและมีความเป็นไปได้ตามความเป็นจริง ซึ่งผ่านการด าเนินการโดยโปรแกรม
ประมวลผลข้อมูลทางเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์จนท าให้เกิดผลทางเทคนิคใดๆ วิธีการ
แก้ปัญหานี้ สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ 
 ถ้าวิธีการแก้ปัญหาของการประดิษฐ์ที่ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีความ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน 
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ของระบบคอมพิวเตอร์จนท าให้เกิดชุดการตั้งค่าหรือองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผ่านการด าเนินงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพของภายในระบบคอมพิวเตอร์ จนท าให้ผลของการปรับปรุงระบบภายใน     
ของระบบคอมพิวเตอร์ วิธีการแก้ปัญหานี้ สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ 

3. ตัวอย่างแนวทางพิจารณาการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลส าหรับการ
ท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.1 การประดษิฐ์ทีเ่กี่ยวกบัระบบข้อมูลส าหรบัการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และวิธีการด าเนินธุรกิจ ทีไ่ม่อาจขอรับสิทธิบตัรได ้

ตัวอย่างการตรวจสอบส าหรับการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีการ
ด าเนินธุรกิจ ที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ดังกล่าวข้างต้น 
ตัวอย่างที่ 1 เลขที่ค าขอ 0201000231  

การประดิษฐ์ “ระบบการประมวลผลค าสั่งซื้อเข้า/ออก” 

บทสรุปการประดิษฐ์ 
การประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกับ “ระบบการประมวลผลค าสั่งซื้อเข้า/ออก” 

ซึ่งประกอบไปด้วย วิธีการรับค าสั่ง วิธีการสั่งซื้อ การได้มาซึ่งแผนการผลิต การรับสินค้าจาก
ผู้ผลิต การเก็บสินค้าชั่วคราว การขนส่ง โดยมีขั้นตอนการสั่งซื้อ เร่ิมต้นจากผู้รับค าสั่งซื้อ     
รับข้อมูลค าสั่งซื้อแล้วจะเข้าถึงแผนการผลิตของผู้ผลิต หลังจากนั้นท าการเปรียบเทียบข้อมูล       
กับข้อมูลค าสั่งซื้อ แผนการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลสินค้าคงคลังทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูลแล้วตัดสินว่าสินค้าคงคลังเพียงพอส าหรับค าสั่งซื้อนั้นๆ หรือไม่ แล้วน าไป
ค านวณความคาดหมายของเวลาการออกเดินทางด้วยปัจจัยของการขนส่งต่างๆ มาพิจารณา
ร่วมด้วยเวลาโดยประมาณการของการเดินทางจะถูกแจ้งไปยังผู้ซื้อผ่านทางเครือข่ายสื่อสาร
ระหว่างประเทศ จากนั้นผู้ผลิตจะผลิตสินค้าตามแผนการผลิตที่สร้างจากขั้นตอนที่แล้วจัดส่งไป
ยังผู้รับค าสั่งซื้อ เมื่อสินค้ามาถึงผู้รับค าสั่งซื้อจะขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อให้พอดีกับเวลาที่
คาดหมายของการออกเดินทาง ดังนั้น ผู้สั่งซื้อจะได้รับมอบสินค้าตามก าหนด โดยประมวลผล
ค าสั่งด้วยระบบแล้วจะท าการค านวณวันที่คาดหมายจะส่งมอบ และค านวณเวลาที่คาดหมาย
ของการออกเดินทาง และประมวลผลความเป็นไปได้ว่าจะส่งมอบในวันที่นัดหมายไว้ 

ข้อถือสิทธิ (Independent Claims) 
1. ระบบการประมวลผลค าสั่งซื้อเข้า/ออก ซึ่งประกอบด้วยวิถีทางการรับค าสั่งซื้อ 

ที่ใช้โดยผู้รับค าสั่งซื้อจากผู้สั่งซื้อและได้มาซึ่งข้อมูลค าสั่งซื้อที่ตรงกัน วิถีทางการสั่งซื้อที่ใช้
โดยผู้รับค าสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อสั่งซื้อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลค าสั่งซื้อ
ดังกล่าว วิถีทางการได้มาซึ่งข้อมูลแผนการด าเนินธุรกิจที่ใช้โดยผู้รับค าสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลแผนการด าเนินธุรกิจจากผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว วิถีทางการปฏิบัติการที่ใช้โดย
ผู้รับค าสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อค านวณเวลาที่คาดหมายของการออกเดินทาง โดยมีพื้นฐานอยู่บน
อย่างน้อยข้อมูลค าสั่งซื้อดังกล่าว และข้อมูลแผนการด าเนินธุรกิจดังกล่าว และวิถีทางการส่ง 
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ที่ใช้โดยผู้รับค าสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อส่งเวลาที่คาดหมายของการออกเดินทางที่ค านวณโดย
วิถีทางการปฏิบัติดังกล่าว 

7. ระบบการประมวลผลค าสั่งซื้อเข้า/ออก ซึ่งประกอบไปด้วยวิถีทางการรับ 
ค าสั่งซื้อที่ใช้โดยผู้รับค าสั่งซื้อเพื่อรับค าสั่งซื้อจากผู้สั่งซื้อ วิถีทางการสั่งซื้อเพื่อท าการสั่งซื้อ
ส่วนที่ไม่ได้จัดสรรไว้ของค าสั่งซื้อดังกล่าวของผู้ซื้อดังกล่าวไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง วิถีทางการรับ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับการรับสินค้าที่สั่งซื้อที่ขนส่งมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว วิถีทางการเก็บ
สินค้าชั่วคราวที่ใช้โดยผู้รับค าสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อเก็บสินค้าที่สั่งซื้อนอกเหนือจากส่วนที่ไม่ได้
จัดสรรไว้ชั่วคราว จนกระทั่งสินค้าทั้งหมดในหน่วยจ าเพาะส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่ม
โดยผู้สั่งซื้อดังกล่าวถูกเตรียมพร้อม และวิถีทางการขนส่งส าหรับการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อ
ทั้งหมดในหน่วยจ าเพาะดังกล่าวเป็นชุดๆ ไปยังผู้สั่งซื้อดังกล่าว 

12. ระบบการประมวลผลค าสั่งซื้อเข้า/ออก ซึ่งประกอบไปด้วยฐานข้อมูลส าหรับ
การเก็บข้อมูลปริมาณอุปทานของผู้ที่เก่ียวข้องจ านวนหนึ่งที่จะจัดส่งชิ้นส่วนไปยังผู้รับ ค าสั่ง
ซื้อส าหรับแต่ละรายการของชิ้นส่วนดังกล่าว วิถีทางการรับค าสั่งซื้อที่ใช้โดยผู้รับ ค าสั่งซื้อ
ดังกล่าว เพื่อรับค าสั่งซื้อจากผู้สั่งซื้อ วิถีทางการตัดสินรายการจ าเพาะส าหรับการตัดสินว่า
ชิ้นส่วนที่สั่งซื้อของค าสั่งซื้อที่รับมาโดยวิถีทางการรับค าสั่งซื้อดังกล่าวคือชิ้นส่วนของรายการ
เฉพาะเจาะจงใดๆ ที่มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะถูกส่งมอบในวันที่นัดหมายได้หรือไม่ โดย
พิจารณาถึงฐานข้อมูลดังกล่าว วิถีทางสั่งซื้อส าหรับการสั่งซื้อพิเศษของชิ้นส่วนที่ซื้อดังกล่าว 
ที่ถูกตัดสินว่าเป็นชิ้นส่วนของรายการจ าเพาะโดยวิถีทางการจัดสินรายการจ าเพาะดังกล่าว 
ไปยังผู้ผลิตจ าเพาะซึ่งท าธุรกิจกับรายการจ าเพาะดังกล่าว 

บทสรุปการวิเคราะห์  
การประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับพิจารณาแล้วว่า ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์คิดค้นหรือท าขึ้น 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร 2522 และประกอบกับ
เป็นโปรแกรมส าหรับประมวลผลข้อมูล โดยส่งข้อมูลไปประมวลผลโดยวิธีการค้นหาและ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ก่อนแล้วในฐานข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไม่มีลักษณะส าคัญทาง
เทคนิคใดๆ เป็นเพียงแค่วิธีการค้นหาและเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ก่อนแล้วในฐานข้อมูล 
และถูกด าเนินการโดยโปรแกรมด้วยมันเองเท่านั้น ดังนั้น ระบบประมวลผลค าสั่งซื้อเข้า/
ออกดังกล่าวที่กล่าวอ้างในข้อถือสิทธิดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท างานด้วยตัวมันเอง ซึ่งมีความเป็นอิสระจากระบบหรืออุปกรณ์ และไม่ได้แฝงอยู่ในอุปกรณ์
หรือเครื่องมือใด ๆ หรือมีอุปกรณ์มารองรับการท างานแต่อย่างใด จึงพิจารณาได้ว่าเป็น
ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการ
ประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ (ดังกรณียกค าขอเลขที่ 020100231 เอกสารแนบ 1) 
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3.2 การประดษิฐท์ี่เกี่ยวกบัระบบข้อมูลส าหรบัการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีการด าเนินธุรกิจ ทีอ่าจขอรบัสิทธิบตัรได ้

    ตัวอย่างที่ 2 เลขที่ค าขอ 0001002586 
  การประดิษฐ์ “การแปลงสกุลเงินแบบพลวัตที่ใช้ส าหรับระบบการช าระเงินด้วยบัตร” 
  บทสรุปการประดิษฐ์ 

  การแปลงสกุลเงินแบบพลวัตที่ใช้ส าหรับระบบการช าระเงินด้วยบัตร เป็นระบบ
ประมวลผลข้อมูลส าหรับท ารายการบัตรใช้จ่ายเดบิท หรือเครดิต ระหว่างลูกค้ากับผู้ถือบัตร
ใช้จ่ายเดบิต หรือเครดิต ซึ่งมีวิถีทางส าหรับการรับหมายเลขบัตรของบัตร ผู้ถือบัตร ที่ซึ่งมี
คุณลักษณะพิเศษที่ว่า วิถีทางส าหรับการตัดสินใจก าหนดสกุลเงินตราที่เลือกใช้ เพื่อให้
สอดคล้องกับการท ารายการบัตรที่ประกอบด้วยวิถีทางดังกล่าว ส าหรับการรับหมายเลข 
ของบัตรจากผู้ถือบัตร วิถีทางส าหรับการระบุรหัสของตัวจากหมายเลขบัตรดังกล่าวแล้ว 
วิถีทางส าหรับการตัดสินใจก าหนดสกุลเงินตราที่ใช้ในการปฎิบัติงานส าหรับรหัสของตัวระบุ
ดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบรหัสของตัวระบุดังกล่าวกับรายการที่รับเข้ามาในตาราง ที่ซึ่งใน
แต่ละรายการที่รับเข้ามาในตารางจะมีรหัสของผู้ออกบัตร หรือช่วงรหัสของผู้ออกบัตร และ
รหัสสกุลเงินตราที่สอดคล้องกัน และวิถีทางส าหรับการก าหนดสกุลเงินตรา เพื่อสอดคล้อง
กับการท ารายการบัตรเป็นสกุลเงินตราที่ใช้ในการปฎิบัติงานที่ถูกตัดสินก าหนดส าหรับรหัส
ตัวระบุ 
  ข้อถือสิทธิ 
  ระบบประมวลผลข้อมูลส าหรับการใช้กับการท ารายการบัตรใช้จ่ายเดบิทหรือ
เครดิตระหว่างลูกค้าและผู้ถือบัตรใช้จ่าย  ส าหรับใช้กับการท ารายการบัตรใช้จ่ายเดบิต หรือ
เครดิตระหว่างผู้ค้าและผู้ถือบัตรใช้จ่ายเดบิตหรือเครดิต ซึ่งมีวิถีทางส าหรับการรับหมายเลข
บัตรจากผู้ถือบัตร ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษที่ว่า วิถีทางส าหรับการตัดสินใจก าหนดสกุลเงินตรา
ที่เลือกใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับการท ารายการบัตรที่ประกอบด้วยวิถีทางดังกล่าวส าหรับการ
รับหมายเลขของบัตรจากผู้ถือบัตร วิถีทางส าหรับการระบุรหัสของตัวจากหมายเลขบัตร
ดังกล่าวแล้ว วิถีทางส าหรับการตัดสินใจก าหนดสกุลเงินตราที่ใช้ในการปฎิบัติงานส าหรับ
รหัสของตัวระบุดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบรหัสของตัวระบุดังกล่าวกับรายการที่รับเข้ามา
ในตาราง ที่ซึ่งแต่ละรายการที่รับเข้ามาในตารางจะมีรหัสของผู้ออกบัตร หรือช่วงรหัสของ 
ผู้ออกบัตรและรหัสสกุลเงินตราที่สอดคล้องกัน และวิถีทางส าหรับการก าหนดสกุลเงินตรา 
เพื่อสอดคล้องกับการท ารายการบัตรเป็นสกุลเงินตราที่ใช้ในการปฏิบั ติงานที่ถูกตัดสิน
ก าหนดส าหรับรหัสตัวระบุ 
 

  บทสรุปการวิเคราะห์ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 24/2555) 
  การแปลงสกุลเงินแบบพลวัตที่ใช้ส าหรับระบบการช าระเงินด้วยบัตร เป็นการ
แสดงถึงลักษณะการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ภายในระบบ ไม่ว่าจะถูกใช้ในเครื่องปลายทางของบัตรใช้จ่ายหรือตัวจัดเส้นทางการช าระ
เงินส่วนกลาง หรือแม่ข่ายที่อนุญาตให้เข้าใช้ก็ดี  แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวถูกใช้    
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เป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์หรือการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
related invention) เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวไม่ได้มีการท างานอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
แต่จะต้องท างานร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ อาทิ ระบบการตรวจสอบข้อมูลบัตรหรือเชื่อมต่อกับ
ข้อมูลด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มาจากแม่ข่าย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์ นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการช าระเงิน
ด้วยบัตรส าหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีสกุลเงินตราหลากหลายสกุล  จัดให้มีระบบและ
วิธีการส าหรับแสดงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราแบบพลวัตส าหรับท ารายแต่ละครั้งที่ใช้
ระบบการช าระเงินด้วยบัตร โดยเป็นอุปกรณ์ประมวลผลของข้อมูลของเครื่องปลายทางที่ใช้
ส าหรับขายและวิถีทางแม่ข่าย ซึ่งใช้การได้ส าหรับการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันผ่าน
เครือข่ายส าหรับใช้กับการท ารายการบัตรใช้จ่ายเดบิตหรือเครดิตระหว่างผู้ค้าและผู้ถือบัตร
ใช้จ่าย   เดบิตหรือเครดิตที่ได้พัฒนาและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มประโยชน์ใช้สอย
ในเร่ืองอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราแบบพลวัต จนท าให้ผู้ใช้งานบัตรสามารถพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเลือกรายการในสกุลเงินตราของผู้ถือบัตร หรืออัตราแลกเปลี่ยนอ่ืนที่แสดง
บนจอแสดงผลก่อนท าการช าระราคาแก่ผู้ขาย ซึ่งการแสดงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา  
ในกรณี ดังกล่าวไม่ ใช่การประดิษฐ์ที่ เป็น“ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์” หรือ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ได้ตามมาตรา 9 (3) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 อาจสามารถขอรับความคุ้มครองได้และยังถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะ
ทางเทคนิค (Technical features) ในกรณีดังกล่าวให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาสาระส าคัญการ
ประดิษฐ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคดังกล่าวว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. 
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้
ทางอุตสาหกรรมฯ) หรือไม่ (ดังกรณีค าวินิจฉัยคกก. 38/2559 เอกสารแนบ 2) 

3.3 การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง 

ตัวอย่าง 3  การประดิษฐ์ “วิธีการแก้ปัญหาอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลม
กับเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์” 
บทสรุปการประดิษฐ์ 
วิธีในการแก้ปัญหาของการประดิษฐ์นี้ เป็นวิธีการหาอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบบวง

กับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวิธีนี้ เริ่มต้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จะถูกเติมด้วยจุดที่มีขนาดเท่ากันมีความละเอียดพอประมาณและมีการกระจายเท่า ๆ กัน 
ต่อมาท าการวาดวงกลมภายในสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลม

กับเส้นผ่านศูนย์กลาง  π จะสามารถหาได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มต้นด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะท าการนับ "จุด" ที่มีการกระจายอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งสี่เหลี่ยม

จัตุรัสดังกล่าว และค านวณอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลาง π ตาม
สมการต่อไปนี้ 
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  ในการค านวณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "จุด" มีต าแหน่งใกล้กันมากเท่าไร ก็ยิ่งท าให้

อัตราส่วนเส้นรอบวงของวงกลมเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง π มีค่าแม่นย ามากข้ึนเท่านั้น 
ข้อถือสิทธิ 

  วิธีการหาอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยใช้ระบบ
ข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ค านวณหาจ านวนของจุดในสี่เหลี่ยมจัตุรัส; 
ค านวณหาจ านวนจุดในวงกลมที่อยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังกล่าว; 
ค านวณอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลางโดยใช้สูตร 

 

 

 
 

บทสรุปการวิเคราะห์ 
วิธีการแก้ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ หรือกฎที่

ได้รับด าเนินงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมของมนุษย์ ดังนั้น 
การประดิษฐ์นี้ ถือได้ว่าเป็นกฎเกณฑ์และวิธีการแนวความคิดเชิงนามธรรมโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ 
 

  ตัวอย่าง 4 การประดิษฐ์ “วิธีการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของจลน์ 
µ โดยอัตโนมัติ” 
  สาระส าคัญการประดิษฐ์ 
  การแก้ปัญหาของการประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับวิธีค านวณค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียด
ทานจลน์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการดั้งเดิมในการวัดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
จลน์ คือการดึงแผ่นเสียดทานด้วยความเร็วคงที่โดยอุปกรณ์ และวัดค่าตัวแปรต าแหน่ง S1 
และ S2 ตามล าดับจากนั้นให้ค านวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจลน์ของแผ่นโลหะ
ตามสูตรต่อไปนี้ 

 
 

             ข้อถือสิทธิ 
  วิธีการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์โดยอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ค านวณอัตราส่วนตัวแปลต าแหน่งระหว่าง S1 และ S2 ของแผ่นเสียดทาน 
  ค านวณค่าลอกการิทึม, log S2/S1 ของอัตราส่วน S2/S1 
  ค านวณอัตราส่วนของ log S2/S1 กับ e 
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  บทสรุปการวิเคราะห์ 
  วิธีการแก้ปัญหานี้ไม่ได้มีการปรับปรุงวิธีการวัดผล เพียงแต่เป็นวิธีการค านวณ
เชิงตัวเลขที่ด าเนินการโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาอะไรก็ตาม 
ที่เกี่ยวกับปริมาณทางกายภาพ แต่กระบวนการแก้ปัญหาก็คือ  การค านวณเชิงตัวเลข 
และการแก้ปัญหาทั ้งหมดเป็นแบบวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น ดังนั ้น การ
ประดิษฐ์นี้ถือได้ว่าเป็นกฎและวิธีการในแนวความคิดเชิงนามธรรมไม่สามารถขอรับความ
คุ้มครองได้ 
 

ตัวอย่างที่ 5 การประดิษฐ์ “วิธีการแปลส าหรับตัวอักษรภาษาสากลทั่วไป” 
บทสรุปการประดิษฐ์ 
ระบบแปลอัตโนมัติที่มีอยู่เดิมคือ ระบบการประมวลผลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่ง

ต่อมากกว่าหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งต่อมากกว่าหนึ่ง ระบบการประมวลผลภาษา ซึ่งมี
ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีความสับสน แตกต่างกัน ซับซ้อน และมีสัญลักษณ์จ านวน
มากในส่วนประกอบเป็นค าพูดต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของการ
ประดิษฐ์นี้ ได้รับการน าเสนอวิธีการแปลแบบครบวงจรส าหรับภาษาทั่วโลกใด ๆ ที่ท า
ให้เกิดการผสมผสานของไวยากรณ์ของภาษาต่างๆ โดยใช้วิถีทางของ "วิธีป้อนข้อมูล
ด้วยตัวอักษรแบบสากล" ซึ่งเหมือนวิธีการท าสัญลักษณ์แบบภาษาช่วยเอสเปรันโต และ
ภาษาช่วยเอสเปรันโต ใช้เป็นภาษาสื่อกลางระหว่างการแปลด้วยเครื่องจักรในระหว่าง
การแปลภาษา 

 

ข้อถือสิทธิ 
วิธีการแปลส าหรับตัวอักษรภาษาสากลทั่วไปโดยคอมพิวเตอร์ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

การสร้างภาษาช่วยที ่สอดคล้องกันของภาษาที ่ป ้อนเข้าโดยใช้พยัญชนะสัญลักษณ์ค า
หลังจากนั้นพยัญชนะสัญลักษณ์ประโยคอย่างสม่ าเสมอหลังจากค าท าให้การเปลี่ยนภาษา
เกิดความสมบูรณ์ โดยใช้ความสัมพันธ์ที ่สอดคล้องกันระหว่างภาษาสื่อกลางและภาษา
เสริมของภาษาที่ป้อนเข้า และภาษาสื่อกลางคือ เอสเปรันโตและภาษาช่วยเอสเปรันโต 
 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ วิธีการส าหรับท าสัญลักษณ์ค าและท าสัญลักษณ์ประโยค
ของภาษาที่ป้อนเข้าให้เป็นเช่นเดียวกับการสร้างภาษาช่วยเอสเปรันโต วิธีการท าสัญลักษณ์ 
ค า    ดังกล่าวคือ -m หมายถึง ค านาม -x หมายถึง ค าคุณศัพท์ -y หมายถึง พหูพจน์ -s 
หมายถึง ตัวบอกปริมาณ -f หมายถึง ค าวิเศษณ์ วิธีการท าสัญลักษณ์ประโยคดังกล่าวคือ -z 
หมายถึงประธาน -w หมายถึง ค ากริยา -d หมายถึง ค าคุณลักษณะ -n หมายถึง กรรม -b 
หมายถึง ส่วนเติมเต็มประโยครวมถึง predicative และ -k หมายถึง ตัวขยายวิเศษณ์ 
 

บทสรุปการวิเคราะห์ 
แม้ว่าสาระส าคัญของวิธีการแก้ปัญหานี้จะรวมถึงคอมพิวเตอร์เนื้อหาทั้ งหมด

ดังกล่าว มีเพียงการท าให้เกิดการแปลภาษาแบบครบวงจรส าหรับภาษาสากลทั ่วโลก    
โดยการแปลเป็นภาษาสื่อกลาง และก าหนดกฎการป้อนเข้าส าหรับอักขระภาษาสากล     
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ในแบบเทียม วิธีการแก้ปัญหาไม่ได้เป็นการปรับปรุงการแปลด้วยเครื่องจักร และไม่รวมถึง
การปรับปรุงการผสมผสานระหว่างวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของลักษณะภาษาของภาษาต่าง ๆ 
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการแปลด้วยเครื่องจักร แต่เกี่ยวข้องกับการปรับกฎระเบียบ 
และการก าหนดใหม่ของกฎการแปลส าหรับตัวอักษรภาษาขึ ้นอยู ่ก ับความเข้าใจของ        
ผู้ประดิษฐ์เอง และเป็นเพียงการรวมของความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างภาษาช่วย
ของภาษาอินพุต ภาษาสื่อกลางลงในสัญลักษณ์ค า และกฎของสัญลักษณ์ประโยคของ
ภาษาช่วยเอสเปรันโต จึงเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการนามธรรมทางความคิดของระบบข้อมูล
ส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ 

3.4 การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกประยุกต์ใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคจนเกิดผล
ทางเทคนิค ซึ่งเป็นสาระส าคัญที่อาจสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ 

  ตัวอย่าง 6 การประดิษฐ์ “วิธีการควบคุมในกระบวนผลิตการขึ้นรูปยางพารา” 
  บทสรุปการประดิษฐ์ 

  ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิธีการควบคุมกระบวนผลิต
การขึ้นรูปยางโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวท างาน
ควบคุมเวลาในการแข็งตัวของยางแบบตลอดเวลาในกระบวนการผลิตขึ ้นรูปได้อย่าง
แม่นย าถูกต้อง ซึ่งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องการแข็งตัวที่มากเกินหรือการแข็งตัวที่น้อยเกิน 
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิมก่อนหน้า ซึ่งสามารถปรับปรุงโดยการควบคมุ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางเกิดขึ้นได้อย่างมากและ
เห็นได้อย่างชัดเจน 

  ข้อถอืสิทธิ 
 วิธีการควบคุมกระบวนการขึ้นรูปยางโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

การเก็บตัวอย่างอุณหภูมิการแข็งตัวของยางผ่านเซ็นเซอร์อุณหภูมิ 
การค านวณช่วงการแข็งตัวเป็นบวกในกระบวนการแข็งตัวส าหรับผลิตภัณฑ์ยาง   

ในการตอบสนองต่ออุณหภูมิการแข็งตัว 
การก าหนดว่าเวลาการท าให้แข็งตัวเป็นบวกนั้นต้องการเวลาในการแข็งตัว เป็น

บวกไปจนถึงเวลาในการแข็งตัวเป็นบวกที่ต้องการ 
การส่งสัญญาณหยุดการแข็งตัวจะหยุดชะงัก หากเวลาในการท าให้แข็งตัวเป็น

บวกไปจนถึงเวลาในการแข็งตัวเป็นบวกที่ต้องการ 
 

บทสรุปการวิเคราะห์ 
วิธ ีแก้ป ัญหานี ้เป ็นวิธ ีการควบคุมกระบวนการขึ ้นรูปยาง  โดยใช ้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื ่อแก้ปัญหาการแข็งตัวที ่มากเกินหรือการการแข็งตัวที ่น้อยเกิน ซึ่งเป็น
ป ัญหาทางเทคน ิคของการประด ิษฐ ์ ว ิธ ีการแก้ป ัญหานี ้ค ือว ิธ ีการโดยการควบค ุม
กระบวนการขึ้นรูปยางของยางที่ถูกควบคุมผ่านการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ดังนั้น สิ่งที่สะท้อนให้เห็น คือการควบคุมเวลาการแข็งตัวของยางที่แม่นย าตลอดเวลาการ
แข็งตัวของยาง โดยอาศัยหลักการแข็งตัวของยางและใช้วิธีการทางเทคนิค  เพื ่อการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามธรรมชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ยางได้ร ับการพัฒนาขึ ้นอย่างมาก เนื ่องจากการควบคุมเวลาที ่แม่นย าและเป็นแบบ
ตลอดเวลาการแข็งตัว สิ่งที่ได้จากวิธีการนี้คือ ผลทางเทคนิคและประยุกต์ใช้ในประดิษฐ์นี้ 
ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ด าเนินงานโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ ่งเป็นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคตามที ่มีสาระส าคัญในการคุ ้มครองที่
สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ 

 

ตัวอย่าง 7 การประดิษฐ์ “วิธีการขยายความจุของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ” 
บทสรุปการประดิษฐ์ 
อุปกรณ ์คอมพ ิวเตอร์ม ือถ ือที ่ม ีอยู ่ทั ่วไป เช ่น คอมพิวเตอร์พแบบพกพา

โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ มักจะใช้การ์ดหน่วยความจ าแฟลชที่มีขนาดเล็กเป็นสื่อกลางจัดเก็บ
ข้อม ูลต ่างๆ อ ัน เนื ่องจากขนาดและข้อจ าก ัดต ้องใช ้ในการพกพา ด ังนั ้น  อ ุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดียที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมู ล
ขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากขีดจ ากัดของพื้นที่เก็บข้อมูลและเทคโนโลยีมัลติมีเดียไม่สามารถ 
ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ได้ 

ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ได้มีวิธีการในการขยายขีดความสามารถในการ
จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศัพท์มือถือ โดยใช้ระบบไฟล์อุปกรณ์
เสมือน เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่       
บนเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการใช้แอปพลิเคชันในพื้นที่ต่างๆ 

ข้อถือสิทธิ 
วิธีขยายความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ  โดย

ใช้ระบบไฟล์อุปกรณ์เสมือน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
การสร้างโมดูลระบบไฟล์อุปกรณ์เสมือนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และ

การวางระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
การจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเสมือนกับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เคลื่อนที่ผ่านโมดูลระบบไฟล์อุปกรณ์เสมือน และการส่งการร้องขอการอ่าน/เขียนบนพื้นที่
เก็บข้อมูลเสมือนไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลผ่านทางเครือข่าย 

แปลงค าขออ่าน/เขียนจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เพื่ออ่าน/เขียนค าขอ
บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล 

และส่งผลการอ่าน/เขียนกลับไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่าย 
บทสรุปการวิเคราะห์ 

 วิธีการแก้ปัญหานี้เป็นวิธีการปรับปรุงขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และสิ่งที่แก้ปัญหาคือ ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื ่อนที่ เช่น  
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คอมพิวเตอร์พกพา วิธีการแก้ปัญหานี้คือ วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานภายใน
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ผ่านการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น  สิ่งที่
สะท้อนให้เห็นคือ การสร้างพื ้นที ่จัดเก็บข้อมูลเสมือนบนเครื ่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ ่น       
ผ่านโมดูลระบบไฟล์อุปกรณ์เสมือน และแปลงสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น
ในการเข้าถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ สิ ่งที ่ใช้เป็นวิธีทางเทคนิคเพื่อให้เป็นไป
อย่างมีรูปธรรมชัดเจนและปฏิบัติการได้จริง และสิ่งที่ได้รับคือ ผลทางเทคนิคที่การจัดเก็บ
ข้อมูล ที ่ไม่ได้ถูกจ ากัดด้วยความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่เพียงเท่านั้น ดังนั้น การใช้งานการประดิษฐ์ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบภายในของระบบคอมพิวเตอร์ โดยผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนด และสาระส าคัญของการประดิษฐ์อาจสามารถขอรับคุ้มครองสิทธิบัตรได้ 

 

ตัวอย่างที่ 8 การประดิษฐ์ “วิธีการก าจัดสัญญาณรบกวนภาพ” 
บทสรุปการประดิษฐ์ 

  การประดิษฐ์โดยทั่วไปก่อนหน้านี้ใช้ วิธีการกรองเฉลี่ยคือ การแทนที่ค่าพิกเซล
ของสัญญาณรบกวนด้วยค่าเฉลี่ยของพิกเซลที่อยู่รอบๆ สัญญาณรบกวนเพื่อขจัดสัญญาณ
รบกวนของภาพ อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะลดความแตกต่างของสีเทาและพิกเซลให้อยู่ระดับ   
ที่ใกล้เคียงและท าให้ภาพเบลอ ค าขอการประดิษฐ์นี้คิดค้นวิธีการก าจัดสัญญาณรบกวน
ภาพบนพื้นฐานหลักการ 3Ø ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นทางสถิติพิกเซลที่มีค่าสีเทามากกว่า 
หรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้ง ความแปรปรวนจะถือว่าเป็นสัญญาณรบกวน และถูก
ก าจัดออกขณะที่ค่าสีเทาที่อยู่ภายใน 3 เท่าของความแปรปรวนมากว่าหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
จะไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั ้น ตามการประดิษฐ์ไม่เพียงแต่ภาพเสียงจะถูกก าจัดได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ แต่ปรากฏการณ์ภาพเบลอที ่เกิดจากการก าจัดสัญญาณรบกวนภาพ       
จะลดลงเช่นกัน 
  ข้อถือสิทธิ 
  วิธีการก าจัดสัญญาณรบกวนภาพ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ การรับ
ข้อมูลพิกเซลของทุกภาพที่ประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ การค านวณค่าเฉลี่ยและความ
แปรปรวนสีเทาของภาพดังกล่าวจากค่าสีเทาของพิกเซลภาพทั้งหมด การอ่านค่าสีเทาของ
พิกเซลภาพทั ้งหมด และพิจารณาว่าค่าสีเทาของทุกพิกเซลอยู ่ภายในการแปรปรวน
มากกว่าหรือต่ ากว่าค่าเฉลี ่ย 3 เท่าหรือไม่ ถ้าใช่จะไม่ท าการปรับค่าพิกเซลสีเทาดังกล่าว
ไม่เช่นนั้นในเรื่องของพิกเซลที่เป็นสัญญาณรบกวนจะก าจัดออกได้โดยการปรับเปลี่ยนค่าสีเทา 
  บทสรุปการวิเคราะห์ 
  สิ่งที่แก้ปัญหานี้คือ การแก้ไขเป็นปัญหาทางเทคนิคที่มีความเก่ียวกับวิธีการก าจัด
สัญญาณรบกวนภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันลดปรากฏการณ์ของภาพเบลอ 
เนื่องจากการประมวลผลสัญญาณภาพรบกวน วิธีแก้ปัญหานี้คือ วิธีที่จะก าจัดข้อมูลสัญญาณ
รบกวนภาพออกจากการท างานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น สิ่งที่สะท้อนให้เห็นนั่นคือ
วิธีการถ่ายพิกเซลที่ค่าสีเทามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่มีความแปรปรวนมากกว่า 3 เท่า
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เป็นสัญญาณรบกวน ลบออก และถ่ายพิกเซลที่มีค่าสีเทาอยู่ภายใน 3 เท่าของความ
แปรปรวนมากว่าหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยเป็นสัญญาณภาพและไม่ปรับเปลี่ยนค่าสีเทา จึง
หลีกเลี่ยงข้อเสียของการแทนที่พิกเซลทั้งหมดที่มีค่าเฉลี่ยในงานที่มีอยู่ก่อนหน้า สิ่งที่ใช้เป็น
วิธีการทางเทคนิคเพื่อให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ จากผลการประดิษฐ์นี้  ผลของการก าจัด
สัญญาณรบกวนรบกวนสัญญาณภาพ และการลดภาพเบลอของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันเนื่องมาจากการก าจัดสัญญาณรบกวนภาพ ในขณะเดียวกันการค านวณจ านวนของระบบ
จะลดลงเนื่องจากการลดจ านวนพิกเซลที่ถูกแทนที่ ความเร็วและคุณภาพของกระบวนการ
ภาพจะเพิ่มขึ้น สิ่งที่ได้จากวิธีการประดิษฐ์คือผลทางเทคนิค ดังนั้น ค าขอรับการประดิษฐ์จึง
เป็นทางออกที่ใช้ข้อมูลทางเทคนิคในการประมวลผลข้อมูลจากภายนอกผ่านการด าเนินงาน
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นของการแก้ปัญหาทางเทคนิคคือ สาระส าคัญของการ
ประดิษฐ์ที่สามารถขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรได้ 

 

ตัวอย่างที่ 9 การประดิษฐ์ “วิธีวัดความหนืดของเหลวโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร”์ 
 บทสรุปการประดิษฐ์ 
 ความหนืดของเหลวเป็นพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ถูกใช้โดยปกติทั่วไป นั่นคือ
ค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ส าคัญในกระบวนการผลิต และการใช้งานของเหลวด้วยวิธีการ
วัดความหนืดของเหลวโดยทั่วไปจะถูกท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้อุปกรณ์วัดแบบหมุนตาม
วิธีการทั่วไป ประการแรกเครื่องยนต์จะขับเคลื่อนโรเตอร์ให้หมุนไปในของเหลว มุมของการ
หมุนของใบพัด โรเตอร์จะสะท้อนผ่านมุมการหมุนของตัวชี้บนหน้าปัดแล้วอ่านค่ามุมของการ
หมุนบนหน้าปัด และจะได้รับค่าความหนืดของเหลว 

ปัญหาที ่เกิดขึ ้นของขั ้นตอนการวัดด้วยตนเอง คือเกิดความล่าช้า ความไม่
เที ่ยงตรงหรือความแม่นย าต่ าหรือเกิดผิดพลาดอย่างมาก ดังนั้น วิธีการนี้จึงไม่สมเหมาะ
ส าหรับการวัดค่าได้ตลอดเวลา (แบบเรียลไทม์) การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นี้
ได้เสนอวิธ ีการวัดความหนืดของเหลวที ่ควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผ่าน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลส าหรับการวัด
ความหนืดของของเหลวจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัต ิผ ่านการท างานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น วิธีการนี้สามารถน ามาใช้กับการวัดความหนืดของเหลวที่ท าหน้าที่หรือ
ท างานตลอดเวลาได้ (แบบเรียลไทม์) 

 

ข้อถือสิทธิ 
 วิธีวัดความหนืดของของเหลวโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
  การก าหนดความเร็วในการหมุนที่เหมาะสมส าหรับโรเตอร์เซนเซอร์ผ่านการ
ก าหนดค่าการประมวลผลสัญญาณพารามิเตอร์ในรูปแบบของของเหลว 
  เริ่มต้นโรเตอร์เซนเซอร์และท าให้แรงเฉือนหมุนในของเหลวที่ความเร็วในการ
หมุนดังกล่าว โดยใช้โปรแกรมควบคุมโรเตอร์เซนเซอร์และแปลงค่าความต้านทานความหนืด
ของเหลวที่ตรวจพบโดยโรเตอร์เซ็นเซอร์เกี่ยวกับสัญญาณวงจร 
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  การค านวณค่าความหนืดของเหลวบนพื้นฐานสัญญาณวงจรดังกล่าว  โดยใช้
โปรแกรมประมวลผลสัญญาณโรเตอร์และส่งค่าความหนืดที่ค านวณได้ไปยังจอ LCD ส าหรับ
แสดงผลหรือส่งไปยังศูนย์ควบคุมการผลิตกลางผ่านทางพอร์ตสื่อสาร 
  บทสรุปการวิเคราะห์ 
  วิธีการนี้เป็นวิธีการวัดความหนืดของเหลว สิ่งที่ได้รับการแก้ไขคือ ปัญหาทาง
เทคนิคเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงความเร็วและความแม่นย าในการวัดความหนืดของเหลว นั่นคือ
วิธีแก้ปัญหาคือ ขั้นตอนวัดความหนืดของเหลวที่ควบคุมผ่านการท างานโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือ การควบคุมขั้นตอนการท างานของโรเตอร์อัตโนมัติ 
รวมถึงการเลือกตรวจจับความเร็วในการหมุนของโรเตอร์ด้วยเซนเซอร์ การเริ่มต้นของ
สถานะการท างาน ฯลฯ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลทางเทคนิคที่ถูกรวบรวม และขั้นตอน
การแสดงผลการวัด สิ่งที่ใช้เป็นวิธีทางเทคนิคเพื่อให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติและสิ่งที่ได้รับคือ
ผลทางเทคนิคของการวัดความหนืดหน้างานแบบทันทีของของเหลว และการปรับปรุง
ความเร็วและความแม่นย าของการวัดความหนืดของเหลว ดังนั้น ในการประยุกต์ใช้งานการ
ประดิษฐ์นี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการวัดหรือการควบคุมขั้นตอนทดสอบการท างาน
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทางเทคนิคเป็นสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่
อาจสามารถขอรับการคุ้มครองได้ 

3.5 การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาทาง
เทคนิค หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเทคนิค ซึ่งไม่ถือว่าเป็นวิธีแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิค จึงไม่ใช่สาระส าคัญของการขอรับความคุ้มครองได้ 

  ตัวอย่างที่ 10 การประดิษฐ์ “วิธีการส าหรับเกมส์คอมพิวเตอร์” 
  บทสรุปการประดิษฐ์ 
  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเภทเกมที่มีอยู่เดิมโดยทั่วไปประเภทหนึ่งคือ เพื่อให้
บรรลุการเรียนรู้ในขณะเล่นผ่านค าถามและหาค าตอบ และอีกประเภทคือ เกมประเภท
เติบโต ซึ่งตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเกมส์และสภาพแวดล้อมในเกมอยู่บน
พื ้นฐานของการเติบโตหรือพัฒนาขึ ้นจากบทบาทในการเล่นเกม การประยุกต์ใช้การ
ประดิษฐ์นี ้ รวมเอาประโยชน์ของเกมสองประเภทดังกล่าวไว้ในเกมคอมพิวเตอร์เกม
เดียวกัน การเข้าใจถึงการเปลี ่ยนแปลงของบทบาทและสภาพแวดล้อมเกม โดยผ่าน
จุดมุ่งหมายของการตั้งค าถามและหาค าตอบภายในเกม วิธีการเล่นเกมนี้มีอินเทอร์เฟซเกม
หนึ่งแก่ผู้ใช้และแสดงค าถามที่สอดคล้องกันตามความก้าวหน้าของเกม เมื่อผู้ใช้ใส่ค าตอบ 
ที่ได้ถูกก าหนดแล้วว่าค าตอบที่ใส่นั้นถูกหรือไม่ก็ตาม เพื่อก าหนดว่าจะมีการเปลี่ยนของ
ระดับในเกมหรือไม่ เครื่องมือหรือสภาพแวดล้อมของบทบาทเกมถูกด าเนินโดยผู้ใช้งาน 
  ข้อถือสิทธิ 
  วิธีการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้มีทั้งประเภทเติบโตและประเภทของค าถาม และ
ค าตอบส าหรับผู้ ใช้ลักษณะที่ว่านี้  ประกอบด้วยความคืบหน้าของเกมส์จากเนื้อหาค าถาม         
ที่จัดเก็บไว้ เนื้อหาค าตอบที่ตรงกับเนื้อหาค าถาม และเนื้อหาความก้าวหน้าของเกมส์เมื่อผู้ใช้งาน
เข้าสู่สภาพแวดล้อมของเกมผ่านอุปกรณ์เกมคอมพิวเตอร์ และแสดงเนื้อหาค าถามให้กับผู้ใช้งาน 
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  ขั้นตอนให้คะแนนพิจารณาได้จากค าตอบที่ป้อนโดยผู้ใช้งาน ซึ่งจะต้องมีความ
เหมือนหรือสอดคล้องกับค าตอบที่จัดเก็บรวบรวมไว้หรือไม่ โดยที่มีเนื้อหาที่ตรงกับค าถาม
ดังกล่าว มีพื้นฐานอยู่บนเนื้อหาค าถามที่น าเสนอ ซึ่งถ้าใช่ให้ไปที่หัวข้อถัดไป ถ้าไม่ใช่แล้วกลับไป
ที่ขั้นตอนตั้งค าถามในขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะในเกมส์ ซึ่งเป็นการก าหนดถึงระดับของอุปกรณ์
หรือสภาวะแวดล้อมของบทบาทในเกมส์นั้น ซึ่งด าเนินการไปโดยผู้ใช้บนพื้นฐานของผลลัพธ์     
ที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนการก าหนดคะแนนและคะแนนที่ถูกบันทึกไว้ในเนื้อหาส าหรับค าถามและ
ค าตอบ ถ้าจ านวนค าตอบที่ถูกต้องถึงระดับหนึ่ง ระดับอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมจะได้รับการ
อัพเกรดหรือเพิ่มขึ้นตามล าดับ ถ้าจ านวนค าตอบที่ถูกไม่ตรงตามข้อก าหนด ระดับ อุปกรณ์ หรือ
สภาพแวดล้อมจะไม่เปลี่ยนแปลง 
  บทสรุปการวิเคราะห์ 
  วิธีแก้ปัญหานี้คือ การรวมเกมส์ประเภทการถาม-ตอบ และประเภทที่มีการเติบโต   
เข้าด้วยกันในหนึ่งในเกมคอมพิวเตอร์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมที่รู้จักกันดี  ในการ
ควบคุมการประมวลผลผ่านเกมประเภทถาม-ตอบ วิธีนี้ จะท าให้บทบาทของเกมและ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสอดคล้องกันในกระบวนการการถาม-ตอบด้วยการเปลี่ยน
สถานะของถาม-ตอบและบทบาทของเกม ถึงแม้ว่าตามวิธีนี้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมการ
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้โดยอุปกรณ์เกมส์ และกระบวนการเกมจะถูกควบคุมโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เกมส์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์เกมที่รู้จักกันดี ซึ่งการควบคุมกระบวนการ 
ในเกมส์ดังกล่าว นอกจากไม่ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของอุปกรณ์เกม เช่น การส่งข้อมูล การ
จัดการทรัพยากรภายใน เป็นต้น แล้วยังไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคใดๆ ต่อ
องค์ประกอบหรือหน้าที่ของอุปกรณ์เกมดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การ
รวมลักษณะของเกมสองประเภทให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของมนุษย์และด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่
ปัญหาทางเทคนิค สิ่งที่น าไปใช้ไม่ใช่แค่วิธีการทางเทคนิค แต่เป็นการรวมทั้งเกมประเภทถาม-
ตอบและเกมประเภทที่มีการเติบโต ซึ่งขึ้นอยู่กับการกระท าที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่ได้มาไม่ใช่ผล
ทางเทคนิค แต่เป็นเพียงผลของการจัดการและควบคุมกระบวนการรวมเกมประเภทถาม-ตอบ
และเกมประเภทที่มีการเติบโต ซึ่งเป็นเพียงการจัดการควบคุมกระบวนการของเกมหรือกฎของ
เกมเท่านั้น ดังนั้น ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้  ไม่ใช่ลักษณะทางเทคนิคและไม่ใช่
สาระส าคัญที่สามารถขอรับการคุ้มครองได้ 
 

  ตัวอย่างที่ 11 
  การประดิษฐ์ “ระบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการเลือกสรรเนื้อหา 
การเรียนรู้” 
  บทสรุปการประดิษฐ์ 
  ส าหรับระบบที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับที่เป็นเครื่องมือช่วยสอน ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้จะถูกตั้งไว้ล่วงหน้า และผู้ใช้
ต้องเรียนรู้เนื้อหาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้  แทนการก าหนดเนื้อหาการเรียนรู้ตาม
ความสามารถทางภาษาของผู้เข้าเรียนตามค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้  จะช่วยให้ผู้ใช้
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สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ตามความต้องการของพวกเขาทั้งหลาย ในขั้นแรกผู้ใช้งานป้อน
ข้อมูลดังกล่าวเข้าไปในระบบ ในขั้นที่สองระบบแบ่งประโยคของเนื้อหาเป็นหน่วยของประโยค
หลายหน่วยผ่านการด าเนินการของโปรแกรม ในขั้นที่สามผู้ใช้จัดเรียงประโยคที่ถูกแบ่งไว้ให้
เป็นประโยคใหม่และใส่ประโยคที่เรียงล าดับแล้วเข้าไปในระบบ ในขั้นสุดท้ายระบบจะ
เปรียบเทียบประโยคที่เรียงล าดับใหม่กับประโยคเดิมผ่านการด าเนินการโดยโปรแกรม และ
การให้คะแนนจะขึ้นกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า และแสดงผลคะแนน
ให้กับผู้ใช้งาน 
  ข้อถือสิทธิ 
  ระบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีการเลือกสรรเนื้อหาการเรียนรู ้ซึ่งมีลักษณะ
ประกอบด้วย เคร่ืองเรียนรู้ซึ่งผู้ใช้ป้อนข้อมูลการเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ โมดูลรับไฟล์ รับไฟล์
ภาษาที่ผู้ใช้ป้อน โมดูลแบ่งไฟล์จะแบ่งไฟล์ภาษาดังกล่าวลงในประโยคอิสระอย่างน้อยหนึ่ง
ประโยค โมดูลการแบ่งประโยค ท าการแบ่งประโยคอิสระที่กล่าวไว้เป็นหน่วยหลายหน่วย 
โมดูลเรียนรู้การสร้างประโยคจะท าการเอาท์พุตหน่วยของประโยคที่ถูกแบ่งดังกล่าวให้กับผู้ใช้
แล้วท าการรับประโยคที่ถูกจัดเรียงจากผู้ใช้ น าไปเปรียบเทียบประโยคอิสระกับประโยค
จัดเรียงโดยผู้ใช้ การให้คะแนนขึ้นกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าและการ
แสดงผลคะแนนให้กับผู้ใช้ 
  บทสรุปการวิเคราะห์ 
  การแก้ปัญหานี้เป็นการสร้างระบบการเรียนรู้โดยใช้ชุดของโมดูลฟังก์ชันของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถรับไฟล์ภาษาที่ก าหนดและป้อนข้อมูลโดยผู้ใช้ ท าการ
เปรียบเทียบประโยคของมันกับประโยคที่จัดเรียงโดยผู้ใช้ และส่งข้อมูลผลการเปรียบเทียบ
ให้กับผู้ใช้ แม้ว่าระบบการเรียนรู้จะตระหนักถึงจุดมุ่งหมายในการควบคุมกระบวนการเรียนรู้
โดยเครื่องมือการเรียนรู้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องมือการเรียนรู้ดังกล่าวเป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี การแบ่ง การจัดเรียงล าดับ การเปรียบเทียบ 
และการให้คะแนนของประโยคไม่ได้เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของเครื่องมือการ
เรียนรู้ และยังไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคใดๆ ต่อองค์ประกอบหรือฟังก์ชันของ
เครื่องมือการเรียนรู้ สิ่งที่มีในระบบคือ จุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาคือการก าหนดเนื้อหาการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาทางเทคนิค สิ่งที่มันให้ประโยชน์
คือ การท าให้มีกฎการเรียนรู้เทียมและปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ โดยไม่มีข้อจ ากัดของสิ่งเป็นจริง 
และนี่ไม่ใช่วิธีการทางเทคนิคใดๆ ระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่าง
คล่องตัวตามความต้องการและปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ยิ่งขึ้น สิ่งที่ได้รับไม่ใช่ผลทาง
เทคนิค ดังนั้น ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นขึ้นไม่ใช้วิถีทางแก้ปัญหาเทคนิคแต่
อย่างใด จึงไม่ใช่สาระส าคัญที่สามารถขอรับคุ้มครองสิทธิบัตรได้ 
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4. การบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิส าหรับการยื่นการประดิษฐ์       
ที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

  ในส่วนหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ และ 
ข้อถือสิทธิ ส าหรับขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรที่มีความเก่ียวข้องกับ“ระบบ
ข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์” หรือ“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” มีลักษณะ
เช่นเดียวกับบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิส าหรับการยื่นขอรับความคุ้มครอง
การประดิษฐ์ทางสาขาทางเทคนิคอ่ืนๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามก าหนดไว้ในมาตรา 17 แห่ง 
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่เกี่ยวข้อง 

4.1 การอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ ์

  ส าหรับการอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
หรืออนุสิทธิบัตรที่เก่ียวกับ “ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์” หรือ 
“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” นอกเหนือจากการเขียนเค้าโครงในวิธีการส าหรับแก้ปัญหาทาง
เทคนิคของการประดิษฐ์โดยรวมแล้ว จะต้องอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบหรือสร้างสรรค์
ลักษณะทางเทคนิคของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกันกับรูปแบบของการแสวง
ประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์ชัดเจน จนท าให้ผู้มี
ความรู้ความช านาญในระดับสามัญในงานสามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อที่จะเขียนเค้าโครง
ลักษณะทางเทคนิคที่ส าคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์ชัดเจนเพียงพอ ในหลักการ
เขียนแผนผังของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรจะต้องแสดงไว้ในส่วนของรูปเขียน ซึ่งจะถูก
อธิบายไว้ให้สอดคล้องในรายละเอียดการประดิษฐ์ และอธิบายทุกขั้นตอนของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด าเนินการด้วยถ้อยค าอธิบายด้วยภาษาทางเทคนิคเฉพาะด้านเหล่านั้น        
โดยขึ้นอยู่กับแผนผังดังกล่าวตามล าดับเหตุการณ์ และลักษณะทางเทคนิคหลักของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะต้องถูกอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ จนผู้ที่มีความช านาญในระดับ
สามัญสามารถเข้าใจในการอธิบายได้โดยอาศัยแผนผังได้รับการน าเสนอที่ถูกแสดงไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ และค าอธิบายผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถท าให้
เกิดผลทางเทคนิค สิ่งที่มีนัยส าคัญของผู้ขอจะต้องสรุปเนื้อหาส าคัญบางส่วนจากโปรแกรม
ต้นฉบับของคอมพิวเตอร์ในภาษาโปรแกรมที่ท าเครื่องหมาย ซึ่งถูกใช้กันเป็นประจ าเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงข้อมูล แต่ไม่จ าเป็นต้องจัดเตรียมโปรแกรมต้นฉบับทั้งหมด 
  หากการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แผนภูมิโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดังกล่าว จะต้องแสดงอยู่ในอธิบายในรายละเอียดการประดิษฐ์ และส่วนประกอบของ
ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว และความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ที่เหมือนกันดังกล่าว
จะต้องถูกอธิบายไว้ในค าอธิบายในรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนภูมิโครงสร้างที่
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เป็นเอกลักษณ์ของฮาร์ดแวร์ดังกล่าวในลักษณะที่ชัดเจนและสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ผู้ที่มีความ
ช านาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจการประดิษฐ์ได้อย่างสมบูรณ์ 

4.2 การบรรยายข้อถือสิทธิ 

  ข้อถือสิทธิส าหรับการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรที่มีความ
เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องเขียนเป็นข้อถือสิทธิที่เป็นกระบวนการ หรือข้อ
ถือสิทธิที่เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการตามกระบวนการ ไม่ว่าข้อถือ
สิทธิจะเขียนเป็นประเภทใดก็ตาม และข้อถือสิทธิจะต้องสอดคล้องกับการเปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ ่งเป ็นสิ ่งที ่แสดงให้เห ็นถึงการแก้ป ัญหาทางเทคนิคของ
สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างครบถ้วน จะต้องสรุปสาระส าคัญที่เป็นคุณลักษณะทางเทคนิคที่ส าคัญ
ส าหรับการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ห้ามอธิบายถึงฟังก์ชันของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ
ครอบคลุมหรือกว้างจนเกินไปหรือคลุมคลือไม่ชัดเจน และผลที ่เกิดจากฟังก์ชันเหล่านี้
สามารถสร้างขึ้นได้จริงเท่านั้น หากมีการเขียนข้อถือสิทธิเป็นกระบวนการ ซึ่งฟังก์ชั่นต่างๆ 
จะต้องแสดงการท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิถีทางของฟังก์ชั ่นการท างาน
จะต้องถูกอธิบายอยู่ในรายละเอียดตามขั้นตอนของในแต่ละกระบวนการ ถ้ามีการเขียนข้อ
ถือสิทธิเป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ และระหว่างการเชื ่อมต่อกัน หรือเขื ่อมโยงกัน
ทั้งหลายจะต้องถูกระบุเปิดเผยไว้ หรือชี้แจงไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องให้มี
ส่วนประกอบด้วยฟังก์ชั ่นต่างๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับแสดงให้เห็นหน้าที่การ
ท างานไว้อย่างชัดเจน และแสดงฟังก์ชั่นเหล่านั้นว่ามีหน้าที่การท างานเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อย่างไร 
  ถ้าได้รับการบรรยายข้อถือสิทธิในอุปกรณ์ โดยเริ่มต้นด้วยพื้นฐานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ลงมาเป็นล าดับได้อย่างครบถ้วน และตามแนวทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับแต่ละขั้นตอนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงมาดังกล่าว  หรือตามแนวทาง
เดียวกันอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อถือสิทธิแบบกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เช่น  ในแต่ละส่วนประกอบในข้อถือสิทธิแบบอุปกรณ์      
ที่สอดคล้องกับแต่ละขั้นตอนได้อย่างครบถ้วนตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  หรือแต่
ละขั้นตอนในข้อถือสิทธิแบบกระบวนการดังกล่าว ถัดมาแต่ละส่วนประกอบที่อยู่ในข้อถือ
สิทธิแบบอุปกรณ์จะต้องอ้างถึงโมดูลฟังก์ชั่น ซึ่งจะต้องมีการสร้างขึ้นเพื่อให้ทราบถึงในแต่
ละขั้นตอนของล าดับการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว     
ข้อถือสิทธิอุปกรณ์ที ่ก าหนดโดยกลุ่มของโมดูลฟังก์ชันดังกล่าว  จะถือเป็นสถาปัตยกรรม
โมดูลฟังก์ช ัน เพื ่อแสดงมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือหลักการท างานผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที ่ถูกอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์แทนที่จะเป็นอุปกรณ์จับต้องได้
ดังกล่าวเพื่อเกิดการแสดงผลลัพธ์ผ่านทางฮาร์ดแวร์ 
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ตัวอย่างการประดิษฐ์ที่ เกี่ ยวข้องกับ “ระบบข้อมูลการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์”หรือ“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” บรรยายไว้ในข้อถือสิทธิในรูปแบบวิธีการ ขั้นตอน 
กระบวนการ และข้อถือสิทธิรูปแบบอุปกรณ์ตามล าดับ ดังต่อไปนี ้
 ตัวอย่าง 1  
 ข้อถือสิทธิหลักส าหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "การควบคุมเคอร์เซอร์ของตัว
อักษรบนหน้าจอ CRT" อาจจะเขียนข้อถือสิทธิเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. การควบคุมเคอร์เซอร์ของตัวอักษรบนหน้าจอ CRT 
  วิธีการควบคุมตัวอักษรบนหน้าจอ CRT โดยเคอร์เซอร์ประกอบด้วย 
  ขั้นตอนการป้อน ส าหรับการป้อนข้อมูล 
  ขั้นตอนการจัดเก็บเร่ิมต้นที่ต าแหน่งที่อยู่ของการเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวตั้ง
ของเคอร์เซอร์ไปเป็นหน่วยความจ าหน่วยเร่ิมต้น H/V 
  ขั้นตอนการจัดเก็บต าแหน่งที่อยู่ของการเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวตั้งของ
เคอร์เซอร์ไปยังต าแหน่งหน่วยความจ า H /V 
  ขั้นตอนการจัดเก็บที่อยู่แนวนอนและแนวตั้งของต าแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์
ไปยังต าแหน่งหน่วยความจ าเคอร์เซอร์ และมีลักษณะเฉพาะโดยรวมต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนในการเปรียบเทียบที่อยู่แนวนอนและแนวตั้งในปัจจุบันของเคอร์เซอร์ที่
จัดเก็บไว้ในหน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ดังกล่าว โดยมีที่อยู่ที่ก าหนดไว้ในแนวนอนและ
แนวตั้งที่เก็บอยู่ในหน่วยความจ า H/V ตามล าดับ 
  ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเคอร์เซอร์ที่ควบคุมโดยสัญญาณเอาท์พุท
จากแป้นพิมพ์ป้อนข้อมูลและสัญญาณขาออกของเคร่ืองเทียบดังกล่าว ซึ่งอาจเลือกการแสดง
ดังต่อไปนี้ 
  เพิ่มเป็นต าแหน่งอักขระเดี่ยวไปยังที่อยู่แนวนอนและแนวตั้งที่ถูกจัดเก็บไว้ ใน
หน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ 
  ลดเป็นต าแหน่งอักษรเดี่ยวจากแนวนอนและที่อยู่แนวตั้งที่ถูกจัดเก็บไว้ใน
หน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ หรือ 
  การตั้งค่าต าแหน่งเริ่มต้นในแนวนอนและแนวตั้งที่เก็บ ไว้ในหน่วยความจ า
ต าแหน่งเริ่มต้น H/V ไปยังหน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ ขั้นตอนของเคอร์เซอร์ที่แสดง
ต าแหน่ งปัจจุบันของเคอร์เซอร์บนหน้าจอจะปรากฏขึ้นตามสถานะความจ าของ
หน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ 

 

ตัวอย่าง 2 
 ข้อถือสิทธิขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในตัวอย่าง 1 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกเขียนเป็นข้อถือสิทธิในรูปแบบเป็นอุปกรณ์ อาจบรรยาย
ดังต่อไปนี้ 
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1. ตัวควบคุมเคอร์เซอร์ส าหรับหน้าจอ CRT ประกอบด้วย 
  วิธีป้อนความหมายของการป้อนข้อมูล  
  จุดหน่วยความจ าเร่ิมต้น H/V วิธีการส าหรับการจัดเก็บที่อยู่ต าแหน่งเริ่มต้นของ
การเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวตั้งของเคอร์เซอร์ 
  จุดก าหนดหน่วยความจ า H/V วิธีการส าหรับการจัดเก็บก าหนดที่อยู่ของการ
เคลื่อนย้ายในแนวนอนและแนวตั้งของเคอร์เซอร์ 
  หน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ วิธีการส าหรับการจัดเก็บที่อยู่ในแนวนอนและ
แนวตั้งของต าแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์และมีอักขระต่อไปอีกด้วย 
  ตัวเปรียบเทียบส าหรับการเปรียบเทียบตามล าดับที่อยู่ปจัจุบันตามแนวนอน และ
แนวตั้งของเคอร์เซอร์ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ดังกล่าวกับที่อยู่         
ที่ก าหนดตามแนวนอนและแนวตั้งด้วยวิธีจัดเก็บไว้ในจุดก าหนดหน่วยความจ า H/V 
  การแปลงต าแหน่งเคอร์เซอร์ด้วยวิธีการควบคุมโดยสัญญาณเอาท์พุตจาก     
การป้อนแป้นพิมพ์ดังกล่าว และสัญญาณเอาท์พุตจากเคร่ืองเปรียบเทียบ ซึ่งรวมถึง 
  วิธีการเพิ่มที่เป็นต าแหน่งอักขระเดียวที่อยู่แนวนอนและแนวตั้งด้วยวิธีที่ถูกเก็บไว้ 
ในหน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ 
  หรือวิธีการเพื่อลดเป็นต าแหน่งอักขระเดี่ยวจากที่อยู่แนวนอนและแนวตั้งที่ ถูก
เก็บไว้ในหน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ 
  หรือวิธีการตั้งค่าต าแหน่งเริ่มต้นในแนวนอนและแนวตั้งด้วยวิธีเก็บไว้ ใน
หน่วยความจ าต าแหน่งเร่ิมต้นของ H/V ไปยังหน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ 
  การแสดงเคอร์เซอร์ วิธีการที่แสดงต าแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์บนหน้าจอตาม
สถานะหน่วยความจ าของหน่วยความจ าต าแหน่งเคอร์เซอร์ 

 

ตัวอย่าง 3 
  การประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับ "ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะส าหรับการควบคุมล าดับ
และการควบคุมเซอร์โว" ใช้การประมวลผลแบบขนาน เพื่อด าเนินการควบคุมล าดับและ
ควบคุมเซอร์โวโดยท าตามค าสั่งการเปิด-ปิดและหยุดชั่วคราวเป็นค าสั่งการประมวลผลแบบ
ขนานระหว่างโปรแกรมที่หนึ่งและโปรแกรมที่สอง ข้อถือสิทธิแบบกระบวนการผลิตที่เป็น
อิสระของการประดิษฐ์นี้ อาจบรรยายได้ดังต่อไปนี้ 
  กระบวนการด าเนินการควบคุมล าดับและการควบคุมเซอร์โวโดยการท าตาม
ค าสั่งในการเปิดปิดและหยุดชั่วคราวเป็นค าสั่งในการประมวลผลแบบขนานมีลักษณะที่มีการ
น ามาใช้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  การจัดเก็บโปรแกรมควบคุมล าดับหรือโปรแกรมควบคุมเซอร์โวซึ่งจะด าเนินการ
งานไปยังหน่วยความจ าโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ 
  เร่ิมต้นที่ระบบคอมพิวเตอร์และค าสั่งในการดึงข้อมูลของ CPU ด าเนินการตาม
หน่วยนับโปรแกรมและอัพเดตหน่วยนับของโปรแกรมตามการปฏิบัติตามค าสั่ง 
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  ถ้าค าสั่ งการปฏิบัติการเป็นค าสั่งของโปรแกรม การอัพเดตของหน่วยนับ
โปรแกรมจะเหมือนกันกับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทั่วไป 
  ถ้าค าสั่งในการปฏิบัติการเป็นค าสั่งในการเปิดหน่วยนับของโปรแกรมจะถูก
อัพเดตเป็นที่อยู่ของค าสั่งตามค าสั่งในการเปิดนี้ เช่น ที่อยู่แรกของโปรแกรมการประมวลผล
แบบขนาน ซึ่งจะถูกเปิดขึ้นเพื่อเร่ิมต้นการท างานของกระบวนการรองของการควบคุม 
  ถ้าค าสั่งในการปฏิบัติการเป็นค าสั่งในการปิดหน่วยนบัของโปรแกรมจะถูกอัพเดต
ตามที่อยู่ที่เลือกจากรายการที่อยู่ หรือที่อยู่ของค าสั่งตามค าสั่งปิดนี้ เพื่อที่โปรแกรมจะ
ด าเนินการต่อตามค าสั่งปิด หรือโปรแกรมแบบขนานอ่ืนๆ จะหยุดการการปฏิบัติการลง และ
โปรแกรมคู่ขนานอ่ืนๆ จะเร่ิมท างานในเวลาเดียวกัน 

ถ้าค าสั่งในการปฏิบัติเป็นค าสั่งให้หยุดชั่วคราว หน่วยนับของโปรแกรมจะถูก
อัพเดทขึ้นตามที่อยู่ของค าสั่งตามด้วยค าสั่งให้หยุดชั่วคราวนี้ ดังนั้นโปรแกรมจะปฏิบัติการ
ตามค าสั่ง จะต้องถูกระงับไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามข้อก าหนด และโปรแกรมคู่ขนานอ่ืนๆ 
จะเร่ิมต้นในช่วงเวลาที่พร้อมกัน 
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	14.3 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสัญชาติไทยและยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้ในราชอาณาจักรเป็นประเทศแรก
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	3.2.1 การประดิษฐ์ที่ยื่นขอถือสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักร
	3.2.2 การประดิษฐ์ที่ไม่ได้ยื่นขอถือสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักร
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	3.3.2 การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 17
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	3.3.4 การตรวจสอบสาระสำคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 5


	4. การแจ้งชี้แจงหรือการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร
	4.1 ข้อกำหนดสำหรับการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
	4.2 การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
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	1. บทนำ
	2. การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร
	2.1 การพิจารณาคำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร
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	6. การดำเนินการหลังการจัดส่งสำเนาคำวินิจฉัยให้คู่กรณี
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	เอกสารแนบ
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	3. การตรวจสอบเบื้องต้นคำขอรับอนุสิทธิบัตร ตามบัญญัติของกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง
	4. การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคำขออนุสิทธิบัตร
	5. การตรวจสอบแบบพิมพ์คำขอรับอนุสิทธิบัตร
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	12.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือ สารสกัดจากสัตว์หรือพืช
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	12.5 การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

	13. การตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในการขอรับอนุสิทธิบัตร
	13.1 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร
	13.2 ผู้รับโอนสิทธิ
	13.3 ผู้ขอรับสิทธิด้วยเหตุอื่น
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	14. คำขอรับอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับคำขอฉบับเดิม
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	14.2 คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิระหว่างอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

	15. การขอถือสิทธิวันยื่นนอกราชอาณาจักรเป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทย
	16. การแสดงการประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน
	17. การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ
	18. ผู้ขอรับสิทธิบัตรร้องขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาและออกอนุสิทธิบัตร
	19. การยื่นรายละเอียดเป็นภาษาต่างประเทศไว้ก่อน
	20. การตรวจสอบสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรกรณีการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
	20.1 กรณียื่นคำขอต่างวันกัน
	20.2 กรณียื่นคำขอวันเดียวกัน

	21. การตรวจสอบสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรกรณีการประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างคำขอรับอนุสิทธิบัตรกับคำขอรับสิทธิบัตร
	21.1 กรณียื่นคำขอต่างวันกัน
	21.2 กรณียื่นคำขอวันเดียวกัน

	22. การตรวจสอบสิทธิในกรณีที่มีผู้ขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
	23. แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรเบื้องต้น
	23.1 แนวทางปฏิบัติต่อคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 9
	23.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 10 11 14 15 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
	23.3 แนวทางปฏิบัติคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17
	23.4 การประดิษฐ์ที่มีความชัดแจ้ง
	23.5 การเปิดเผยจนทำให้ปฏิบัติได้จริง (Enablement)

	24. การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Unity)
	25. การประดิษฐ์ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
	26. การตรวจสอบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับอนุสิทธิบัตร
	26.1 การแจ้งชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับอนุสิทธิบัตร
	26.1.1 ข้อกำหนดสำหรับการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
	26.1.2 การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	26.1.3 การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

	26.2 การแจ้งแก้ไข/ชี้แจ้งของคำขอรับอนุสิทธิบัตร
	26.3 ในกรณีที่คำขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้อง หรือ ผู้ขอได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ผู้ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไขจนถูกต้องแล้ว

	27. แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อประกาศและรับจดทะเบียน
	28. แนวทางปฏิบัติการการบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้นคำขอรับอนุสิทธิบัตร
	29. บทสรุป
	เอกสารแนบ

	ส่วนที่ 2 การตรวจสอบการประดิษฐ์
	1. บทนำ
	2. การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ฉ
	2.1 กฎหมายและวิธีการที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบอนุสิทธิบัตร
	2.1.1 ยื่นขอให้ตรวจสอบภายใน 1 ปี นับจากวันประกาศโฆษณาหรือไม่
	2.1.2 ผู้ขอให้ตรวจสอบเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่
	2.1.3 การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ หรือไม่

	2.2 ระยะเวลาที่ยื่นขอให้ตรวจสอบ
	2.3 การเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
	2.3.1 กรณีที่พิจารณาได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
	2.3.2 กรณีที่พิจารณาได้ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

	2.4 ความใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมตามมาตรา 65 ทวิ
	2.5 การกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา 65 ทวิ
	2.5.1 กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
	2.5.2 หลักการกำหนดวันยื่นคำขอที่จะถูกใช้กำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
	2.5.3 วิธีการปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่


	3. การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นให่ม (Novelty)
	3.1 หลักการพิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
	3.2 ตัวอย่างการพิจารณาความใหม่
	3.3 แนวทางการพิจารณาความใหม่
	3.3.1 การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร
	3.3.2 การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร
	3.3.3 การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร
	3.3.4 การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร แต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้
	3.3.5 การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร


	4. การพิจารณาการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอตสาหกรรมฯ
	5. การดำเนินการภายหลังที่ได้ตรวจสอบแล้ว
	5.1 กรณีที่มีความใหม่และประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้
	5.2 กรณีที่ไม่มีความใหม่และไม่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

	6. การสอบสวน
	7. การตรวจสอบการประดิษฐ์ ตามมาตรา 77 สัตต
	เอกสารแนบ

	ส่วนที่ 3 การตรวจค้นอนุสิทธิบัตร
	1. บทนำ
	2. การตรวจค้นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว สำหรับใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination)
	3. สาระสำคัญการตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตร
	3.1 การตรวจค้นเนื้อหา
	3.2 การตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆ แล้วพบความเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น

	4. การศึกษาเอกสารแสดงงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจค้น
	5. การศึกษาสัญลักษณ์การจำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) ของคำขอรับอนุสิทธิ
	6. การตรวจค้นสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกัน
	7. การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิและกำหนดองค์ประกอบในการตรวจค้น
	7.1 การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด
	7.2 การกำหนดองค์ประกอบ (Elements) สำหรับการตรวจค้น

	8. งานที่ปรากฏอยู่แล้ว
	8.1 แนวทางการกำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้น
	8.1.1 การตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ได้รับการเปิดเผยหรือแสดงงานต่อสาธารณชน
	8.1.2 สำหรับในแนวทางการตรวจสอบการอ้างอิงสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนหรืออ้างสิทธิย้อนหลังของคำขอรับอนุสิทธิบัตร

	8.2 การหยุดตรวจค้น (Termination of search)

	9. การตรวจค้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษ (Search under Special Circumstances)
	9.1 การตรวจค้นคำขอรับอนุสิทธิบัตรให้ครอบคลุมในสาระสำคัญมากกว่าหนึ่งสาขาวิทยาการ
	9.2 การตรวจค้นคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในคำขอเดียวกัน
	9.2.1 การตรวจค้นคำขออนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในคำขอเดียวกันอย่างชัดเจน
	9.2.2 การตรวจค้นคำขออนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในคำขอเดียวกันที่มีความไม่ชัดเจน


	10. สาระสำคัญการประดิษฐ์ที่ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจค้น
	11. เงื่อนไขในการตรวจค้นเพิ่มเติม (Supplementary Search)
	12. รายงานผลการตรวจค้น (Search Report)
	13. การจัดทำรายงานผลการตรวจค้น (TH-DIP Search Report) เพื่อประกอบการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์และการให้ความเห็นจากการตรวจค้น (Written Opinion)
	14. การค้นหาเอกสารสิทธิบัตรของคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศ
	14.1 กรณีที่คำขอรับฯ ที่เคยยื่นนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย
	14.2 กรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
	14.2.1 กรณีขอให้หน่วยงานต่างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์
	14.2.2 กรณีขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์

	14.3 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสัญชาติไทยและยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ในประเทศไทยเป็นประเทศแรก

	15. ข้อมูลและฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจค้น
	16. บทสรุป
	เอกสารแนบ


	หมวด 4 การตรวจสอบคำขอระหว่างประเทศ (คำขอ PCT)
	1. บทนำ
	2. การยื่นคำขอระหว่างประเทศ (คำขอ PCT) โดยผู้ขอ
	3. การตรวจรับคำขอระหว่างประเทศ (คำขอ PCT) ขั้นตอนภายในประเทศ
	3.1 การตรวจรับคำขอ PCT
	3.2 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ PCT

	4. การตรวจสอบเบื้องต้นคำขอระหว่างประเทศ
	5. การตรวจสอบการประดิษฐ์คำขอระหว่างประเทศ
	6. สถานที่รับคำขอ PCT ที่ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทย
	เอกสารแนบ

	หมวด 5 การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์
	ส่วนที่ 1 การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี
	1. บทนำ
	2. ลักษณะการประดิษฐ์ทางเคมี
	2.1 สารประกอบ (compounds)
	2.2 องค์ประกอบ (composition)
	2.3 ผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่บรรยายค่าพารามิเตอร์ทางเคมีหรือทางการภาพหรือบรรยายกรรมวิธีการผลิตภัณฑ์ทางเคมีต่อท้ายมาด้วย
	2.4 กระบวนการทางเคมี
	2.5 การใช้

	3. การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ในสาขาเคมี
	3.1 ผลิตภัณฑ์เคมี
	3.2 การเปิดเผยการประดิษฐ์ที่เป็นกระบวนการทางเคมีที่เพียงพอ
	3.3 การเปิดเผยการประดิษฐ์ที่เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์การทางเคมีที่เพียงพอ

	4. การตรวจสอบข้อถือสิทธิในแง่ของความชัดเจน
	5. การตรวจสอบความสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมในสาขาเคมี
	6. การตรวจสอบความใหม่ในสาขาเคมี
	6.1 การตรวจสอบความใหม่ของสารประกอบ
	6.2 การตรวจสอบความใหม่ขององค์ประกอบ
	6.3 การตรวจสอบความใหม่ของผลิตภัณฑ์เคมีที่บรรยายลักษณะของค่าพารามิเตอร์ทางเคมีกายภาพ หรือบรรยายกรรมวิธีการผลิต

	7. การตรวจสอบขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขั้นในสาขาเคมี
	7.1 ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นของสารประกอบ
	7.2 ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นโดยการรวมกันของสารเคมีหรือกรรมวิธีทางเคมี
	7.3 การประดิษฐ์ที่ได้จากการคัดเลือก (selection)
	7.4 การประดิษฐ์จากการเปลี่ยนแปลงสาขาวิทยาการ (Diversion)
	7.5 การประดิษฐ์โดยการเปลี่ยนส่วนประกอบ


	ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรทางด้านเภสัชภัณฑ์
	1. บทนำ
	2. บทนิยาม
	3. การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ในสาขาเภสัชภัณฑ์
	3.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
	3.2 วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
	3.3 การขอถือสิทธิในการใช้ใหม้ทางการแพทย์

	4. การตรวจรายละเอียดการประดิษฐ์ในสาขาเภสัชภัณฑ์
	5. หลักการพิจารณาการประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรมของการประดิษฐ์ทางเภสัชภัณฑ์
	6. หลักการพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ทางเภสัชภัณฑ์
	6.1 กรณีการประดิษฐ์ทางเภสัชภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางเภสัชภัณฑ์และกรรมวิธี กระบวนการ หรือการใช้เพื่อการผลิตยาที่มีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น
	6.2 กรณีข้อถือสิทธิลักษณะที่ระบุความสามารถ หรือค่าพารามิเตอร์

	7. หลักการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นของการประดิษฐ์ทางเภสัชภัณฑ์ฃ


	หมวด 6 การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	บทนำ
	บทนิยามคำศัพท์
	1. การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer related invention) ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
	2. หลักเกณฑ์การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	3. ตัวอย่างแนวพิจารณาการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
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