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คานา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ “คู่มือการตรวจสอบ
คาขอรับ สิทธิบั ตรการประดิษฐ์ และอนุสิ ทธิบัตร” ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ ตรวจสอบ
สิทธิบัตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
และอนุสิทธิบัตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง ประกาศ
กรม ระเบี ยบ ข้อกาหนด และคาวินิจฉัยต่างๆ โดยมุ่งเน้น อธิบายแนวทางปฏิบัติ งานของพนักงาน
เจ้ าหน้าที่ห รือ ผู้ตรวจสอบให้ มีห ลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นไปในแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน
นอกจากนั้น ยังมี วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง คือเพื่อให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับ
อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ตั ว แทนสิ ท ธิ บั ต ร และบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ ท ราบถึ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการ
ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรที่มีบรรทัดฐานถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไป
อย่างมีคุณภาพสอดคล้องต่อหลักมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
อนึ่ง “คู่มือการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี 2562”
ฉบั บ นี้ ได้ ป รั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาจาก “คู่ มื อ การตรวจสอบค าขอรับ สิ ท ธิบั ต รการประดิ ษ ฐ์ แ ละ
อนุสิทธิบัตร (ฉบับเดิม) ปี 2555” โดยเพิ่มแนวทางการตรวจสอบไว้ในหมวดต่างๆ เพื่อให้การทางาน
ของผู้ตรวจสอบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และชัดเจน นอกจากนี้ ยังเพิ่มหมวด 6 การตรวจสอบ
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบข้อมูลสาหรั บการทางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์”
กรมทรัพย์สินทางปัญญา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งความรู้ด้านทฤษฏีและสามารถประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการ
ตรวจสอบค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ แ ละอนุ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จนเกิ ด
ประสิ ท ธิผ ลมากยิ่ งขึ้ น ท้ ายนี้ ขอขอบคุ ณ กองสิ ท ธิบั ตร ส านั ก กฎหมาย คณะท างานและบุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันทางานจนบรรลุผลสาเร็จเป็นอย่างดี
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วิธีการใช้คู่มือ

คู่มือการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร เป็นคู่มือ
ที่ใช้ ในการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบในกองสิ ทธิบั ตรของกรมทรัพย์สิ นทางปั ญญา
โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรที่ใช้อยู่แต่เดิมให้มีความ
ละเอียด และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับ
กฎกระทรวง ประกาศกรมทรัพย์สิ นทางปัญญาที่ออกตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
ฉบับดังกล่าว ตลอดจนคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตร คาพิพากษาของศาลฏีกา
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
การจั ด ท าคู่ มื อ การตรวจสอบค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ แ ละ
อนุ สิ ท ธิ บั ต รฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบใช้ เป็ น มาตรฐานในการ
ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร
ตัวแทนสิทธิบัตร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบด้วย
คู่มือการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรฉบับนี้
ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้
หมวด 1 คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
หมวด 2 การคัดค้านคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
หมวด 3 คาขอรับอนุสิทธิบัตร
หมวด 4 การตรวจสอบคาขอระหว่างประเทศ (PCT)
หมวด 5 การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
ทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์
หมวด 6 การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ข

หมวด 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วนคือ
 ส่วนที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบเบื้องต้น
 ส่วนที่ 2 เรื่อง การตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตร
 ส่วนที่ 3 เรื่อง การตรวจสอบการประดิษฐ์
การตรวจสอบเบื้องต้นในส่วนที่ 1 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบคาขอขั้นตอน
แรกโดยที่พนั กงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
คาขอรับสิทธิบัตร หลังจากที่ผู้ขอได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรและเอกสารประกอบคาขอ
ครบถ้วนแล้ว ก่อนที่จะดาเนินการประกาศโฆษณา
การตรวจค้นเอกสารในส่วนที่ 2 เป็นขั้นตอนที่คาขอรับสิทธิบัตรได้ผ่านการ
ประกาศโฆษณาครบ 90 วัน โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน เป็นต้น และผู้ขอได้ยื่นคาขอให้
ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 5 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณาแล้ว
การตรวจสอบการประดิษฐ์ในส่วนที่ 3 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอน
สุดท้าย โดยที่ พนั กงานเจ้ าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยเฉพาะ
ในเรื่องการประดิ ษฐ์ ขึ้ นใหม่ ขั้นการประดิ ษฐ์ สู งขึ้ น และสามารถประยุ กต์ ในทาง
อุตสาหกรรม รวมทั้งเรื่องการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยการนาเอกสารที่ตรวจค้นได้
ในส่วนที่ 3 รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศ หากมีการยื่นคาขอไว้
ก่อนในต่างประเทศมาประกอบในการพิจารณาตรวจสอบก่อนที่จะดาเนินการรับจด
ทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตร
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การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในหมวด 1 นี้
สามารถแสดงเป็นแผนภูมิการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยย่อ ได้ดังนี้

แผนภูมิการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยย่อ
จัดเตรียมคาขอ
แปลงคาขอเป็นคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรได้ก่อนประกาศโฆษณา

ยื่นคาขอ

ตรวจสอบเบื้องต้น

แจ้งแก้ไข/ยกคาขอ

ยื่นคาขอแก้ไข/
คาอุทธรณ์

ชาระค่าธรรมเนียม
ประกาศฯ
ประกาศโฆษณา

ยื่นคาคัดค้าน

ยื่นคาอุทธรณ์

ยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
ตรวจค้นเอกสาร
ตรวจสอบการประดิษฐ์
ชาระค่าธรรมเนียม
ออกสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตร

ยกคาขอ

ยื่นคาอุทธรณ์

ง

จ
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หมวด 2 การคัดค้านการขอรับ สิ ทธิบัตร เป็ นขั้นตอนที่บุ คคลภายนอกอาจทาการคัดค้านคาขอรับ
สิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณา โดยที่ผู้คัดค้านจะต้องยื่นคาคัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา
การพิจารณาคาคัดค้านคาขอรับ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ในหมวด 2 นี้ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนการดาเนินการคัดค้านสิทธิบัตร

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนินการคัดค้านคาขอรับสิทธิบัตร
ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
( 500 บาท )
ตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่มีการคัดค้าน

ประกาศโฆษณา
( 250 บาท )

ภายใน 90 วัน

ตรวจสอบ
การประดิษฐ์
( 250 บาท )

คาคัดค้าน โดยผูค้ ัดค้าน
( 250 บาท )
ภายใน 30 วัน (ถ้ามี)

แจ้งให้ผู้คัดค้าน
และผู้ขอฯทราบ
ถึงการละทิ้งคาขอ

ผู้ขอไม่โต้แย้ง
ภายใน 90 วัน

ผู้ตรวจสอบส่งสาเนา
คาคัดค้านให้ผู้ขอฯ

คาขอนาพยานฯเพิ่มเติม
(50 บาท )

ภายใน 90 วัน

โต้แย้ง โดยผู้ขอรับสิทธิบัตร
(50 บาท)

คาขอนาพยานฯ เพิ่มเติม
(50 บาท )

ภายใน 30 วัน (ถ้ามี)

ผู้ตรวจสอบพิจารณาคาคัดค้าน,คาโต้แย้ง แล้วสรุปผล
พร้อมทั้งพิจารณาให้คาวินิจฉัยเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นจนถึงอธิบดีลงนามในคาวินิจฉัย

ผู้ตรวจสอบส่งสาเนา
คาโต้แย้งให้ผคู้ ัดค้าน

ให้รอผลการพิจารณาอุทธรณ์
หรือการนาคดีขึ้นสู่ศาลก่อน
ดาเนินการตามคาวินจิ ฉัย
อุทธรณ์หรือคาสั่งศาลต่อไป

มีการอุทธรณ์
ภายใน 60 วัน

ผู้ตรวจสอบส่งสาเนา
คาวินิจฉัยให้ผู้คดั ค้าน
และผู้ขอรับสิทธิบัตร
ไม่มีการอุทธรณ์ภายใน 60 วัน

ผู้ตรวจสอบดาเนินการ
ตามคาวินิจฉัยต่อไป
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หมวด 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคาขอรับอนุสิทธิบัตรนี้
ประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วนคือ
 ส่วนที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบเบื้องต้น
 ส่วนที่ 2 เรือ่ ง การตรวจสอบการประดิษฐ์
 ส่วนที่ 3 เรือ่ ง การตรวจค้นอนุสิทธิบัตร
การตรวจสอบเบื้องต้นในส่วนที่ 1 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบคาขอก่อนการ
ออกอนุ สิ ทธิบั ตรและประกาศโฆษณาอนุสิ ทธิบัตร โดยที่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการ
ตรวจสอบคาขอ หลังจากที่ผู้ขอได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร และเอกสารประกอบ
คาขอครบถ้วนแล้ว
การตรวจสอบการประดิษฐ์ในส่วนที่ 2 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบหลังจาก
การออกอนุสิทธิบัตรและประกาศโฆษณาออกอนุสิทธิบัตร และบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ยื่ น ขอให้ ตรวจสอบการประดิษ ฐ์ ภ ายใน 1 ปี นั บ จากวัน ออกอนุ สิ ท ธิบั ต รและ
ประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เพื่อตรวจสอบว่าการออกอนุสิทธิบัตรถูกต้อง หรือควร
ดาเนินการคงอนุสิทธิบัตรหรือเพิกถอนอนุสิทธิบัตรหรือไม่
การตรวจค้นในส่วนที่ 3 เป็นการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ที่ ได้ขอรับหรือได้รับอนุสิทธิบัตรแล้ว เพื่อที่จะ
น าเอกสารดั งกล่ าวมาพิ จ ารณาต่ อ สิ ท ธิในการขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร หรือ พิ จ ารณา
การประดิ ษฐ์ ขึ้น ใหม่ และสามารถประยุก ต์ในทางอุต สาหกรรมของอนุสิ ท ธิบั ต ร
หลังจากวันประกาศโฆษณาและออกอนุสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการตรวจ
เบื้องต้นหรือตรวจสอบการประดิษฐ์ของคาขอรับอนุสิทธิบัตร
การตรวจค้นเอกสารจะถูกดาเนินในขั้นตอนตรวจสอบเบื้องต้นลาดับแรก
ก่อนที่จ ะท าการรั บ จดทะเบีย นอนุ สิ ท ธิบัต ร (โดยทาการตรวจค้ นจากฐานข้อมู ล
สิ ท ธิ บั ต รภายในเท่ า นั้ น (TH e-Patent) เพื่ อ ค้ น หาความซ้ าซ้ อ นหรื อ ทั บ ซ้ อ น
เกี่ยวข้องกับสิทธิตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16)
การตรวจค้นเอกสารจะถูกดาเนินการ หากมีเหตุว่าผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคา
ขอให้ ตรวจสอบการประดิษ ฐ์ ส าหรับอนุ สิ ทธิบัตรภายใน 1 ปี นั บแต่วันประกาศ
โฆษณาและออกอนุสิทธิบัตร (จะดาเนินการตรวจค้นหลังประกาศโฆษณาและออก
อนุ สิ ท ธิ บั ต รแล้ ว โดยท าการตรวจค้ น เอกสารที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ในฐานข้ อ มู ล
สิทธิบัตรทั้งในและนอกประเทศ)

ซ

การตรวจสอบคาขอรับอนุสิทธิบัตรในหมวด 3 นี้
สามารถแสดงเป็นแผนภูมิการตรวจสอบคาขอรับอนุสิทธิบัตรโดยย่อ ได้ดังนี้

แผนภูมิการตรวจสอบคาขอรับอนุสิทธิบัตรโดยย่อ
จัดเตรียมคาขอ
แปลงคาขอเป็นคาขอรับสิทธิบัตร
ได้ก่อนออกอนุสิทธิบัตร

ยื่นคาขอ

ตรวจสอบเบื้องต้น
ชาระค่าธรรมเนียม
ออกอนุสิทธิบัตร/
ประกาศโฆษณา

แจ้งแก้ไข/ยกคาขอ

ยื่นคาขอแก้ไข/
คาอุทธรณ์

ออกอนุสิทธิบัตร/ประกาศโฆษณา

* ยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
ตรวจสอบการประดิษฐ์

อนุสิทธิบัตร
ถูกต้อง

อนุสิทธิบัตร
ไม่ถูกต้อง

คณะกรรมการ
สั่งเพิกถอน

อุทธรณ์ต่อศาล

ยื่นอุทธรณ์
หมายเหตุ *ม. 65 ฉ ภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร บุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียอาจขอให้ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรตามที่กาหนดไว้ใน ม.65 ทวิ (การประดิษฐ์ขึ้นใหม่
และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม) หรือไม่ก็ได้


ฌ

ญ

ฎ

ในแต่ ละหมวดของคู่มื อการตรวจสอบฉบั บ นี้ จะกล่ าวถึ งหลั กเกณฑ์ และ
แนวทางในการตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิบัตรหรืออนุสิ ทธิบัตรตามข้อกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดยจะมีการอ้างอิงถึงมาตราต่างๆ ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงและประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นคาย่อไว้ที่ด้าน
ซ้ายมือของข้อความต่างๆ ด้วยซึ่งคาย่อต่างๆ มีความหมายดังนี้
คาย่อ
ม
กฎ
ประกาศกรมฯ
ฉ

ความหมาย
มาตรา
กฎกระทรวง
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ฉบับที่

ฏ

สารบัญ
หมวด 1
การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้น
หัวข้อ
1. บทนำ
1.1 กำรตรวจสอบคำขอใหม่
1.2 กำรตรวจสอบคำขอแก้ไข
2. กำรตรวจสอบรำยกำรคำขอรับสิทธิบัตร
3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร
4. กำรตรวจรำยกำรแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร
5. กำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรประดิษฐ์
5.1 ชื่อที่แสดงถึงกำรประดิษฐ์
5.2 ลักษณะและควำมมุ่งหมำยของกำรประดิษฐ์
5.3 สำขำวิทยำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์
5.4 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยำกำรที่เกี่ยวข้อง
5.5 กำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
5.6 คำอธิบำยรูปเขียนโดยย่อ
5.7 วิธีกำรในกำรประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
5.8 กำรนำกำรประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม
หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพำณิชยกรรม
6. กำรตรวจสอบข้อถือสิทธิ
7. กำรตรวจสอบรูปเขียน
8. กำรตรวจสอบบทสรุปกำรประดิษฐ์
9. กำรตรวจสอบรำยกำรอื่น ๆ
10. กำรประดิษฐ์ที่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้

หน้า
1
3
3
4
5
11
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
21
22
23
23

ฐ
หัวข้อ
11. กำรประดิษฐ์ที่ไม่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครอง
11.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ
สัตว์ พืช หรือ สำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช
11.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
11.3 ระบบข้อมูลสำหรับกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์
11.4 วิธีกำรวินิจฉัย บำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์ หรือสัตว์
11.5 กำรประดิษฐ์ที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนำมัย
หรือสวัสดิภำพของประชำชน
12. กำรตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในกำรขอรับสิทธิบัตร
12.1 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
12.2 ผู้รับโอนสิทธิ
12.3 ผู้ขอรับสิทธิด้วยเหตุอื่น
12.4 สัญชำติและคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบัตร
12.5 ตัวแทน
12.6 ระบุชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน
13. คำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับคำขอฉบับเดิม
13.1 กำรแยกคำขอที่มีกำรประดิษฐ์หลำยอย่ำง
13.2 คำขอเดิมจำกเหตุถูกคัดค้ำนจำกผู้ขอไม่มีสิทธิ
13.3 กำรขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิระหว่ำงสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
14. กำรขอถือสิทธิวันยื่นคำขอนอกรำชอำณำจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอ
ในรำชอำณำจักร
15. กำรแสดงกำรประดิษฐ์ในงำนแสดงต่อสำธำรณชน
16. กำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ
17. กำรขอให้อธิบดีประกำศโฆษณำคำขอรับสิทธิบัตร
18. กำรยื่นรำยละเอียดเป็นภำษำต่ำงประเทศไว้ก่อน
19. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน
19.1 กรณียื่นคำขอต่ำงวันกัน
19.2 กรณียื่นคำขอวันเดียวกัน

หน้า
25
25
26
27
30
30
30
30
31
32
33
34
36
36
36
37
38
39
40
41
42
42
43
45
45
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หัวข้อ

หน้า

20. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน
ระหว่ำงคำขอรับสิทธิบัตรกับคำขอรับอนุสิทธิบัตร
20.1 กรณียื่นคำขอต่ำงวันกัน
20.2 กรณียื่นคำขอวันเดียวกัน
21. กำรตรวจสอบสิทธิในกรณีที่มีผู้ขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรสำหรับกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน
22. แนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเบื้องต้น
22.1 แนวทำงปฏิบัติต่อคำขอรับสิทธิบัตรที่มีกำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร
ตำมมำตรำ 9
22.2 แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตรไม่ได้เป็นตำมมำตรำ 10
มำตรำ 11 มำตรำ 14 หรือมำตรำ 15 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
22.3 แนวทำงปฏิบัติคำขอรับสิทธิบัตรที่มีกำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร
ไม่เป็นไปตำมมำตรำ 17
23. กำรประดิษฐ์ที่ต้องรักษำไว้เป็นควำมลับ
24. กำรตรวจสอบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร
24.1 ในกรณีแจ้งแก้ไข/ชี้แจงของคำขอรับสิทธิบัตร
24.2 ในกรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรมีควำมถูกต้อง หรือผู้ขอได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติม
ถูกต้องแล้ว
24.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่เป็นกำรเพิ่มเติมสำระสำคัญของกำรประดิษฐ์
24.4 กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นกำรเพิ่มเติมสำระสำคัญของกำรประดิษฐ์
25. แนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อประกำศโฆษณำกำรขอรับสิทธิบัตร
26. แนวทำงปฏิบัติกำรในกำรบันทึกรำยกำรตรวจสอบเบื้องต้นคำขอรับสิทธิบัตร
27. บทสรุป
เอกสำรแนบ

46
47
48
48
49
51
52
53
54
54
55
56
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56
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59
59
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หมวด 1 ส่วนที่ 2 การตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตร
หัวข้อ
หน้า
1. บทนำ
1
2. กำรตรวจค้นหำงำนที่ปรำกฎอยู่แล้ว สำหรับใช้ในขั้นตอน
กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์
2
3. สำระสำคัญกำรตรวจค้นงำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว
3
3.1 กำรตรวจค้นเนื้อหำ
3
3.2 กำรตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆ
แล้วพบควำมเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดควำมขัดแย้งกันเกิดขึ้น
6
4. กำรศึกษำเอกสำรแสดงงำนที่ปรำกฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องก่อนกำรตรวจค้น
7
5. ศึกษำสัญลักษณ์กำรจำแนกกำรประดิษฐ์ระหว่ำงประเทศ (IPC) ของคำขอ
7
6. กำรตรวจค้นสำขำวิทยำกำรทำงเทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้อง
8
7. กำรวิเครำะห์ข้อถือสิทธิและกำหนดองค์ประกอบในกำรตรวจค้น
9
7.1 กำรวิเครำะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด
9
7.2 กำรกำหนดองค์ประกอบ (Elements) สำหรับกำรตรวจค้น
10
8. งำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว
11
8.1 แนวทำงกำรกำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจค้น
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 กำรตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร เพื่อให้ครอบคลุมในสำระสำคัญ
มำกกว่ำหนึ่งสำขำวิทยำกำร
17
9.2 กำรตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรที่มีหลำยกำรประดิษฐ์ในคำขอเดียวกัน
18
10. สำระสำคัญกำรประดิษฐ์ที่ไม่จำเป็นต้องทำกำรตรวจค้น
19
11. เงื่อนไขในกำรตรวจค้นเพิ่มเติม
20
12. รำยงำนผลกำรตรวจค้น
20

ณ
หัวข้อ
13. กำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจค้น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรตรวจสอบ
กำรประดิษฐ์ และกำรให้ควำมเห็นจำกกำรตรวจค้น
14. กำรตรวจค้นเอกสำรสิทธิบัตรของคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศ
14.1 กรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรที่เคยยื่นนอกรำชอำณำจักรก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตรในรำชอำณำจักร
14.2 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์ให้หน่วยงำนอื่นตรวจสอบกำรประดิษฐ์
14.3 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสัญชำติไทยและยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
ไว้ในรำชอำณำจักรเป็นประเทศแรก
15. ฐำนข้อมูลหลักที่ใช้ในกำรตรวจค้น
16. บทสรุป
เอกสำรแนบ

หน้า

22
23
23
23
24
24
27

ด

หมวด 1 ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการประดิษฐ์
หัวข้อ
1. บทนำ
2. กำรยื่นคำขอให้ตรวจสอบกำรประดิษฐ์โดยผู้ขอรับสิทธิบัตร
3. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์
3.1 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3.2 รูปแบบวิธีกำรดำเนินกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์
3.2.1 กำรประดิษฐ์ที่ยื่นขอถือสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตร
นอกรำชอำณำจักรไว้เป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอ
ในรำชอำณำจักร
3.2.2 กำรประดิษฐ์ที่ไม่ได้ยื่นขอถือสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตร
นอกรำชอำณำจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอ
ในรำชอำณำจักร
3.3 แนวควำมคิดพื้นฐำนทำงกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์
3.3.1 กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ตำมมำตรำ 9
3.3.2 กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ตำมมำตรำ 17
3.3.3 กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน (Unity)
3.3.4 กำรตรวจสอบสำระสำคัญกำรประดิษฐ์ตำมมำตรำ 5
4. กำรแจ้งชี้แจงหรือกำรแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร
4.1 ข้อกำหนดสำหรับกำรแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
4.2 กำรอนุญำตให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
4.2.1 กำรแก้ไขข้อถือสิทธิ
4.2.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดกำรประดิษฐ์และบทสรุป
กำรประดิษฐ์
4.3 กำรไม่อนุญำตให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
4.3.1 กำรไม่อนุญำตให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
4.3.2 กำรไม่อนุญำตให้เปลี่ยน
4.3.3 กำรไม่อนุญำตให้ตัดออก

หน้า
1
1
2
2
3

3

4
4
5
6
11
20
47
49
52
52
54
54
54
54
55

ต
หัวข้อ
4.4 กำรพิจำรณำตรวจสอบสำระสำคัญประดิษฐ์เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์
4.4.1 แนวทำงปฏิบัติต่อคำขอที่ไม่มีควำมชัดแจ้ง (Unclear)
4.4.2 แนวทำงปฏิบัติในกรณีกำรประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง
ตำมมำตรำ 9
4.4.3 แนวทำงปฏิบัติในกรณีไม่เป็นกำรประดิษฐ์
อย่ำงเดียวกัน (Lack of Unity)
4.4.4 แนวทำงปฏิบัติในกรณีไม่เป็นไปตำมมำตรำ 5
เอกสำรแนบ

หน้า
57
57
57
58
59

ถ

หมวด 2
การคัดค้านคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
หัวข้อ
1. บทนำ
2. กำรคัดค้ำนคำขอรับสิทธิบัตร
2.1 กำรพิจำรณำคำคัดค้ำนกำรขอรับสิทธิบัตร
2.2 กำรจัดส่งสำเนำคำคัดค้ำนและสำเนำคำขอนำพยำนหลักฐำน
มำแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม
3.กำรโต้แย้ง
3.1 กำรพิจำรณำคำโต้แย้ง
3.2 กำรจัดส่งสำเนำคำโต้แย้งและสำเนำคำขอนำพยำนหลักฐำน
มำแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม
4.กำรพิจำรณำให้คำคัดค้ำนและคำโต้แย้ง
4.1 สรุปประเด็นกำรคัดค้ำน
4.2 สรุปสำระสำคัญของกำรคัดค้ำน
4.3 สรุปสำระสำคัญของกำรโต้แย้ง
4.4 สรุปรำยงำนกำรพิจำรณำวินิจฉัยกรณีคัดค้ำนโต้แย้ง
5.กำรจัดส่งคำวินิจฉัยให้คู่กรณี
6.กำรดำเนินกำรหลังกำรจัดส่งสำเนำคำวินิจฉัยให้คู่กรณี
7.บทสรุป
เอกสำรแนบ

หน้า
1
1
2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
8
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หมวด 3
การตรวจสอบคาขอรับอนุสิทธิบัตร
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้น
หัวข้อ
1. บทนำ
1.1 กำรตรวจสอบคำขอใหม่
1.2 กำรตรวจสอบคำขอแก้ไขเพิ่มเติม
2. กำรตรวจสอบรำยกำรคำขอรับอนุสิทธิบัตร
3. กำรตรวจสอบเบื้องต้นคำขอรับอนุสิทธิบัตร ตำมบัญญัติของกฎหมำย
กฎกระทรวง และประกำศกรมที่เกี่ยวข้อง
4. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของคำขอรับอนุสิทธิบัตร
5. กำรตรวจสอบแบบพิมพ์คำขอรับอนุสิทธิบัตร
6. กำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรประดิษฐ์
6.1 ชื่อที่แสดงถึงกำรประดิษฐ์
6.2 ลักษณะและควำมมุ่งหมำยของกำรประดิษฐ์
6.3 สำขำวิทยำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์
6.4 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยำกำรที่เกี่ยวข้อง
6.5 กำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
6.6 คำอธิบำยรูปเขียนโดยย่อ
6.7 วิธีกำรในกำรประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
6.8 กำรนำกำรประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม
หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพำณิชยกรรม
7. กำรพิจำรณำข้อถือสิทธิ (Claim)
8. กำรตรวจสอบรูปเขียน
9. กำรตรวจสอบบทสรุปกำรประดิษฐ์
10. กำรตรวจสอบรำยกำรอื่นๆ
11. กำรประดิษฐ์ที่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้

หน้า
1
3
3
4
5
7
13
17
18
19
19
19
19
20
20
20
20
26
27
27
28

ธ
หัวข้อ
12. กำรประดิษฐ์ที่ไม่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้
12.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพ
ที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ สัตว์ พืช หรือ สำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช
12.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
12.3 ระบบข้อมูลสำหรับกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์
12.4 วิธีกำรวินิจฉัย บำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์ หรือสัตว์
12.5 กำรประดิษฐ์ที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
อนำมัย หรือสวัสดิภำพของประชำชน
13. กำรตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในกำรขอรับอนุสิทธิบัตร
13.1 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร
13.2 ผู้รับโอนสิทธิ
13.3 ผู้ขอรับสิทธิด้วยเหตุอื่น
13.4 สัญชำติและคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
13.5 ตัวแทน
13.6 กำรระบุชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน
14. คำขอรับอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับคำขอฉบับเดิม
14.1 กำรแยกคำขอที่มีกำรประดิษฐ์หลำยอย่ำง
14.2 คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิระหว่ำงอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
15. กำรขอถือสิทธิวันยื่นนอกรำชอำณำจักรเป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทย
16. กำรแสดงกำรประดิษฐ์ในงำนแสดงต่อสำธำรณชน
17. กำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ
18. ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรร้องขอให้อธิบดีประกำศโฆษณำและออกอนุสิทธิบัตร
19. กำรยื่นรำยละเอียดเป็นภำษำต่ำงประเทศไว้ก่อน
20. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน
20.1 กรณียื่นคำขอต่ำงวันกัน
20.2 กรณียื่นคำขอวันเดียวกัน
21. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน
ระหว่ำงคำขอรับอนุสิทธิบัตรกับคำขอรับสิทธิบัตร
21.1 กรณียื่นคำขอต่ำงวันกัน
21.2 กรณียื่นคำขอวันเดียวกัน
22. กำรตรวจสอบสิทธิในกรณีที่มีผู้ขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน

หน้า
29
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43
44
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น
หัวข้อ
หน้า
23. แนวทำงปฏิบัติงำนตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรเบื้องต้น
55
23.1 แนวทำงปฏิบัติต่อคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีกำรประดิษฐ์
ที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมมำตรำ 65 ทศ ประกอบมำตรำ 9
56
23.2 แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เป็นไปตำม
มำตรำ 65 ทศ ประกอบมำตรำ 10 11 14 15 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง
58
23.3 แนวทำงปฏิบัติคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีกำรประดิษฐ์ที่
ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เป็นไปตำมมำตรำ 65 ทศ ประกอบมำตรำ 17
59
23.4 กำรประดิษฐ์ที่มีควำมชัดแจ้ง
60
23.5 กำรเปิดเผยจนทำให้ปฏิบัติได้จริง (Enablement)
60
24. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน (Unity)
61
25. กำรประดิษฐ์ที่ต้องรักษำไว้เป็นควำมลับ
74
26. กำรตรวจสอบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับอนุสิทธิบัตร
74
26.1 กำรแจ้งชี้แจงหรือกำรแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับอนุสิทธิบัตร
74
26.1.1 ข้อกำหนดสำหรับกำรแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
75
26.1.2 กำรอนุญำตให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
78
26.1.3 กำรไม่อนุญำตให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
80
26.2 กำรแจ้งแก้ไข/ชี้แจงของคำขอรับอนุสิทธิบัตร
84
26.3 ในกรณีที่คำขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้อง หรือ ผู้ขอได้ทำกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ตำมที่ผู้ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไขจนถูกต้องแล้ว
84
27. แนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อประกำศและรับจดทะเบียน 85
28. แนวทำงปฏิบัติกำรกำรบันทึกรำยกำรตรวจสอบเบื้องต้นคำขอรับอนุสิทธิบัตร
86
29. บทสรุป
87
เอกสำรแนบ
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หมวด 3
คำขอรับอนุสิทธิบัตร
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบการประดิษฐ์
หัวข้อ

หน้า

1. บทนำ
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 กรณีที่พจิ ำรณำได้ว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
6
2.3.2 กรณีที่พิจำรณำได้ว่ำไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
6
2.4 ควำมใหม่และสำมำรถประยุกต์ใช้ในทำงอุตสำหกรรมตำมมำตรำ 65 ทวิ
6
2.5 กำรกำหนดงำนที่ปรำกฏอยู่แล้วสำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ตำมมำตรำ 65 ทวิ
7
2.5.1 กฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว
7
2.5.2 หลักกำรกำหนดวันยื่นคำขอที่จะถูกใช้กำหนดงำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว 11
2.5.3 วิธีกำรปฏิบัติสำหรับกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ขึ้นใหม่
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 กำรประดิษฐ์ที่ได้มีกำรเปิดเผยสำระสำคัญหรือรำยละเอียด
ในเอกสำรหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่ำในหรือ
นอกรำชอำณำจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร
24

ป
หัวข้อ
3.3.3 กำรประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่ำใน
หรือนอกรำชอำณำจักร ก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร
3.3.4 กำรประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้ว
นอกรำชอำณำจักรเป็นเวลำเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับ
อนุสิทธิบัตร แต่ยังมิได้มีกำรออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้
3.3.5 กำรประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้ว
ไม่ว่ำในหรือนอกรำชอำณำจักรและได้ประกำศโฆษณำแล้ว
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในรำชอำณำจักร
4. กำรพิจำรณำกำรประดิษฐ์ที่สำมำรถประยุกต์ในทำงอุตสำหกรรมฯ
5. กำรดำเนินกำรภำยหลังที่ได้ตรวจสอบแล้ว
5.1 กรณีที่มีควำมใหม่และประยุกต์ใช้ในทำงอุตสำหกรรมได้
5.2 กรณีที่ไม่มีควำมใหม่หรือไม่สำมำรถประยุกต์ใช้ในทำงอุตสำหกรรมได้
6. กำรสอบสวน
7. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ ตำมมำตรำ 77 สัตต
เอกสำรแนบ

หน้า
24

25

25
26
27
27
28
28
28

ผ

หมวด 3
คำขอรับอนุสิทธิบัตร
ส่วนที่ 3 การตรวจค้นอนุสิทธิบัตร
หัวข้อ
1. บทนำ
2. กำรตรวจค้นเอกสำรงำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว สำหรับใช้ใน
ขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ (Substantive Examination)
3. สำระสำคัญกำรตรวจค้นเอกสำรสิทธิบัตร
3.1 กำรตรวจค้นเนื้อหำ
3.2 กำรตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆ
แล้วพบควำมเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดควำมขัดแย้งกันเกิดขึ้น
4. กำรศึกษำเอกสำรแสดงงำนที่ปรำกฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องก่อนกำรตรวจค้น
5. กำรศึกษำสัญลักษณ์กำรจำแนกกำรประดิษฐ์ระหว่ำงประเทศ (IPC)
ของคำขอรับอนุสิทธิบัตร
6. กำรตรวจค้นสำขำวิทยำกำรทำงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกัน
7. กำรวิเครำะห์ข้อถือสิทธิและกำหนดองค์ประกอบในกำรตรวจค้น
7.1 กำรวิเครำะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด
7.2 กำรกำหนดองค์ประกอบ (Elements) สำหรับกำรตรวจค้น
8. งำนที่ปรำกฏอยู่แล้ว
8.1 แนวทำงกำรกำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจค้น
8.1.1 กำรตรวจค้นงำนที่ปรำกฏอยู่แล้วที่ได้รับกำรเปิดเผย
หรือแสดงงำนต่อสำธำรณชน
8.1.2 สำหรับในแนวทำงกำรตรวจสอบกำรอ้ำงสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน
หรือกำรอ้ำงสิทธิย้อนหลังของคำขอรับอนุสิทธิบัตร
8.2 กำรหยุดตรวจค้น (Termination of search)
9. กำรตรวจค้นภำยใต้เงื่อนไขพิเศษ (Search under Special Circumstances)
9.1 กำรตรวจค้นคำขอรับอนุสิทธิบัตรให้ครอบคลุมในสำระสำคัญ
มำกกว่ำหนึ่งสำขำวิทยำกำร

หน้า
1
2
3
3
6
7
7
8
9
9
10
11
12
13
14
16
17
17

ฝ
หัวข้อ
9.2 กำรตรวจค้นคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีหลำยกำรประดิษฐ์
ในคำขอเดียวกัน
9.2.1 กำรตรวจค้นคำขออนุสิทธิบัตรที่มีหลำยกำรประดิษฐ์
ในคำขอเดียวกันอย่ำงชัดเจน
9.2.2 กำรตรวจค้นคำขออนุสิทธิบัตรที่มีหลำยกำรประดิษฐ์
ในคำขอเดียวกันที่มีควำมไม่ชัดเจน
10. สำระสำคัญกำรประดิษฐ์ที่ไม่จำเป็นต้องทำกำรตรวจค้น
11. เงื่อนไขในกำรตรวจค้นเพิ่มเติม (Supplementary Search)
12. รำยงำนผลกำรตรวจค้น (Search Report)
13. กำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจค้น (TH-DIP Search Report) เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์และกำรให้ควำมเห็น
จำกกำรตรวจค้น (Written Opinion)
14. กำรค้นหำเอกสำรสิทธิบัตรของคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศ
14.1 กรณีที่คำขอรับฯ ที่เคยยื่นนอกรำชอำณำจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร
ในประเทศไทย
14.2 กรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทย
14.2.1 กรณีขอให้หน่วยงำนต่ำงประเทศตรวจสอบกำรประดิษฐ์
14.2.2 กรณีขอให้หน่วยงำนในประเทศตรวจสอบกำรประดิษฐ์
14.3 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสัญชำติไทยและยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรไว้
ในประเทศไทยเป็นประเทศแรก
15. ข้อมูลและฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรตรวจค้น
16. บทสรุป
เอกสำรแนบ

หน้า
17
17
17
19
19
20

21
22
22
22
22
22
23
23
27

พ

หมวด 4
การตรวจสอบคาขอระหว่างประเทศ (คาขอ PCT)
หัวข้อ
1. บทนำ
2. กำรยื่นคำขอระหว่ำงประเทศ (คำขอ PCT) โดยผู้ขอ
3. กำรตรวจรับคำขอระหว่ำงประเทศ (คำขอ PCT) ขั้นตอนภำยในประเทศ
3.1 กำรตรวจรับคำขอ PCT
3.2 กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ PCT
4. กำรตรวจสอบเบื้องต้นคำขอระหว่ำงประเทศ
5. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์คำขอระหว่ำงประเทศ
6. สถำนที่รับคำขอ PCT ที่ขอรับควำมคุ้มครองกำรประดิษฐ์ในประเทศไทย
เอกสำรแนบ

หน้า
1
1
2
2
3
4
6
6

ฟ

หมวด 5
การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
ทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
ทางด้านเคมี
หัวข้อ
หน้า
1. บทนำ
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 ขัน้ กำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้นโดยกำรรวมกันของสำรเคมีหรือกรรมวิธีทำงเคมี
14
7.3 กำรประดิษฐ์ที่ได้จำกกำรคัดเลือก (selection)
15
7.4 กำรประดิษฐ์จำกกำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิทยำกำร (Diversion)
16
7.5 กำรประดิษฐ์โดยกำรเปลี่ยนส่วนประกอบ
17

ภ
หมวด 5 ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
และอนุสิทธิบัตรทางด้านเภสัชภัณฑ์
หัวข้อ
หน้า
1. บทนำ
20
2. บทนิยำม
21
3. กำรประดิษฐ์ที่ไม่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้ในสำขำเภสัชภัณฑ์
22
3.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่
ตำมธรรมชำติ สัตว์ พืช หรือสำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช
22
3.2 วิธีกำรวินิจฉัย บำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์ หรือสัตว์
23
3.3 กำรขอถือสิทธิในกำรใช้ใหม่ทำงกำรแพทย์
27
4. กำรตรวจรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ในสำขำเภสัชภัณฑ์
27
5. หลักกำรพิจำรณำกำรประยุกต์ใช้ได้ทำงอุตสำหกรรมของกำรประดิษฐ์ทำงเภสัชภัณฑ์ 29
6. หลักกำรพิจำรณำควำมใหม่ของกำรประดิษฐ์ทำงเภสัชภัณฑ์
30
6.1 กรณีกำรประดิษฐ์ทำงเภสัชภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพำะทำงเภสัชภัณฑ์
และกรรมวิธี กระบวนกำร หรือกำรใช้เพื่อกำรผลิตยำที่มีคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์นั้น
30
6.2 กรณีข้อถือสิทธิลักษณะที่ระบุควำมสำมำรถ หรือค่ำพำรำมิเตอร์
30
7. หลักกำรพิจำรณำขั้นกำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้นของกำรประดิษฐ์ทำงเภสัชภัณฑ์
31
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หมวด 6
การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัวข้อ
บทนำ
บทนิยำมคำศัพท์
1. กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ทเี่ กี่ยวกับระบบข้อมูลกำรทำงำนของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer related invention)
ภำยใต้ข้อกำหนดของกฎหมำย พ.ร.บ. สิทธิบตั ร พ.ศ. 2522
2. หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลกำรทำงำน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ตัวอย่ำงแนวพิจำรณำกำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลกำรทำงำน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
3.1 กำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีกำรดำเนินทำงธุรกิจไม่อำจ
ขอรับสิทธิบัตรได้
3.2 กำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีกำรดำเนินทำงธุรกิจที่อำจขอรับสิทธิบัตรได้
3.3 กำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับ
กำรคุ้มครอง
3.4 กำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสำหรับกำรทำงำนเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหำทำงเทคนิคจนเกิด
ผลทำงเทคนิค ซึ่งเป็นสำระสำคัญที่อำจสำมำรถขอรับสิทธิบัตรได้
3.5 กำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่สำมำรถแก้ปัญหำ
ทำงเทคนิค หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ดำ้ นเทคนิค หรือไม่ก่อให้เกิด
ผลทำงเทคนิค ซึ่งไม่ถือว่ำเป็นวิธีแก้ไขปัญหำทำงเทคนิค จึงไม่ใช่สำระสำคัญ
ของกำรขอรับควำมคุ้มครองได้
4. กำรบรรยำยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์และข้อถือสิทธิสำหรับกำรยื่นกำรประดิษฐ์
ที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.1 กำรอธิบำยรำยละเอียดกำรประดิษฐ์
4.2 กำรบรรยำยข้อถือสิทธิ
เอกสำรแนบ
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คำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์
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หมวด 1
คำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์
ส่วนที่ 1
กำรตรวจสอบเบื้องต้น
1. บทนำ
การตรวจสอบเบื้องต้น เป็น ขั้น ตอนหนึ่ง ของตรวจสอบคาขอรับสิท ธิบัต รการ
ประดิษฐ์ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะดาเนินการตรวจสอบหลังจาก
ที่ ผู้ ข อได้ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รและเอกสารประกอบค าขอครบถ้ ว น พร้ อ มทั้ ง ช าระ
ค่ า ธรรมเนี ย มค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่ประกอบคาขอ ตลอดจนผู้ตรวจสอบจะต้อง
ตรวจสอบรายละเอี ย ดภายในเอกสารนั้ นๆ ให้ เป็ น ไปตามข้ อกฎหมายที่ เกี่ย วข้องได้แก่
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ฉบับที่เกี่ยวข้อง สาหรับตรวจสอบเบื้องต้น
นี้ผู้ตรวจสอบจะต้องพิ จารณารายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และ
บทสรุปการประดิษฐ์ เพื่อทาความเข้าใจลักษณะของการประดิษฐ์ รวมทั้ง แนวความคิด
สร้างสรรค์ และวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ที่จะขอรับความคุ้มครอง โดยอาศัยองค์ความรู้
ในสาขาวิทยาการต่างๆ ประกอบรวมกับข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการตรวจสอบเบื้ องต้ น พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2542
กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ฉบับที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดขั้นตอนในการตรวจสอบและ
สาระที่จะต้องตรวจสอบดังนี้

หมวด 1

ส่วนที่ 1

หน้ำ 2

ขั้นตอนกำรตรวจสอบเบื้องต้น

ยื่นคำขอ
ตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่ถูกต้อง/ต้องรักษำ
เป็นควำมลับ

ถูกต้อง

ผู้ขอยื่นแก้ไข/ชี้แจง
ตรวจสอบกำรแก้ไข/ชี้แจง
ถูกต้อง
เสนอประกำศโฆษณำ

ไม่ถูกต้อง/ต้องรักษำ
เป็นควำมลับ

เสนอยกคำขอ/ปกปิดสำระสำคัญ

หมวด 1

ส่วนที่ 1

หน้ำ 3

สำระที่จะต้องตรวจสอบ
1.1 กำรตรวจสอบคำขอใหม่





การตรวจสอบรายการคาขอรับสิทธิบัตร (ส่วนบริการรับคาขอ)
การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคาขอรับสิทธิบัตร
การตรวจสอบรายการแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร
การตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์
และการจัดเตรียมคาขอ (มาตรา 17 กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ)

 การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบตั รไม่ได้ (มาตรา 9 และกฎกระทรวง)
 การตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในการขอรับสิทธิบัตร (มาตรา 10, 11, 14, 15
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และกฎกระทรวง)

 การตรวจสอบสิทธิในกรณีบุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
โดยไม่ได้ร่วมกัน (มาตรา 16 และกฎกระทรวง)

 การตรวจสอบสิทธิของบุคคลใด ในกรณีขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
สาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (มาตรา 65 ตรี และมาตรา 77 เบญจ)

 การตรวจสอบวันยืน่ คาขอ และการขอถือสิทธิวันยื่นคาขอ (มาตรา 19 และ
19 ทวิ กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ)

 การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ (มาตรา 23)
 ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ หรือกรณียกเว้นค่าธรรมเนียม ตามประกาศกรมฯ
เรื่องค่าธรรมเนียม

 แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรเบื้องต้น
1.2 กำรตรวจสอบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร
 สาระการแก้ไขฯ ตามคาสัง่ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กาหนด (มาตรา 27)
 การเพิ่มเติมสาระสาคัญ (มาตรา 20)
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2. กำรตรวจสอบรำยกำรคำขอรับสิทธิบัตร
กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอรับสิทธิบัตร (ส่วนบริกำรรับคำขอ)
เมื่ อผู้ ขอยื่ นขอรับสิ ทธิ บั ตรกับ ส่ วนบริการรับคาขอ ชั้ น 3 กองสิ ทธิ บั ตร กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณารายการและองค์ประกอบของคาขอรับ
สิทธิบัตร (เช่น แบบพิมพ์คาขอ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และ
บทสรุปการประดิษฐ์) และเอกสารประกอบคาขอ ดังแบบแสดงรายการหลักฐาน (Check list)
ประกอบการยื่นคาขอ ว่ามีรายการถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ (เอกสารแนบ 1)
1. กรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริการ
รับคาขอจัดทารายงานบันทึกความบกพร่องตามรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม (บันทึกข้อตกลงการรับคาขอ) โดยที่ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในกาหนดเวลา 90 วันนับแต่วันยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 8
แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
ถ้ากรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการคืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนคาขอ
และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบด้วย (มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกฯ พ.ศ.
2558)
ในกรณี ดั งกล่ าว ผู้ ยื่ นคาขอได้ ช าระเงิ นค่าธรรมเนี ยมใดๆ ให้ แก่กรมทรัพย์ สิ น
ทางปัญญาไปแล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่
(1) มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียม
(2) ชาระค่าธรรมเนียมซ้าซ้อนหรือชาระค่าธรรมเนียมเกิน ซึ่งในการชาระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ชาระ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาเป็นกรณีไป
2. กรณีที่ผู้ยื่นคาขอต้องนาเอกสารหรือหลักฐานรายการตามบั นทึกข้อตกลงฯ
ในข้อ 1. เพื่อยื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคาขอนาเอกสารหรือหลักฐานมายื่นพร้อมกัน
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน
3. ในกรณีที่จะต้องส่งสาเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้ยื่นคาขอรับรองความถูกต้องของ
สาเนาเอกสารหลักฐานนั้นด้วย
4. ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคาขอส่งเอกสารนั้น
พร้อมด้วยคาแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคารับรองของผู้แปลว่าเป็นคาแปลที่ถูกต้อง
5. ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นคาขอด้วยตนเอง
โดยมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคาขอแทน ควรมีหนังสือมอบอานาจช่วงหรือหนังสือมอบ
อานาจเฉพาะการให้แก่บุคคลนั้นมีอานาจยื่นคาขอและลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับคาขอ
แทนผู้ยื่นคาขอหรือตัวแทนได้ เพราะหากคาขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และบุคคลผู้ยื่นคาขอไม่มีอานาจลงนามในบันทึกดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับคาขอนัน้ ไว้
ได้
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3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของคำขอรับสิทธิบัตร
ในการขอรับสิทธิบัตร โดยให้ผู้ขอจัดเตรียมคาขอให้มีรายการตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 17 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ฉบับที่
เกี่ยวข้อง โดยยื่นคาขอรับสิทธิบัตรตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกาหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอ
ม. 17

การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
คาขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัด แจ้ง อันจะทา
ให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถ
ทาและปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดี
ที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้
(4) ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง
(5) รายการอื่นตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ ป ระเทศไทยเข้าเป็ นภาคีแห่ ง ความตกลงหรือความร่วมมื อระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร หากคาขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามที่กาหนดในความตกลงหรือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็นคาขอรับสิทธิบัตรตาม
พระราชบัญญัตินี้
โดยให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคาขอด้วยแบบพิมพ์ ตามที่อธิบดีกาหนด และคาขอ
เหล่านั้นจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ หากจาเป็นต้องอธิบาย
การประดิษฐ์แล้วทาให้สามารถเข้าใจต่อการประดิษฐ์ได้ดีขึ้น อาจต้องแสดงรูปเขียน (ถ้ามี)
และบทสรุปการประดิษฐ์ยื่นพร้อมกับคาขอด้วย
หากการประดิษ ฐ์ที่ขอรับ สิทธิ บัตรเป็ นการประดิ ษฐ์ ที่เกี่ย วข้องกับ จุลชีพใหม่
รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและ/หรือเอกสารแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้น ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็ บ
จุลชีพตามที่อธิบดีกาหนด (ประกาศกรมฯ เรื่องกาหนดรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ)
เอกสารที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นพร้อมกับคาขอดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีจานวน
อย่างน้อยสามชุดหรือตามจานวนที่อธิบดีกาหนดแต่ไม่เกินห้าชุด ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสาร
อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้จัดส่งในจานวนเท่ากัน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
อธิบดี
สาหรับ ในการจัดเตรียมคาขอเพื่อการขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอ และได้กาหนด
สถานที่รับคาขอ รวมทั้ง จานวนสาเนาคาขอกาหนดให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2. แห่ง
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542)
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ในการขอรับ สิทธิ บัตรการประดิ ษฐ์ ให้ ผู้ ขอรับ สิ ท ธิบัต รยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
ตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกาหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
(2) สานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกาหนด
คาขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และ
บทสรุ ป การประดิ ษ ฐ์ ยื่ น ไปพร้ อ มกั บ ค าขอ และในกรณี ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ใจ
การประดิษฐ์ได้ดีขึ้น อาจจะมีรูปเขียนประกอบคาขอรับสิทธิบัตรยื่นไปพร้อมกับคาขอด้วย
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์
ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่ รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ
และหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้น ซึ่งออกให้โดย
สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศเป็นคราวๆ ไป
เอกสารที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นพร้อมกับคาขอตามวรรคสอง จะต้องมีจานวน
อย่างน้อยสามชุด หรือตามจานวนที่อธิบดีกาหนดแต่ไม่เกินห้าชุด ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสาร
อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้จัดส่งในจานวนเท่ากัน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
อธิบดี
รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์
ประกำศกรมฯ
ผู้ขอจะต้องมีดังต่อไปนี้
เรื่อง “กำรกำหนด
(1) ใช้ กระดาษปอนด์ สี ขาวเรี ย บ ไม่ มี เส้ น ขนาดเอ 4 (ประมาณ 21 X 29.7
แบบพิมพ์ฯ”
เซนติเมตร) โดยใช้หน้าเดียว ตามแนวตั้ง เว้นแต่รูปเขียนอาจใช้ตามแนวนอนได้
(พ.ศ. 2542)
(2) ระบุหมายเลขประจาหน้า และจานวนหน้าทั้งหมดไว้กลางหน้ากระดาษด้านบน
ข้อ 6
ของทุกหน้า ตามลาดับ
(3) มีหมายเลขกากับไว้ที่ด้านซ้าย ทุก 5 บรรทัดตามลาดับข้อความในรายละเอียด
การประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์
(4) ใช้หน่วยที่แสดงน้าหนัก และหน่วยการวัดปริมาณอื่นๆ ตามหลักสากล
(5) ใช้ถ้อยคาเป็นศัพท์เฉพาะ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในศิลปะ
หรือวิทยาการสาขานั้นๆ
(6) ไม่ขูดลบ แก้ไข เปลี่ ยนแปลง เพิ่ มเติ ม หรือมีคาหรือข้อความใดๆ ระหว่ าง
บรรทัดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีจาเป็น โดยต้อง
ไม่ทาให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด
ผู้ ขอสามารถขอรับแบบพิ มพ์ คาขอหรื อคารับรองเกี่ยวกับสิ ทธิ ขอรับสิ ทธิ บั ต ร
รวมทั้งแบบพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสานักงานพาณิชย์จังหวัด
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถถ่ายสาเนาเอกสารหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th

กฎ ฉ. 21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2
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แบบพิมพ์คาร้องต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือประกาศกรมฯ ฉบับ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ รู ป เขี ย น (ถ้ า มี ) และบทสรุ ป
การประดิ ษ ฐ์ หรือ เอกสารประกอบคาขออื่ น ใด จะต้ องพิ ม พ์ หรือดี ด พิ ม พ์ ข้อความด้ ว ย
เครื่องพิมพ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
การตรวจสอบเบื้องต้นคาขอรับสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบจะต้ องพิจารณาความ
ถูกต้องของคาขอ ความชัดเจนในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ และมีสิ่งประดิษฐ์ใดไม่
สามารถให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร รวมทั้ง ในกรณีที่เกิดความ
ซ้ าซ้ อนหรือความขัดแย้ ง ที่ เกี่ ยวข้ องกับ สิ ทธิ ในการขอรั บสิ ทธิ บั ตรหรื อนุ สิ ทธิ บั ตร ดั งนั้ น
ให้พิจารณาตามข้อกาหนดในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542)
กฎ ฉ. 22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2

ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ หรื อ ค าขอรั บ
อนุ สิ ท ธิ บั ต รเพื่ อรายงานการตรวจสอบต่ ออธิ บ ดี ต ามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ
แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับ
อนุสิทธิบัตร ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) คาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รื อคาขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร รวมทั้ ง รายละเอี ย ด
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) ผู้ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษฐ์ หรือผู้ ขอรับ อนุ สิ ทธิ บัต รเป็ นผู้ มี สิท ธิ รับสิ ท ธิบัตร
การประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 16 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย
มาตรา 16 แล้วแต่กรณี
(5) การประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร มิ ไ ด้ มี ก ารขอรับ
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวัน
ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี
(6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็ น การ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
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ดังนั้น ในการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ต้องตรวจสอบว่าคาขอ
รับสิทธิบัตรมีรายการเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร
 รายละเอียดการประดิษฐ์
 ข้อถือสิทธิ
 รูปเขียน (ถ้ามี)
 บทสรุปการประดิษฐ์
 เอกสารประกอบคาขอ เช่น หนังสือคารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร หนังสือ
โอนสิทธิ หนังสือมอบอานาจ หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หนังสือรับรองการฝากเก็บจุล
ชีพ คาขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกฯ หรืออื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเอกสาร
ประกอบคาขอที่ผู้ขอจะต้องนาส่งจะขึ้นกับเงื่อนไขแต่ละกรณี พิจารณาได้ดังต่อไปนี้
เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอแต่ละกรณี
1. เอกสารหนังสือแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร หรือ“คารับรองเกี่ยวกับสิทธิ
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ใช้กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลเดียวกับผู้ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการรับรอง
ยืนยันว่าผู้ประดิษฐ์เป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร และไม่มีบุคคลอื่นใดมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และไม่มี
การโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นใด และรับรองรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ระบุ
ในคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
2. เอกสารหนังสือโอนสิทธิ ใช้กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับ
ผู้ประดิษฐ์เกิดขึ้นจากความยินยอมของผู้ประดิษฐ์ ใช้ในการโอนสิทธิการประดิษฐ์ดังกล่าว
รวมถึงสิทธิขอรับสิทธิบัตร และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ เพื่อแสดงเอกสาร
หลักฐานสาคัญสาหรับโอนสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน หนังสือโอนสิทธิฉบับจริงต้องระบุ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ และลงลายมือชื่อระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน ทั้งนี้ ควรมีบุคคล
ร่วมลงนามเป็นพยานรู้เห็นในการทาสัญญา เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือโอนสิทธิ
2.1 กรณี ที่ มี ห นั ง สื อ โอนสิ ท ธิ ฉ บั บ จริ ง ได้ ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รไว้
ภายในประเทศไว้ก่อนหน้าแล้วมีความประสงค์ขอรับสิทธิบัตรในคาขออื่น โดยผู้โอนและผู้รบั
โอนเป็นบุคคลเดิม ในการยื่นขอรับสิทธิบัตรในคาขออื่นสามารถใช้สาเนาหนั งสือโอนสิทธิ
จากฉบับจริงได้ ต้องระบุในสาเนาหนังสือโอนสิทธิว่ามาจากคาขอฉบับจริงเลขที่ใด และลง
นามรับรองสาเนาความถูกต้องโดยผู้ขอหรือตัวแทน
2.2 กรณีผู้ขอมีสาเนาหนังสือสัญญาโอนสิทธิและคารับรองจากสานักงาน
สิทธิบัตรในต่างประเทศ หรือคารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้อานาจรับรอง
ลายมือชื่อ (Notary public) หรือคารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอานาจของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประจาอยู่ ณ ประเทศที่ผู้โอน
และผู้รับโอนมีถิ่นที่อยู่ ดังนั้นในการยื่นขอรับสิทธิบัตรสามารถใช้สาเนาหนังสือโอนสิทธิ ฉบับ
สาเนาที่ผ่านการรับรองความถูกต้องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้
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3. เอกสารหนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ คือหนังสือรับรองการแสดง
การประดิ ษ ฐ์ ใช้ ก รณี บุ ค คลใดมี ค วามประสงค์ ต้ อ งการน าการประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ เ ปิ ด เผย
สาระสาคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงาน
แสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ หรือโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้น
ในราชอาณาจักร หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องออกให้โดยส่วนราชการที่เป็นผู้จัดการแสดง
หรืออนุญาตจัดให้มีขึ้น ถ้าผู้ขอได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรภายในกาหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วัน
เปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งถือได้ว่าวันยื่นคาขอเป็นวันที่เปิดงานแสดง ทั้งนี้ ต้องยื่น
หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์พร้อมกับคาขอรับสิทธิบัตร โดยหนังสือรับรองต้องระบุ
วันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวัน เปิดงานแสดงต่อสาธารณชนและวันที่ได้ เปิดเผยสาระสาคัญ
หรื อ รายละเอี ย ดของการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ วั น ที่ ไ ด้ แ สดงการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ต่ อ
สาธารณชนตามมาตรา 19
4. เอกสารหนังสือมอบอานาจ คือหนังสือมอบอานาจใช้กรณีผู้ขอรับสิทธิบัตร
มอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนในนามตนเอง (เช่น ผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอให้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร ผู้คัดค้าน ผู้โต้แย้ง หรือผู้อุทธรณ์ เป็นต้น) จะต้องมอบ
อานาจให้แก่ตัวแทนสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น การ
มอบอานาจแบ่งเป็น 2 กรณี ตามถิ่นที่อยู่ของผู้รับสิทธิบัตรดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 ผู้ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประสงค์จะมอบอานาจให้แก่บุคคล
อื่ นกระท าแทน ให้ มอบอานาจให้ แก่ ตั วแทนซึ่ งขึ้นทะเบี ยนเป็ นตั วแทนกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาเท่านั้น
กรณี ที่ 2 ผู้ขอไม่มีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจั กร ให้มอบอานาจให้ แก่ตั ว แทน
ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกัน โดยยื่นหนังสือมอบอานาจต่ออธิบดี
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 การมอบอานาจนั้นกระทาขึ้นในต่างประเทศ หนังสือมอบอานาจต้องมี
คารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้า
ส านั กงานสั งกัดกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งประจ าอยู่ ณ ประเทศที่ ผู้ มอบอานาจมีถิ่นที่ อยู่ หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีคารับรองของบุคคลซึ่ง
กฎหมายของประเทศนั้นให้มีอานาจรับรองลายมือชื่อ (Notary public)
 การมอบอ านาจนั้ น กระท าในประเทศไทย ต้ องส่ ง ภาพถ่ า ยหนั ง สื อ
เดินทาง หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่น โดยที่เอกสารหลักฐาน
เหล่านั้นจะต้องแสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอานาจ ผู้นั้นได้อยู่ในประเทศไทยจริง
ทั้งนี้ ในเอกสารหนังสือมอบอานาจดังกล่าวต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อ
ผู้รับมอบอานาจ 1 คน ถ้าหนังสือมอบอานาจเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแนบฉบับภาษาไทย
พร้อมลายมือชื่ อผู้ แปลและผู้รับมอบอานาจรับรองว่ าเป็นคาแปลภาษาไทยที่ ถูกต้องตรงกับ
ต้นฉบับหนังสือมอบอานาจ หรือเป็นหนังสือรับรองการแปล โดยที่ตัวแทนสามารถลงลายมือชื่อ
แทนผู้ขอรับสิทธิบัตรได้
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สาหรับบางกรณีผู้ขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจไม่ได้ เป็นผู้ยื่นคาขอหรือ
ติดต่อกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตนเองแล้วมอบหมายให้บุคคลอื่นติดต่อดาเนินการแทน
ตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอานาจช่วงหรือมอบอานาจเฉพาะการ
5. เอกสารหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ และ/หรือเอกสารแสดงรายละเอี ยด
ที่เกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพที่ออกให้โดยสถาบัน สาหรับใบฝากเก็บเชื้อจะระบุ
วันที่/ผู้ฝากเชื้อ/หมายเลขรับฝากเชื้อ และข้อมูลอื่นๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยที่สถาบันฝาก
เก็บจุลชีพต้องเป็นสถาบันตามที่อธิบดีกาหนด (ตามประกาศกรมฯ เรื่องกาหนดรายชื่อสถาบัน
ที่รับฝากเก็บจุลชีพ)
6. คาขอถือสิ ทธิ ให้ ถื อวั นยื่ นคาขอในต่ างประเทศเป็ นครั้งแรกเป็ นวั นยื่ นค าขอ
ในประเทศไทย คือเอกสารใช้แสดงว่าได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรก่อนยื่น
คาขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร แล้วประสงค์จะมีสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นคาขอนั้นในวันที่ได้ยื่น
คาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกได้ หรืออ้างสิทธิย้อนหลังตามมาตรา 19 ทวิ
หรือเรียกว่า Claiming priority ซึ่งได้อ้างอิงถึงสิทธิในคาขอที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรเป็นครั้ง
แรก โดยต้องยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ยื่นคาขอนั้นไว้
นอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก
ผู้ขอต้องยื่นคาขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นฯ ที่กาหนดไว้ตามแบบ สป/สผ/อสป/002 - ก
(เอกสารแนบ 5) พร้อมกับสาเนาคาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดย
สามารถยื่นพร้อมกันวั นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจั กร หรือยื่นได้ก่อนวันประกาศโฆษณา
คาขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 16 เดือนนับแต่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนั้น
นอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก (ตามประกาศกรมฯ เรื่อง “กาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร
คาขอถือสิทธิวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกฯ ”)
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4. กำรตรวจรำยกำรแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณารายการแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรตามแบบ สป/สผ/
อสป/001-ก (เอกสารแนบ 2) ว่าผู้ขอได้เลือกหรือระบุข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สอดคล้องกับที่ยื่นเอกสารประกอบคาขอหรือไม่ ดังต่อไปนี้
แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สาหรับช่องด้านซ้ายมือ ด้านบนของหน้า
แรกจะมีช่องสี่เหลี่ยม  ให้ทาเครื่องหมายถูก เลือกการขอรับความคุ้มครอง เช่น ต้องการ
เลื อกคาขอเป็นสิทธิ บัตรการประดิษฐ์ ก็ให้ ใส่เครื่ องหมาย  การประดิ ษฐ์  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยจะมีช่องที่ต้องกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ใส่ในแต่ละช่อง
ตามลาดับดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
ต้องระบุชื่อที่แสดงถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ อย่างชัดเจน
และสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และเอกสารประกอบคาขอ (หนังสือ
สัญญาโอนสิทธิ คารับรองการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นต้น)
ข้อ 2. คาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้กรอกในกรณีที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์หลายคาขอ
พร้อมกัน ซึ่งเป็นชุ ดเดียวกัน (กรณีคาขอชุดสาหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) หาก
เป็นคาขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่ต้องกรอกตัวเลข
ข้อ 3. ผู้รับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ)
กาหนดให้กรอกชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
กรณีที่มีชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อและที่อยู่
ที่สามารถติดต่อได้
กรณีที่มีชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นนิติบุคคลให้พิมพ์ชื่อบริษัท
และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ต้องระบุชื่อ - ที่อยู่ของผู้ขอ รวมทั้งสัญชาติของผู้ขอให้สอดคล้อง
และถูกต้องตามที่ระบุไว้ ในเอกสารประกอบคาขอ (เช่น หนังสือโอนสิทธิ หรือคารับ รอง
เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร เป็นต้น) ต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยทันที หากมีที่อยู่
ของผู้ขอหลายคน พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารหรือติดต่ อไปยังผู้ขอที่ระบุเป็นลาดับแรก
หรือส่งไปยังตัวแทนสิทธิบัตรก่อนถ้ามีการมอบอานาจแก่ตัวแทน
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ข้อ 4. สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรขอรับสิทธิบัตรในฐานะใด ให้เลือกโดย
กรอกเครื่องหมาย ลงในช่องสี่เหลี่ยม
 ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ  ผู้รับโอน  ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอื่น
ข้อ 5. ตัวแทน (ถ้ามี)/ที่อยู่ (เลขที่ ถนน จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
กาหนดให้กรอกชื่อตัวแทนที่รับมอบอานาจ โดยจะต้องระบุตัวแทนที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้เท่านั้น หากผู้ขอยื่นคาขอด้วยตนเองโดยไม่ได้มอบ
อานาจแก่ตัวแทน ให้เว้นว่างช่องนี้ไว้
หากผู้ขอมอบอานาจแก่ตัวแทนสิทธิบัตรแล้ว ได้ระบุชื่อในแบบพิมพ์คาขอ
ข้อ 5. ต้องพิจารณาว่าเป็นตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ นั้นถูกต้องหรือไม่ และในการระบุ
ชื่อ - ที่อยู่ของตัวแทนสิทธิบัตร รวมทั้งเลขที่ตัวแทน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ที่ระบุไว้ในแบบ
พิมพ์คาขอจะต้องสอดคล้องตรงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอานาจตัวแทนนั้นด้วย
ข้อ 6. ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ)
ก าหนดให้ ก รอกชื่ อ ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ แ ละที่ อ ยู่ โดยจะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ชื่ อ
ผู้ประดิษฐ์หรือชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมกันกรณีหลายคน รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ)
ตามที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์คาขอ ข้อ 6. ว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุไว้ในคารับรองเกี่ยวกับ
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือหนังสือสัญญาโอนสิทธิ หรือหนังสือแสดงการเป็นนายจ้าง
แล้วแต่กรณีถูกต้องหรือไม่
ข้อ 7. คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคาขอเดิม
ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ผู้ ข อได้ ร ะบุ วั น ขอให้ ถื อ ว่ า ได้ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/
อนุ สิ ทธิ บั ตรนี้ ในวั นเดี ยวกับคาขอรับสิ ทธิ บั ตรเลขที่ …….วั นยื่ น ………เพราะแยกจากหรื อ
เกี่ยวข้องกับคาขอเดิมด้วยเหตุคาขอเดิมมีการประดิษฐ์หลายอย่าง (มาตรา 26) หรือเหตุถูก
คัดค้านเนื่องจากผู้ขอไม่มีสิทธิ (มาตรา 34) หรือเหตุขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ (ข้อ 14
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 22) ถูกต้องหรือไม่
ข้อ 8. การยื่นคาขอนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่ยังไม่เคยยื่นคาขอที่ใดมาก่อนให้เว้นว่างไว้ ในกรณีที่มีการยื่นคาขอ
ไว้นอกราชอาณาจักรมาก่อนให้กรอกรายละเอียดลงในตารางให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ต้องพิจารณาข้อมูลการยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรที่ระบุในแบบพิมพ์คาขอ
ข้อ 8. ว่ าระบุ วั นยื่นคาขอนอกราชอาณาจักร เลขที่ คาขอ ประเทศ สั ญลั กษณ์ จ าแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสถานะคาขอให้ครบถ้วนสมบู รณ์ และจะต้องสอดคล้องกับ
ข้อมูลในเอกสาร “คาขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคาขอใน
ประเทศไทย” และการระบุการยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรว่านาส่ง
พร้อมคาขอหรือนาส่งหลังจากวันยื่นคาขอ
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ข้อ 9. การแสดงการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรได้แสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดขึ้น
กาหนดให้ระบุวันที่แสดง โดยมีหลักฐานการแสดงการประดิษฐ์แนบมาด้วย
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ระบุวันแสดง…......วันเปิดงานแสดง…..…ผู้จัด….....…
ในแบบพิมพ์ข้อ 9. ได้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลในเอกสารหลักฐานการแสดงงานหรือไม่
เช่น หนังสือรับรองการแสดงงาน หรือประกาศนียบัตรในการแสดงงาน เป็นต้น โดยจะต้องระบุ
ถึงวันที่แสดงงาน วันที่เปิดงานแสดง ชื่อผู้จัดงานแสดง โดยชื่อที่ใช้จัดแสดงจะต้องสอดคล้องกับ
สาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้
ข้อ 10. การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับจุลชีพ
หากเป็นคาขอเกี่ยวกับจุลชีพใหม่ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการฝาก
เก็บจุลชีพ ต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ระบุถึงเลขที่ทะเบียนฝากเก็บ วันที่ฝากเก็บจุลชีพ รวมทั้ง
สถาบันฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ หรือสถาบันฝากเก็บจุลชีพในประเทศ
ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารหลักฐานที่ได้แนบประกอบการพิจารณาหรือไม่
ข้อ 11. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอยื่นเอกสารภาษาต่างประเทศก่อนใน
วันยื่นคาขอนี้ และจะจัดส่งคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นภาษาไทยภายใน 90 วัน
นับจากวันยื่นคาขอนี้ โดยขอยื่นเป็นภาษา
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ยื่นเอกสารเป็นภาษา
ใด โดยให้ทาเครื่องหมาย  ลงใน  ได้ยื่นเป็นภาษาใด โดย
 อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  อื่นๆ
ข้ อ 12. ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ขอให้ อ ธิ บ ดี ป ระกาศโฆษณาค าขอ
รับสิทธิบัตร หรือรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร
ก าหนดให้ ผู้ ขอระบุ ในกรณี ที่ ผู้ ขอรั บสิ ท ธิ บั ต รมี ความประสงค์ ข อรั บ
สิทธิบัตรฉบับนี้ที่ต่างประเทศ หรือเหตุผลอื่น ซึ่งยังไม่ต้องการให้ คาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นใน
ประเทศไทยประกาศโฆษณาก่อนที่จะไปยื่นขอรับในประเทศอื่น ซึ่งอาจขอให้อธิบดีประกาศ
โฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรหลังจากวันที่ผู้ขอพร้อมที่จะเปิดเผยสาระสาคัญของการประดิษฐ์
ดังกล่าว
ต้ องพิ จารณาความประสงค์ของผู้ ขอ เพื่ อไม่ ให้ กระทบสิ ทธิในการขอรับ
สิทธิบัตรในต่างประเทศของผู้ขอ หรือเหตุผลอื่น โดยพิจารณาการขอให้ประกาศโฆษณาขอรับ
สิทธิบัตรได้หลังจากวัน / เดือน / ปี ตามที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์ และคานึงถึงความต้องการขอใช้
รูปเขียนหมายเลขใดในการประกาศโฆษณานั้นอีกด้วย
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ข้อ 13. คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร นีป้ ระกอบด้วย
ต้ องพิ จ ารณาว่ า มี จ านวนหน้ า ในแต่ ล ะส่ ว นของค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/
อนุสิทธิบัตร โดยระบุจานวนหน้าตามที่ได้แบ่งเป็นส่วน ตามหัวข้อที่ระบุ [(ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
(ฉ)] ถูกต้องสอดคล้ องกับจานวนหน้าของที่ ระบุไว้ ในรายละเอียดการประดิ ษฐ์ ข้อถือสิ ทธิ
รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ หรือถูกต้องในกรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจานวน
หน้าในแต่ละส่วน
ข้อ 14. เอกสารประกอบคาขอ
ต้องพิจารณาเครื่องหมาย  ลงใน  ในกรณีที่มีเอกสารประกอบคาขอ
ถูกต้องครบถ้วนตามคาขอแต่ละกรณีหรือไม่ เช่น
 เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์/ออกแบบผลิตภัณฑ์
 หนังสือมอบอานาจ
 เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ
 เอกสารการนับวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นคาขอในประเทศไทย
 เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
 เอกสารอื่นๆ เป็นต้น
ข้อ 15. การรับรองการประดิษฐ์หรือการพัฒนาปรับปรุงการประดิษฐ์
ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ผู้ ข อหรื อ ตั ว แทนสิ ท ธิ บั ต ร ได้ รั บ รองการประดิ ษ ฐ์
ที่ ต นเองได้ ยื่ น ไว้ ว่ า เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ม่ เ คยยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รมาก่ อ นหน้ า โดยให้ ล ง
เครื่องหมาย  ลงใน  หรือเป็นการประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นหรือพัฒนาปรับปรุงมากจากการ
ประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้าแล้ว….(อาจระบุเลขที่คาขอ เลขที่ประกาศ หรือเลขที่สิทธิบัตรจาก
การประดิษฐ์มีมาก่อนหน้าได้)…………
ข้อ 16. ลายมือชื่อ ให้ลงลายมือชื่อในฐานะที่เป็นผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
หรือตัวแทนสิทธิบัตรพร้อมวงเล็บคานาหน้าชื่อ – นามสกุลจริง กากับลายมือชื่อด้วยกาหนด
ลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์อยู่ในฐานะใด โดยทาเครื่องหมาย  ลงใน 
 ผู้ขอรับสิทธิบัตร/ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร  ตัวแทนสิทธิบัตร
พิจารณาว่าผู้ขอหรือตัวแทนลงลายมือชื่อไว้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากเป็น
การลงลายมือชื่อจริงของตัวแทนสิทธิบัตร จะต้องเป็นตัวแทนสิทธิบัตรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
อธิ บ ดี เท่ า นั้ น ถ้า ผู้ ขอเป็ น นิ ติ บุ คคลให้ ต รวจสอบการลงลายมื อชื่อของผู้ มี อานาจในการ
ลงนาม รวมทั้งต้องประทับตราของนิติบุคคลเหล่านั้นด้วย โดยเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
หนังสือรับรองนิติบุคคล
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ข้อสังเกต
ทั้งนี้ หากระบุข้อมูลในเอกสารแบบพิมพ์คาขอทั้ง 2 หน้า แล้วมีส่วนหนึ่งของ
ข้อใดมีรายละเอียดมากกว่าเนื้อที่ของช่องที่จัดไว้ให้ นั้น เช่น การระบุชื่อที่อยู่ ผู้ขอ ตัวแทน
หรือชื่อผู้ประดิษฐ์ การยื่นคาขอนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้ขอสามารถเพิ่มหน้าแบบพิมพ์
ต่อเป็นหน้า 3 หรือ 4 ได้
สาหรับการตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนตามมาตรา 17 เพื่อประกาศ
โฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบคาขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รให้ ถูกต้ องตามมาตรา 17 ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การและเงื่ อนไข
ที่กาหนดโดยกฎกระทรวง

5. กำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรประดิษฐ์
กฎ ฉ. 21
(พ.ศ. 2542 )
ข้อ 3

รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ต้ องระบุ ชื่ อที่ แสดงถึง การประดิ ษ ฐ์ ต ามที่ ป รากฏ
ในคาขอรับสิทธิบัตรและต้อง
(1) อธิบายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
(2) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
(3) ชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อันจะทาให้เข้าใจ
การประดิษฐ์นั้นดีขึ้น และเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้ระบุ
เอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย ถ้ามี
(4) เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะทาให้
ผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ
การประดิษฐ์สามารถทาและปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้
(5) อธิบายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ (ถ้ามี)
(6) ระบุวิธีการในการประดิษฐ์ทดี่ ีทสี่ ุดที่ผปู้ ระดิษฐ์ทราบ
ทั้งนี้ให้ยกตัวอย่างและอ้างถึงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่
เกี่ยวข้อง หรือรูปเขียนด้วย ถ้าจาเป็น
(7) แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์นั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
ทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรมได้
หากไม่สามารถเข้าใจได้จากลักษณะของการประดิษฐ์
ทั้งนี้ ให้มีหัวข้อเรื่องและรายละเอียดการดังกล่าวตามลาดับหัวข้อเรื่องที่ระบุไว้
ในวรรคหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงลาดับหัวข้อเรื่องให้กระทาได้ถ้าทาให้เข้าใจการประดิษฐ์นั้น
ดีขึ้น แต่ต้องระบุหัวข้อเรื่องไว้ด้วยทุกกรณี
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แนวทางการพิ จารณาตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ ผู้ตรวจสอบจะต้อง
อ่านคาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น ซึ่งผู้ขอรั บสิทธิบัตรได้บรรยายไว้ในคาขอโดยในแต่ละ
หัวข้อของคาบรรยายดังกล่าว เมื่อผู้ตรวจสอบได้อ่านและพิจารณาตรวจสอบแล้วจะต้ อง
สามารถสร้างความเข้าใจ รับรู้/เรียนรู้ถึงการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรจากคาบรรยายนั้นๆ
ดังต่อไปนี้
5.1 ชื่อที่แสดงถึงกำรประดิษฐ์
ต้องเป็นชื่อที่ถึงแสดงการประดิษฐ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์อย่าง
ชั ด เจน เช่ น คาบู เรเตอร์ที่ มี อุป กรณ์ อุ่นน้ามัน หรือ รถจั กรยานแบบพับได้ หรือกรรมวิ ธี
การผลิตยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง หรือยาเม็ดเคลือบช๊อกโกแลตรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
ต้องไม่เป็นชื่อเฉพาะของบุคคล หรือชื่อที่ตั้งขึ้นเอง หรือชื่อที่เป็นยี่ห้อทางการค้า
หรือชื่อรุ่น หรือชื่อที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณ ใด เช่น คาบูเรเตอร์แบบชัยยุทธ รถจักรยาน
แบบมหัศจรรย์ ครีมบารุงผิวขาวออร่า มอเตอร์ไซด์รุ่น xxx เป็นต้น
5.2 ลักษณะและควำมมุ่งหมำยของกำรประดิษฐ์
เป็นหัวข้อที่บรรยายถึงจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ และลักษณะการประดิษฐ์
โดยย่ อ ซึ่ ง ในหั ว ข้อนี้ ผู้ ต รวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว จะต้ องทราบว่ า การประดิ ษ ฐ์ นี้ เป็ น การ
ประดิษฐ์สิ่งใด และผู้ขอรับสิทธิบัตรมีจุดมุ่งหมายใดที่ได้ทาการประดิษฐ์ดังกล่าวขึ้น โดยเป็น
การอธิ บ ายถึง ลั กษณะเฉพาะของการประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ คิ ด ค้น ขึ้น เพื่ อที่ จ ะแก้ไ ขปั ญ หาหรื อ
ข้อบกพร่องของการประดิษฐ์ที่ มีมาก่อน อธิบายถึงลักษณะโครงสร้างหรือเทคนิคของการ
ประดิษฐ์ส่วนที่แตกต่าง หรือส่วนที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นโดยสังเขป
5.3 สำขำวิทยำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนี้อยู่ในสาขาวิชาการ
หรือสาขาเทคโนโลยีใด และผู้ขอได้ระบุไว้ตามคาขอถูกต้องหรือไม่
ในกรณีที่ไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประดิษฐ์ นั้นๆ อยู่ในสาขาวิทยาการ
ด้านใด การระบุในหัวข้อนี้อาจจะระบุในลักษณะที่เป็นวิทยาการเฉพาะของการประดิษฐ์ นั้นๆ
ก็ได้ เช่น วิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับ (ระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์นั้น) เป็นต้น
5.4 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยำกำรที่เกี่ยวข้อง
ในหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดการประดิษฐ์นั้น เป็น
อย่างไร และก่อนหน้าที่จะได้มีการประดิษฐ์ตามคาขอรับสิทธิบัตร ได้เคยมีการประดิษฐ์ใด
หรือผู้ใดทาการคิดค้นไว้ก่อนหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้ขอจะต้องบรรยายแสดงถึงพัฒนาการของ
การประดิษฐ์ของตนให้เห็นได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบต้องเรียนรู้จากคาบรรยายในหัวข้อนี้ อาจพิจารณาได้จาก
ลักษณะของข้อเสียหรือข้อบกพร่องของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ หรืองานที่ปรากฏอยู่
แล้ว พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ ข้อเสียหรือข้อบกพร่องด้วยการประดิษฐ์ที่จะ
ขอรับสิทธิบัตรนั้นๆ
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อนึ่ง การบรรยายในหัวข้อดังกล่าว หากผู้ขอได้บรรยายอ้างอิงถึงสาระสาคัญของ
การประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้า (เช่น เลขที่คาขอ เลขที่ประกาศโฆษณา เลขที่สิทธิบัตร เป็นต้น)
ซึ่งเป็นการชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องต่อความเข้าใจแก่ผู้มีทักษะใน
งานและประโยชน์ในการตรวจสอบแล้ว ผู้ขอสามารถระบุเอกสารอ้างอิงในหัวข้อนี้ได้
ในหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบจะสามารถทราบได้ว่าผู้ขอหรือผู้ประดิษฐ์มีความประสงค์
อย่างไรในการประดิษฐ์ รวมทั้ง แนวทางในการคิดค้นและการประดิษฐ์ ขึ้นโดยการอาศัย
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านใด และเป็นการพัฒนาปรับปรุง ข้อเสีย/ข้อบกพร่อง หรือแก้ไข
ปัญหาจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือความรู้โดยทั่วไปอย่างไร
5.5 กำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่า การประดิษ ฐ์ตามคาขอมีรายละเอีย ดของการ
ประดิษฐ์เป็นอย่างไร ทั้งในด้านลักษณะองค์ประกอบของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี
หรือวิถีทางของการใช้งาน หรือการใช้การประดิษฐ์ นั้นๆ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะสามารถอ่านคา
บรรยายในหัวข้อนี้โดยจะมีการอ้างอิง ถึงลักษณะโครงสร้างตามรูปเขียนที่แนบมากับคาขอ
ด้วย (ถ้ามี) และต้องสามารถเข้าใจถึงการประดิษฐ์นั้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบต้องพึง
ระลึกเสมอว่าคาบรรยายในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผู้ที่มีความชานาญใน
ระดับสามัญในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องอ่านแล้วต้องสามารถเข้าใจถึงการประดิษฐ์ นั้นได้
ตลอดจนสามารถนาไปใช้และปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ด้วยเช่นกัน
5.6 คำอธิบำยรูปเขียนโดยย่อ
เป็ น การระบุ ถึง รูป เขีย นที่ แนบมากับ คาขอ (ถ้า มี ) โดยระบุ แต่ เพี ย งว่ า แต่ ล ะ
รูปเขียนแสดงถึงส่วนใดหรือลักษณะของการประดิษฐ์นั้น เท่านั้น
เช่น
รูปที่ 1 แสดงภาพสามมิติของการประดิษฐ์นี้ลักษณะที่หนึ่ง
รูปที่ 2 แสดงภาพตัดตามแนว 2 - 2 ของรูปที่ 1
รูปที่ 3 แสดงภาพสามมิติของการประดิษฐ์นี้ลักษณะที่สอง เป็นต้น
5.7 วิธีกำรในกำรประดิษฐ์ที่ดที ี่สุด
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
ของผู้ ข อนั้ น จะมี วิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง หรื อ ไม่ ที่ ผู้ ข อหรื อ ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ ค้ น พบว่ า เป็ น วิ ธี
ที่ดีที่สุด (best - mode) และหากผู้ตรวจสอบพบว่ามีวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดดังกล่าว
แล้วต้องแจ้งให้ผู้ขอระบุมาในหัวข้อนี้ด้วย หรืออาจจะระบุว่า “เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ” หรือ “ดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผย
การประดิษฐ์โดยสมบูรณ์” ก็ได้
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5.8 กำรนำกำรประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม
หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพำณิชยกรรม
สาหรับหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมจะสามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากลักษณะของการประดิษฐ์ตามการบรรยายภายใต้หัวข้อ ต่างๆ ข้างต้น โดยชัดแจ้ง
ว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้น ในหัวข้อนี้ ผู้ขออาจจะ
ไม่ ระบุ ไ ว้ ในคาขอก็ไ ด้ แต่ ในบางกรณี ดั ง เช่ น การประดิ ษ ฐ์ ท างด้ า นเคมี ซึ่ ง สารทางเคมี
บางอย่างที่ขอรับสิทธิบัตร ไม่อาจเห็นได้โดยชัดแจ้งว่าจะนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้อย่างไร ดังนั้น
ในกรณีนี้ผู้ตรวจสอบจะต้องแจ้งให้ผู้ขออธิบายประโยชน์ของการประดิษฐ์ในหัวข้อนี้ไว้ด้วย

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

วรรคสี่

วรรคท้ำย

ข้อถือสิ ท ธิ ต้ องระบุ ลั กษณะของการประดิ ษ ฐ์ ที่ ผู้ ขอรับ สิ ทธิ บั ต รประสงค์จะ
ขอความคุ้มครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ตามข้อ 3
ในกรณีที่มีรูปเขียน ข้อถือสิทธิ ที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์
ที่ปรากฏในรูปเขียนอาจกระทาได้โดยระบุถึงหมายเลข หรือ สัญลั กษณ์ที่แสดงในรูปเขียน
ที่ระบุไว้ในวงเล็บข้างท้ายข้อความที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคดังกล่าวก็ได้
ในกรณีที่การระบุข้อถือสิทธิเพียงข้อเดียวไม่สามารถคลุมถึงลักษณะทางเทคนิค
ของการประดิษฐ์ได้ทั้งหมด ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะระบุข้อถือสิทธิหลักหลายข้อ สาหรับลักษณะ
ของการประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในคาขอรับสิทธิบัตรฉบับหนึ่งก็ได้
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะระบุข้อถือสิทธิรองไว้ด้วย ให้ระบุข้อถือสิทธิ
รองถัดจากข้อถือสิทธิหลักโดยต้องอ้างถึงลักษณะของการประดิษฐ์เพิ่มเติม ทั้งนี้ การอ้างถึง
ข้อถือสิทธิหลัก หรือข้อถือสิทธิรองดังกล่าวนั้น ต้องอ้างในลักษณะที่เป็นทางเลือกเท่านั้น
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ข้อถือสิทธิหลักหมายความถึงข้อถือสิทธิที่มิได้อ้างถึง
ลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิอื่น และข้อถือสิทธิรองหมายความถึงข้อถือสิทธิที่อ้าง
ถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิ หลักหรือข้อถือสิทธิ รองอื่น โดยมีลักษณะของ
การประดิษฐ์เพิ่มเติมด้วย
ผู้ ต รวจสอบพึ ง ระลึ กเสมอว่ า สิ ท ธิ ต ามข้อถือสิ ท ธิ จ ะได้ รับ ความคุ้ม ครองตาม
ลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ทั้งหมดที่ระบุในข้อถือสิทธิข้อนั้นรวมกัน มิได้มีสิทธิใน
ส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อถือสิทธิข้อนั้น ซึ่งการระบุข้อถือสิทธิโดยทั่วไปมีอยู่สองลักษณะคือ
1. ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ที่ ร ะบุ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น การบรรยายแบบรวมๆ โดยไม่ มุ่ ง เน้ น
ลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์ไว้ อย่างชัด เจน หากแต่จะสอดแทรกลั กษณะเฉพาะนั้ น
รวมอยู่กับส่วนที่เป็นลักษณะทั่วๆ ไปของการประดิษฐ์ โดยมักจะมีคาว่า “และ” อยู่หน้า
องค์ประกอบที่บรรยายไว้ท้ายสุดเสมอ เช่น
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ตัวอย่ำง :
ภาชนะเพาะปลูก ประกอบด้วย ภาชนะที่แบ่งออกเป็นห้องอย่างน้อยสองห้อง
โดยมีผนังกั้นในแนวตั้งอยู่ระหว่างห้องที่หนึ่งซึ่งเป็นห้องสาหรับเพาะปลูกพืช และห้องที่สอง
ซึ่งทาหน้าที่เป็นภาชนะกักเก็บน้า และที่บริเวณผนังกั้นดังกล่าว จะมีรูเจาะทะลุระหว่างห้อง
ที่หนึ่งและห้องที่สองดังกล่าว โดยมีตาแหน่งให้อยู่เหนือระดับน้าที่จะกักเก็บในห้องที่สอง
สาหรับใส่วัสดุที่ดูดซับน้าได้จากห้องที่สองไปสู่ห้องที่หนึ่งดังกล่าว เพื่อที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน
สาหรับเพาะปลูกพืชในห้องที่หนึ่ง
2. ข้อถือสิทธิที่ระบุในลักษณะที่เป็นการบรรยายแล้วเน้นลักษณะเฉพาะของ
การประดิษฐ์ไว้ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นสองภาค สาหรับภาคแรกจะเป็นภาคการบรรยาย
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของการประดิ ษ ฐ์ นั้ น (Preamble) และภาคที่ ส องจะเป็ น การบรรยาย
ลั ก ษณะเฉพาะของการประดิ ษ ฐ์ ซึ่ ง มั ก จะอยู่ ห ลั ง ค าว่ า “มี ลั ก ษณะเฉพำะคื อ ” หรื อ
“มีลักษณะเฉพำะที่” หรือ “มีลักษณะพิเศษคือ” (Characterized) เช่น
ตัวอย่ำง :
ภาชนะเพาะปลูก ประกอบด้วยภาชนะที่แบ่งออกเป็นห้องอย่างน้อยสองห้อง
โดยมีผนังกั้นในแนวตั้งอยู่ระหว่างห้องที่หนึ่งซึ่งเป็นห้องสาหรับเพาะปลูกพืช และห้องที่สอง
ซึ่งทาหน้าที่เป็นภาชนะกักเก็บน้า มีลักษณะเฉพำะคือบริเวณผนังกั้นดังกล่าว จะมีรูเจาะ
ทะลุระหว่างห้องที่หนึ่งและห้องที่สองดังกล่าว โดยมีตาแหน่งให้อยู่เหนือระดับน้าที่จะกักเก็บ
ในห้องที่สองสาหรับใส่วัสดุที่ดูดซับน้าได้จากห้องที่สองไปสู่ห้องที่หนึ่งดังกล่าว เพื่อที่ให้ความ
ชุ่มชื้นแก่ดินสาหรับเพาะปลูกพืชในห้องที่หนึ่ง
ในการพิจารณาตรวจสอบข้อถือสิทธิในขั้นการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบ
จะต้องพิจารณาโดยอาศัยแนวทางการพิจารณา ดังนี้
ข้อถือสิทธิหลัก ระบุไว้สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์หรือไม่ กล่าวคือ
มีลักษณะสาคัญทางเทคนิคใดหรือไม่ ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิโดยที่ไม่ได้ระบุหรือเปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าขอบเขตของการประดิษฐ์ที่จะขอรับความ
คุ้มครอง (ดังระบุในข้อถื อสิทธิ) มากเกินกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิ ษ ฐ์
หรือไม่
ผู้ตรวจสอบจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการ
พิจารณาถึงข้อกาหนดต่างๆ ตามข้อกฎหมาย นั่นคือ ผู้ตรวจสอบไม่ควรที่จะดำเนินกำรให้
ผู้ขอจำกัดขอบเขตหรือ แก้ไขขอบเขตกำรขอรับควำมคุ้มครองตำมข้อถือสิทธิที่ผู้ขอได้
ระบุมำ แต่ทั้งนี้ หากข้อถือสิทธิไม่รัดกุม ชัดแจ้ง หรือสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์
ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขให้ถูกต้องได้
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ในกำรพิจ ำรณำว่ำ ข้ อถือสิท ธิชั ดแจ้ง รัดกุ มหรือไม่ ให้คำนึงว่ ำ เมื่อได้ อ่ำ น
ข้อถือสิทธิแล้วสำมำรถที่จะเข้ำใจได้ถึงลักษณะของกำรประดิษฐ์ที่จะขอรับควำมคุ้มครอง
ตัวอย่ำง :
ในการขอถือสิทธิถึงอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง
หากผู้ขอระบุแต่เพียงส่วนประกอบของอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยชุดเรียง
กระแสและชุ ด ขดลวดลดแรงดัน กระแสไฟฟ้า เช่ น นี้ ถือได้ ว่ าไม่ชั ด แจ้ ง ควรที่ จ ะระบุถึง
ความสัมพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์ด้ วย เช่น อาจจะระบุว่า ประกอบด้วยชุดขดลวดลดแรงดัน
กระแสไฟฟ้าสลับที่ลดแรงดันจาก 220 โวลท์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 12 โวลท์ ซึ่งจะจ่าย
กระแสที่ ถู ก ลดแรงดั น นี้ ไ ปยั ง ชุ ด เรี ย งกระแสไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ ไ ด้ สั ญ ญาณออกเป็ น แรงดั น
กระแสไฟฟ้าตรง 12 โวลท์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วสามารถที่จะเขียนเป็น
แผนภาพได้ ดังนี้
AC 220 V.

ชุดขดลวด
ลดแรงดัน
กระแสไฟฟ้า

AC 12 V.

ชุดเรียง
กระแส

DC 12 V.

กรณีข้อถือสิทธิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ผู้ขออาจจะระบุขอรับความคุ้มครอง เช่น
องค์ประกอบทางยาที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางยาที่มีสูตรดังนี้ (ระบุสูตร) และสาร
พาหะที่ยอมรับทางยา (ในกรณีที่สารออกฤทธิ์เป็นสารชนิดใหม่) เป็นต้น
กำรอ้ำงถึงข้อถือสิทธิอื่น ในข้อถือสิทธิรอง ต้องอ้างในลักษณะที่ เป็นทำงเลือก
เท่านั้น ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าใจด้วยว่าการคุ้มครองตามกฎหมายนั้น จะพิจารณาตาม
ข้อความในข้อถือสิทธิแต่ละข้อ ดังนั้น ในการอ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นในข้อถือสิทธิรองดังกล่าว
จะต้องใช้คาว่า “หรือ” เมื่อมีการอ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นหลายข้อในข้อถือสิทธิรองนั้นๆ หรือ
อาจใช้ ค าว่ า “ตำมที่ ร ะบุ ใ นข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ข้ ำ งต้ น ” หรื อ ข้ อ ความอื่ น ใดที่ มี
ความหมายเช่นที่กล่าวมานี้ ก็ได้
การอ้างถึงข้อถือสิทธิที่มักจะตรวจพบเสมอ เช่น “ตามข้อ 1 และ 2” “ตามข้อ
ใดๆ ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ” เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่า ไม่เป็นลักษณะที่เป็นทำงเลือก
ควรระบุว่า “ตามข้อ 1 หรือ 2” หรือ “ตามข้อ 1 และ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง” เป็นต้น
การพิจารณาข้อถือสิทธิที่อ้างถึงรูปเขียน สามารถระบุถึงหมายเลขกากับชิ้นส่วน
หรือสัญลักษณ์ที่แสดงในรูปเขียนที่ระบุไว้ในวงเล็บข้างท้ายข้อความที่อ้างถึงลักษณะทาง
เทคนิคแต่ต้องไม่ระบุว่า “ตามรูปที่ 1, ตามรูปที่ 2, ตามรูปที่…….” เป็นต้น
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เรื่อง “กำรกำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถือสิทธิวันยื่นคำขอในต่ำงประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสำรประกอบคำขอดังกล่ำว และจำนวนสำเนำ”
การระบุ ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ร อง ให้ ร ะบุ ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ร องถั ด จากข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก โดย
ประกำศกรมฯ
เรื่อง “กำรกำหนด เรียงลาดับหัวข้อด้วยเลขอารบิคให้อยู่ในส่วนเดียวกัน
การระบุข้อถือสิทธิรองตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อ
แบบพิมพ์ฯ”
ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก หรื อ ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ร องอื่ น เสี ย ก่ อ น แล้ ว จึ ง ระบุ ถึ ง ลั ก ษณะของการประดิ ษ ฐ์
(พ.ศ. 2542)
ที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม
ข้อ 9
ข้อ 10

ข้อถือสิทธิรองต้องมีลักษณะจากัดเช่นเดียวกับลักษณะในข้อถือสิทธิหลัก หรือ
ข้อถือสิทธิรองอื่นที่อ้างถึง

ข้อ 11

ข้อถือสิทธิจะต้องไม่อ้างถึงรายการในรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือรูปเขียน
ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ เว้นแต่การอ้างดังกล่าวจะทาให้ง่าย
หรือสะดวกแก่การตรวจสอบ

ข้อ 12

ในกรณีที่คาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีรูปเขียน และข้อถือสิทธิ มีความ
จาเป็นต้องระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของรูปเขียนนั้น ให้ระบุเครื่องหมายอ้างอิงที่ใช้ ใน
รูปเขียนแทน โดยระบุไว้ในวงเล็บ

7. กำรตรวจสอบรูปเขียน
กฎ ฉ. 21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 7

รูปเขียนต้องแสดงให้ชัดแจ้ง สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ และเป็นไป
ตามหลักวิชาการเขียนแบบ
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ รูปเขียนให้หมายความรวมถึงแผนภูมิและแผนผังด้วย

เรื่อง “กำรกำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถือสิทธิวันยื่นคำขอในต่ำงประเทศ
ประกำศกรมฯ
เรื่อง “กำรกำหนด เป็นครั้งแรก และเอกสำรประกอบคำขอดังกล่ำว และจำนวนสำเนำ”
แบบพิมพ์ฯ”
ในกระดาษแสดงรูปเขียนต้องไม่มีคาบรรยายหรือข้อความใดๆ เว้นแต่คาหรือ
(พ.ศ. 2542)
ข้อความที่จาเป็นเพื่อกากับรูปเขียนคาหรือข้อความที่จาเป็นเพื่อกากับรูปเขียนตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 14
จะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงเส้นต่างๆ ของรูปเขียนหากมีการแก้ไขคาหรือข้อความดังกล่าว
ข้อ 15

รูปเขียนต้อง
(1) เขี ย นด้ ว ยหมึ ก ที่ ส ามารถอยู่ ไ ด้ ท นนาน มี สี ด าเข้ ม เป็ น เส้ น เรีย บและ
หนาเท่ากันโดยตลอดและห้ามระบายสีอื่น
(2) ใช้เส้นขนานเอียงในกรณีที่เป็นรูปหน้าตัด โดยเส้นขนานเอียงดังกล่าว
จะต้องไม่ทาให้เครื่องหมายอ้างอิ งที่แสดงส่วนสาคัญต่างๆ ภายในรูปเขียนนั้นเห็น ได้ ไ ม่
ชัดเจน
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(3) แสดงลักษณะของการประดิษฐ์โดยชัดเจน และมีขนาดที่แม้จะย่อส่วนลง
สองในสามส่วนของรูปเขียนแล้วก็ยังสามารถอ่านรายละเอียดจากสาเนาภาพได้โดยง่าย
(4) เขียนหมายเลข ตัวอักษร และเส้นอ้างอิง (Reference Lines) ให้ชัดเจน
และเข้าใจได้โดยง่ายและไม่ใช้วงเล็บ วงกลม สัญประกาศประกอบหมายเลขและตัวอักษร
(5) ใช้อุปกรณ์การเขียนแบบ
(6) มีสัดส่วนที่ถูกต้อง เว้นแต่ในส่วนที่ต้องการแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนเป็น
พิเศษจะใช้สัดส่วนที่แตกต่างไปก็ได้
(7) มีความสูงของตัวเลขและตัวอักษรไม่น้อยกว่า 0.32 เซนติเมตร
(8) ระบุหมายเลขและรูปด้วยเลขอารบิค
(9) ไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายอ้ า งอิ ง อื่ น ใดนอกจากที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ด
การประดิษฐ์ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายอ้างอิง เครื่องหมายอ้างอิงนั้นต้องเหมือนกันเมื่อ
อธิบายถึงสิ่งเดียวกัน และหากมีการใช้เครื่องหมายอ้างอิงเป็นจานวนมาก ให้แนบรายการ
ของเครื่องหมายอ้างอิงที่จะใช้ทั้งหมดและลักษณะของการประดิษฐ์ที่แสดงโดยเครื่องหมาย
เหล่านั้นไปพร้อมกับรูปเขียนด้วย
ในกระดาษหน้าหนึ่งๆ จะมีรูปเขียนหลายรูปก็ได้ รูปเขียนซึ่งมีลักษณะแตกต่าง
กันหลายรูปจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันหรือหลายแผ่นก็ได้แต่ต้องเขียนให้เต็มเนื้อที่และ
ควรอยู่ในแนวตั้งและในกรณีที่ต้องใช้กระดาษหลายแผ่นเพื่อเขียนรูปเขียนเดียวกัน รูปเขียน
ในแต่ละแผ่นต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ปิดบังรายละเอียดใดๆ ของรูปเขียน หากนามารวมเป็น
แผ่นเดียวกัน

8. กำรตรวจสอบบทสรุปกำรประดิษฐ์
กฎ ฉ. 21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 6

บทสรุปการประดิษฐ์ ต้องสรุปสาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่ได้ เปิด เผยหรือ
แสดงไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) โดยต้องระบุลักษณะ
ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์โดยย่อ แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจได้ดี
ขึ้นถึงปัญหาทางเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยการประดิษฐ์และการใช้การประดิษฐ์นั้น
เรื่อง “กำรกำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถือสิทธิวันยื่นคำขอในต่ำงประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสำรประกอบคำขอดังกล่ำว และจำนวนสำเนำ”

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

บทสรุปการประดิษฐ์ต้อง
(1) ระบุ ถึ ง ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ของการประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรโดยย่อ
(2) รัดกุม ชัดแจ้ง และมีถ้อยคาไม่เกินสองร้อยคา
(3) ไม่ ร ะบุ ผลดี ห รื อ ประโยชน์ ข องการประดิ ษ ฐ์ ต ลอดจนวิ ธี ก ารใช้
การประดิษฐ์ที่ไม่แน่นอน

หมวด 1

ส่วนที่ 1

หน้ำ 23

9. กำรตรวจสอบรำยกำรอื่นๆ
นอกจากการพิจารณาข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่สาคัญข้างต้นแล้ว ผู้ตรวจสอบ
จะต้องพิจารณาความถูกต้องของรายละเอี ยดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และ
บทสรุปการประดิษฐ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีลักษณะเป็นข้อปลีกย่อยในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เรื่อง กำรระบุชื่อสำรเคมีเป็นภำษำอังกฤษในคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ประกำศกรมฯ
เรื่อง “กำรระบุ
ชื่อสำรเคมีเป็น
ภำษำอังกฤษฯ”
(พ.ศ. 2553)

ในกรณีที่คาขอรับสิทธิบัตรมีการระบุชื่อสารเคมีที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือสารเคมี
ที่เป็นสาระสาคัญของการขอรับสิทธิบัตร ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการ
ประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) ให้ผู้ขอวงเล็บชื่อสารเคมีเป็นภาษาอังกฤษในครั้งแรกที่ปรากฏชื่อ
สารเคมีนั้น โดยไม่จาเป็นต้องระบุในทุกที่ที่ปรากฏในคาขอรับสิทธิบัตร (ประกาศกรมฯ เรื่องการ
ระบุชื่อสารเคมีเป็นภาษาอังกฤษในคาขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2553) ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งการตามประกาศกรมฯ ฉบับนี้ได้ภายหลังจากวันที่มี
การออกประกาศ โดยสามารถใช้กับคาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนหรือหลังจากวันที่มีการออก
ประกาศก็ได้ เนื่องจากประกาศกรมฯ ฉบับนี้ มีลักษณะเป็นการวางแนวปฏิบัติ และขอความ
ร่วมมือจากผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยไม่มีสภาพบังคับคาขอก่อนการบังคับใช้ประกาศกรมฯ ซึ่งไม่อาจ
ก่อให้เกิดผลที่เป็นโทษต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น ไม่อาจก่อให้เกิดการละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา 27 ได้

10. กำรประดิษฐ์ที่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้

ม. 3

สาหรับการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้นผู้ตรวจสอบควรพิจารณาจาก
มุมมองความหมายที่แตกต่างกันระหว่างการประดิษฐ์ (invention) และการค้นพบ (discovery)
"การประดิษฐ์" หมายความว่ า การคิดค้นหรือคิดทาขึ้ น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทาใดๆ ที่ทาให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี
"กรรมวิ ธี " หมายความว่ า วิ ธี การ กระบวนการ หรือกรรมวิ ธี ในการผลิตหรือ
การเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์และ
รวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย
เมื่อพิจารณาความหมายของ “กำรประดิษฐ์” (invention) หมายถึง มนุษย์ใช้
ความคิด สติปัญญาเข้าไปในการคิดค้นและคิดทาขึ้น จนนาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิคจนเป็นผลสาเร็จที่เกิดขึ้นได้แล้วยังผลต่อผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี หรือการปรับปรุงให้
ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ เหล่านั้น “กำรค้นพบ” (discovery) หมายถึง มนุษย์ใช้
ความคิด สติปัญญาในการคิดค้นและคิดทาขึ้น เพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ด้ ว ยทฤษฏี หรื อ กฎเกณฑ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยตัวมันเอง มนุษย์ใช้
เพียงความคิด สติปัญญา เพื่อการค้นพบสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
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แม้ว่าการประดิษฐ์และการค้นพบทั้งสองต่างมีวัตถุประสงค์หรือความมุ่ง หมาย
นาไปสู่การเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
มนุษย์อย่างเดียวกันแล้ว
การนาองค์ความรู้ที่มีอยู่โดยทั่วไป หรือความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการค้น พบแล้ว
ถูกนามาประยุกต์ใช้งาน ย่อมจะทาให้เกิดการประดิษฐ์ที่มีการแก้ใขปัญหาทางเทคนิคจนเป็น
ผลสาเร็จ ที่เกิดขึ้น ได้ ซึ่งจะปรากฏให้เห็น ลักษณะทางเทคนิค ของการประดิษฐ์ ที่เกิดจาก
ความคิดค้นคิดทาขึ้น (คิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้น) ของผู้ประดิษฐ์เหล่านั้น จนก่อให้เกิดผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือใช้งาน เพื่ออานวยความสะดวกต่อการดารงชีวิตของ
มนุ ษ ย์ จ นอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเป็ น รู ป แบบนวั ต กรรม หรื อ เทคโนโลยี ใ หม่ ขึ้ น ได้
ตั ว อย่ า งเช่ น จุ ด เริ่ ม ต้ น การค้ น พบโครงสร้ า ง DNA ถื อ ว่ า คื อ การค้ น พบแล้ ว ต่ อ มาได้ มี
การพัฒนากรรมวิธีทาให้เกิด DNA เพิ่มจานวน DNA มากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม
ซึ่งอาจถือได้ว่ากรรมวิ ธี เหล่านั้น เป็น การประดิษ ฐ์ที่ อาจขอรับความคุ้มครองสิทธิบั ต รได้
เป็นต้น
สาหรับ แนวทางการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นการประดิษฐ์ที่มี การแกัไขปัญหาทาง
เทคนิคเกิดขึ้นหรือไม่ โดยอาจนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงความรู้ที่เกิดจาก
การค้นพบ (discovery) เหล่านั้น นามาประยุกต์ใช้งานจนทาให้เกิดเป็นผลทางเทคนิคอย่าง
หนึ่ ง อย่ า งใดในทางปฏิบั ติ ได้ แล้ว จะสามารถขอรับ ความคุ้ม ครองสิ ท ธิบั ต รได้ หรือไม่นั้น
ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาจากระดับการแทรกแซงของมนุษย์ (human intervention) ที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องต่อกระบวนการคิดค้นหรือคิดทาขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้น ในผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธีใดๆ จนก่อให้เกิดการประดิษฐ์เหล่านั้นขึ้น
ถ้าหากเกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการประดิษฐ์ดังกล่าวข้างต้น
สมควรจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดอื่นๆ ต่อไป
อาทิเช่น การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty) ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step) และ
สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (Industrial applicability) เป็นต้น

11. กำรประดิษฐ์ที่ไม่สำมำรถขอรับควำมคุ้มครอง
ม. 9

การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(4) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน
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11.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มอี ยู่ตำมธรรมชำติ
สัตว์ พืช หรือ สำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช
ม. 9 (1)

การพิจารณาการประดิษฐ์ตามมาตรา 9 (1) จะต้องพิจารณาจากบรรทัดฐานที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
ก. คาขอรับสิทธิบัตรที่ได้ขอรับความคุ้มครองในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลาย
เซลล์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น พื ช ชั้ น สู ง หรื อ สั ต ว์ ชั้ น สู ง ในอาณาจั ก รพื ช และสั ต ว์ ( Plant and Animal
Kingdom) และรวมถึงแบคทีเรีย, รา (fungi), เห็ด, ราที่รวมถึงยีสต์ สาหร่ายและโปรโตซัว
(protozoa), เซลล์ ยู แคริโ อต (eukaryotic cell), เซลล์ โ ปรคาริโ อต (prokaryotic cell),
สายพันธุ์เซลล์ (cell line), ไวรัส (virus), ไวรอยด์ (viroid), ไมโครพลาสมา (mycoplasma),
เซลล์ สั ต ว์ (animal tissue culture), ไลเคน (lichen), ฝาจ (phage), ซิ ม ไบออน
(symbiont), แอ็คติโนมัยซีต (actinomycete) ทั้งที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณลักษณะและ/หรือคุณสมบัติเหมือนหรือเหมือนในนัยสาคัญกับสิ่ง
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ
ข. คาขอรับสิทธิบัตรที่ได้ขอรับความคุ้มครองในโปรตีน, ยีน, ดีเอ็นเอ (DNA), อาร์
เอ็นเอ (RNA), พลาสมิด (plasmid), เวคเตอร์ (vector) หรือส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง
ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์ เ ดี ย วหรื อ หลายเซลล์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น พื ช ชั้ น สู ง หรื อ สั ต ว์ ชั้ น สู ง ใน
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)
ทั้งที่เกิดขึ้นเองและมี อยู่ตามธรรมชาติ หรือที่มนุษ ย์สร้างขึ้นให้ มีคุณลั กษณะและ/หรื อ
คุณสมบัติเหมือนหรือเหมือนในนัยสาคัญกับสิ่งดังกล่าวที่เกิดขึ้นเอง และมีอยู่ตามธรรมชาติ
ดังนั้น ทั้งสองกรณี ข้อ ก และข้อ ข ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (1)
ยกเว้น จุลชีพสายพันธุ์ใหม่หรือจุลชีพกลายพันธุ์ ซึ่งถูกเตรียมขึ้น ถูกสร้างขึ้น หรือ
ถูกคิดค้นโดยมนุษย์จนมีลักษณะหรือคุณสมบัติแตกต่างจากจุลชีพที่พบตามธรรมชาติ หรือ
จุลชีพสายพันธุ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอรับความคุ้มครองได้ ถือว่าไม่ขัดต่อมาตรา 9 (1)
ในกรณี สัตว์หรือพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ใหม่หรือพืชใหม่ ที่ถูกเตรียม หรือ
ถูกสร้างขึ้น รวมถึงส่วนขยายพันธุ์ของสัตว์หรือพืชดังกล่าว ไม่สามารถขอรับความคุ้มครอง
ได้ตามมาตรา 9(1) ยกเว้นกรณีนาไปใช้เป็นอาหารหรือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ในกรณี พั น ธุ์ พื ช ใหม่ ส ามารถขอรั บ ความคุ้ ม ครองได้ ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองพันธุ์พืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมวด 1

ส่วนที่ 1

หน้ำ 26

ในกรณี สารสกัดจากสัตว์หรือพืชที่มิได้ผ่านกระบวนการปรับแปรในสาระสาคัญ
ใดโดยมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ หรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกทาให้
บริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ถู ก แยกออกมา ซึ่ ง ยั ง คงมี คุ ณ ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ สารที่ มี อ ยู่ ใ นธรรมชาติ
ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (1) เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือสารดังกล่าวถือ
ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ จึงเป็นเพียงแค่การค้นพบเท่านั้น
อย่ำงไรก็ตำม สาหรับแนวทางการพิจารณาของสานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ
อาทิ สานักงาน USPTO1 EPO2 JPO3 ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือสาร
ที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกทาให้บริสุทธิ์นั้น มิได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ หรือการ
ค้นพบ เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์หรือสารเหล่านั้น มิได้มีอยู่ในธรรมชาติในรูปลักษณะที่บริสุทธิ์
ซึง่ อาจสามารถขอรับสิทธิบัตรภายใต้การพิจารณาของสานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ
ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกทาให้บริสุทธิ์นั้น
อาจขอรับสิทธิบัตรจากสานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศได้ก็ตาม แต่ไม่อาจขอรับความคุ้มครอง
ภายในประเทศได้ ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามมาตรา 9 (1) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
หากการประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกับวิธีการหรือกระบวนการหรือกรรมวิธีในการ
ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ หรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติบริสุทธิ์ สามารถขอรับความ
คุ้มครองได้ ถือว่าไม่ขัดต่อมาตรา 9 (1)
ทั้งนี้ หมวด 5 ให้นาความในหมวด 1 ส่วนที่ 1 หน้า 25 - 26 บังคับใช้โดยอนุโลม
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11.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นลั กษณะพิ เศษอย่ างหนึ่ งของการค้นพบ เป็ นขบวนการและ
สภาวะที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในธรรมชาติ การนาเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เชิงเทคนิคอาจขอรับสิทธิบัตรได้
ทฤษฎีตามธรรมชาติของความเป็นตัวนาที่ดีไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่วัตถุตัวนาที่ดีตัวหนึ่ง
ซึ่งถูกผลิตขึ้นมา โดยการนาเอาทฤษฎีตามธรรมชาตินี้มาใช้ หรือขบวนการในการเตรียมวัตถุ
ตัวนาโดยการนาเอาทฤษฎีตามธรรมชาติมาใช้อาจขอรับสิทธิบัตรได้ หรือวิธีการเฉพาะสาหรับ
การคิดเลขโดยวิธีลัด ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องคานวณที่คิดค้นขึ้นเพื่ อให้
สามารถคานวณเลขโดยวิธีลัด อาจขอรับสิทธิบัตรได้ เป็นต้น
สิ่งที่ไม่ “ประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ” หมำยถึง:
(1) เป็นเพียงเปิดเผยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเท่านั้น
(2) เป็นเพียงการค้นพบเท่านั้น
(3) การประดิษฐ์ที่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ และ
(4) การประดิษฐ์ที่ไม่ได้มีการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ
สาระสาคัญที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ หมำยรวมถึง:

United States Patent and Trademark Office
European Patent Office
3 Japan Patent Office
1
2
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(1) เป็นเพียงการเปิดเผยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือ สูตรทางคณิตศาสตร์
(2) เป็นเพียงการเปิดเผยกติกา หรือวิธีการเล่นเกมส์หรือ กีฬา
(3) เป็น เพี ย งการเปิด เผยวิ ธี หรือแผน ซึ่ง สามารถกระท าได้ ด้ วยการใช้
การจดจาและการใช้เหตุผลของมนุษย์เท่านั้น
ม. 9 (3)

11.3 ระบบข้อมูลสำหรับกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์
ในส่วนของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่ โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์โดยตั วของมั นเอง (Computer per se) หรือในลั กษณะที่ เป็ นการบั นทึ กลงบน
ตัวกลาง การเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านเทคนิคอาจจะขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น การ
นาไปรวมกับเครื่องมือและวิธีการเชิงเทคนิคบางอย่างเครื่องหรือกระบวนการสาหรับผลิตภัณฑ์
ที่ควบคุมการทางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
การตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ หรือ
ซอฟต์แวร์ โดยพื้นฐานผู้ตรวจสอบควรถือปฏิบัติดังนี้
 ทาความเข้าใจต่อเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และพิจารณาวิธีการ
ทางานโดยละเอียด ครอบคลุม ถึง “การประมวลผล” ที่อยู่บนพื้นฐาน
การทางานร่วมกันกับเครื่องจักรกลทุกประเภท (อุปกรณ์ หรือระบบ
หรือวิถีทาง เป็นต้น) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะสาคัญที่มีการทางาน
ร่วมกับการประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing)
 ประมวลผลเนื้ อ หาทั้ ง หมดของข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก กล่ า วคื อ ประเมิ น
ภาพรวมคุณลักษณะพิเศษทั้งหมดของข้อถือสิทธิหลัก โดยพิจารณา
ร่วมกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และ
 ตีความที่แท้จริงตามบทบัญญัติที่ว่า “ระบบข้อมูลสาหรับการทางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์” โดยเคร่งครัด
ตัวอย่ำง การตีความอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติข้างต้นโดยแท้จริง ในงาน
รหัสต้นกาเนิด (Source code) จะทาให้ผู้ขอมีทางเลือกการคุ้มครองได้ตามพระราชบัญญัติ
ต่างๆ เช่น รหัสต้นกาเนิดอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และการทา
หน้ า ที่ หรือการใช้สอย (Function) และผลทางเทคนิค (Effects) ที่ เกิด ขึ้น จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อาจขอรับความคุ้มครองได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
การพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือ
ภายใต้บังคับมาตรา 9 (3) โดยสิ้นเชิง
อย่ า งไรก็ ต าม การประมวลผลข้ อ มู ล ท าได้ ทั้ ง โดยวิ ถี ท างของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือโดยวิถีทางของวงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะพิเศษ และการเลือกใช้งานอาจจะไม่
ขึ้นอยู่กับ แนวคิดของการประดิษ ฐ์ แต่ถูกกาหนดโดยปัจจัย ทางเศรษฐศาสตร์หรือ ความ
เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ฉะนั้นการตรวจสอบการประดิษฐ์ในวิทยาการนี้พึงควรใช้สิ่งต่อไปนี้
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เป็นแนวทางพิจารณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการถือสิทธิในตัวโปรแกรมนั้นๆ หรือเป็น
การบันทึกโปรแกรมนั้นไว้ในสื่อบันทึก จะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะมีเนื้อหา
สาระอย่างไร และก็ยังคงไม่สามารถได้รับความคุ้มครองเช่นกัน ถึงแม้ว่าโปรแกรมข้างต้นจะ
ถูกป้อนใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป
แต่ถ้าสาระที่สาคัญที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิทาให้เห็นได้ว่า มีการพัฒนาทางเทคนิค
แก่งานที่ปรากฏอยู่แล้วของการประดิษฐ์สิ่งเหล่านั้นก็อาจได้รับความคุ้มครอง ถึงแม้ว่าจะมี
การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการทางานด้วยก็ตาม
ตั วอย่ำ ง: เครื่องจั กรกลที่ ควบคุม ด้ ว ยโปรแกรม และการผลิ ต ที่ ควบคุม ด้วย
โปรแกรมและกระบวนการควบคุมนั้น โดยปกติจะถูกพิจารณาว่าเป็นสาระสาคัญที่สามารถ
ได้ รับ ความคุ้ม ครองเช่ น เดี ย วกัน ถ้า สาระส าคัญ ของการประดิ ษ ฐ์ นั้ น เกี่ย วข้องแต่ เพี ย ง
โปรแกรมที่ควบคุมการทางานภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป สาระสาคัญของ
การประดิ ษ ฐ์ นั้ น ย่ อ มสามารถที่ จ ะได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง ถ้ า หากโปรแกรมดั ง กล่ า วให้
ประสิทธิผลทางเทคนิค
ตัวอย่ำง : ระบบประมวลผลข้อมูลที่มีหน่วยความจาขนาดเล็กแต่ทางานเร็ว และ
หน่วยความจาอีกหน่วยหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแต่ทางานได้ช้ากว่า ถ้าได้ป้อนข้อมูลประมวลผล
ทั้งหมดไว้ในหน่วยความจาขนาดเล็กแต่ทางานเร็วดังกล่าวแล้ว จะทาให้หน่วยความจาขนาด
เล็กแต่ทางานเร็ว ประมวลผลด้วยความเร็วที่เท่ากันกับหน่วยความจาขนาดใหญ่ และจนเกิด
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสมือนว่าได้เพิ่มขนาดของหน่วยความจาขนาดเล็กแต่ทางานเร็วขึน้
นั้นเป็นลักษณะทางเทคนิค (Technical characteristics) ดังนั้น อาจได้รับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร
สาระสาคัญอื่นที่ควรคานึงควบคู่ในการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์มีดังนี้
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ “แนวควำมคิดที่อำจขอรับสิทธิบัตรไม่ได้” เช่น :
1) เป็นเพียงการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ได้
มีการบรรยายในรายละเอียดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ว่าจะใช้ทรัพยากร
ทางฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในการทาการประมวลผลนั้นๆ อย่างไร
2) เป็นเพียงการบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลลงในสื่อสาหรับเก็บเท่ า นั้ น
โดยไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดหรือลักษณะพิเศษทางเทคนิคแต่อย่างใด
3) เป็นเพียงการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลหรือบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลในสื่อสาหรับบันทึกเท่านั้น
4) วิธีการในการดาเนินการทางธุรกิจ หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์
ผู้ตรวจสอบพิจารณาถึงลักษณะสาคัญของแนวคิดนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ
ทั้งนี้สามารถพิจารณาแนวทางการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสาหรับ
การทางานของคอมพิวเตอร์ (Computer related invention) เพิ่มเติมได้ที่ หมวด 6 ใน
คู่มือฉบับนี้
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แผนภูมิขั้นตอนสำหรับตรวจสอบกำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบข้อมูลสำหรับกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์
ดาเนินการตรวจสอบว่าระบบข้อมูลการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ตามการประดิษฐ์สามารถขอรับความคุ้มครองได้หรือไม่ ?
การประดิษฐ์นั้นใช้มาตรการร่วมกันระหว่าง
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อกาหนดโครงสร้างทางกายภาพของการประดิษฐ์หรือ
การประดิษฐ์นั้นอ้างถึงขั้นตอน หรือกระบวนการที่ดาเนินการโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยตรงหรือ โดยอ้อมหรือไม่ ?

ใช่

รายละเอียดการประดิษฐ์ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะทาให้บุคคลที่มี
ความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนี้ สามารถเข้าใจสาระของ
การประดิษฐ์และสามารถนาไปปฏิบัติตามได้หรือไม่ ?

ไม่

ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามแนวทางการตรวจสอบอื่นๆ เช่น
กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น

ตรวจสอบข้อถือสิทธิ
ตรวจสอบว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ขัดต่อ
มาตรา 9(3) โดยชัดเจนหรือไม่ ?

ใช่

ไม่
การประดิษฐ์มีการดาเนินการ
ในคอมพิวเตอร์ในลักษณะเป็นขั้นตอน ?

ใช่

ไม่
การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของ
ซอฟต์แวร์ในฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่ไม่เฉพาะเจาะจง

ใช่

ไม่
พิจารณาตรวจสอบขั้นตอน/เนื้อหาสาระสาคัญ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่อไป

ไม่

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับ
ฮาร์ดแวร์เฉพาะ, หรือทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เฉพาะ ?
ใช่

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบทางกายภาพ
ของข้อมูลหรือสัญญาณ ? หรือการควบคุมหรือการจัดการผลที่
เกิดจากการควบคุมที่กระทาต่อทรัพยากร
ทางฮาร์ดแวร์ ?

ใช่

ไม่
เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ
กระบวนการที่เกี่ยวกับการทางานภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จากัดเฉพาะการใช้งาน
ในเชิงปฏิบัติในเทคโนโลยีเฉพาะสาขาใด
สาขาหนึ่ง ?
ไม่
กำรประดิษฐ์ไม่ได้
รับควำมคุ้มครอง

ใช่

เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถ
ได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์การจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรือไม่ ?
ใช่
กำรประดิษฐ์ได้รับ
ควำมคุ้มครอง

ไม่

กำรประดิษฐ์ไม่ได้
รับควำมคุ้มครอง

หมวด 1

ม. 9 (4)

ส่วนที่ 1

หน้ำ 30

11.4 วิธีกำรวินิจฉัย บำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์ หรือสัตว์
มาตรา 9 (4) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ ทั้งนี้ให้นา
ความในหมวด 5 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
11.5 กำรประดิษฐ์ที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนำมัย หรือ
สวัสดิภำพของประชำชน

ม. 9 (5)

จุดมุ่งหมายของการยกเว้นการประดิษฐ์ที่เข้าข่ายตามมาตรา 9 (5) มิให้ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากป้องกันมิให้เกิดความวุ่นวาย ขัดต่อความสงบ
ของสาธารณชน หรือป้องกันมิให้การประดิษฐ์ ดังกล่าวอาจชักนาไปสู่การก่ออาชญากรรม
ตั ว อย่ า งเช่ น ซองจดหมายที่ มี ระเบิด ขนาดเล็ กอยู่ ภายใน ซึ่ ง จะระเบิ ด ออกเมื่ อเปิ ด ซอง
จดหมาย
ในกรณี ที่ ก ารประดิ ษ ฐ์ นั้ น อาจน าไปสู่ ก ารใช้ ทั้ ง ในด้ า นดี และด้ า นไม่ ดี
ตัวอย่างเช่น วิธีการทาให้กุญแจนิรภัยหลุดออก การประดิษฐ์นี้หากผู้ร้าย หรือขโมยนาไปใช้
ย่อมเป็นการใช้ในด้านไม่ดี หากใช้โดยช่างซ่อมกุญแจในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินย่อมเป็นการใช้
ในทางที่ดี ในกรณีนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องปฏิเสธคาขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 9 (5) นี้ แต่หาก
พบว่าการประดิษฐ์นี้มีเนื้อหาสาระที่อ้างอิงอย่างชัดเจนถึงการใช้ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ส่วนที่อ้างอิงนั้นจะต้องถูกสั่งให้ตัดออกไปจากรายละเอียดของการประดิษฐ์
ดังนั้น หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่า ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ขอถือสิทธิ ใน
การประดิ ษ ฐ์ บ างส่ว นที่ ไม่ อาจได้ รับความคุ้ม ครองตามมาตรา 9 แห่ ง พ.ร.บ. สิ ท ธิ บั ตร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไข
เพิ่มเติม (หากสามารถทาการแก้ไขเพิ่มเติมได้ และดูรายละเอียดในหัวข้อการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ตามข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542)

12. กำรตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในกำรขอรับสิทธิบัตร

ม.10

ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรอยู่ในฐานะใด ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
กาหนดไว้ในมาตรา 10
ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบตั ร และมีสิทธิที่จะได้รับการระบุชอื่ ว่าเป็นผู้ประดิษฐ์
ในสิทธิบัตร
สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
12.1 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะได้รับการระบุชื่อ ของ
ตนว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตรตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
หากผู้ ข อเป็ น ผู้ประดิษ ฐ์แล้ว ประสงค์ขอรับสิท ธิบัต รจะต้องรับรองยืนยัน
ตนเองว่าเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยไม่มีบุคคลอื่นใดมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และไม่มีการโอน
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สิทธิใดให้แก่บุคคลอื่น และได้รับรองรายละเอียดต่างๆ รวมถึง ข้อความทั้งหมดที่ระบุใน
คาขอรับสิทธิบัตร มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ การรับรองยืนยันตนเอง
ให้เป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่อง “กาหนดแบบพิมพ์คาขอฯ” (พ.ศ. 2542) ข้อ 4

ประกำศกรมฯ
เรื่อง “กำหนด
แบบพิมพ์คำขอฯ”
(พ.ศ.2542)
ข้อ 4

เรื่อง “กำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบตั ร คำขอถือสิทธิวันยื่นคำขอในต่ำงประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสำรประกอบคำขอดังกล่ำว และจำนวนสำเนำ” (พ.ศ. 2542)
ในกรณี ที่ ผู้ ขอรับสิท ธิบั ตรการประดิ ษฐ์ หรืออนุสิท ธิบัต รเป็นผู้ป ระดิษ ฐ์หรือ
ผู้ออกแบบสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ให้ยื่นคารับรองเกี่ยวกับสิทธิ ขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยใช้ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (พ) ท้ายประกาศนี้พร้อมกับ
คาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้วย
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นคนต่างด้าวและ
อ่ า นภาษาไทยไม่ เ ข้ า ใจให้ ใช้ Form PI/PD/PP/001-A (Add) ท้ า ยประกาศนี้ แทนแบบ
สป/สผ/อสป/001-ก (พ)
ดังนั้น หนังสือแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร หรือ“คารับรอง
เกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” กรณีผู้ขอเป็นผู้ประดิษฐ์ประสงค์ขอรับสิทธิบัตร
ในนามตนเอง จะต้องยื่นหนังสือคารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร สาหรับใช้พิจารณา
สิทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ประดิษฐ์ร่วมกับเอกสารหลักฐานตามแบบสป/สผ/อสป/001-ก (พ) หรือ
ถ้าบุคคลนั้นเป็นชาวต่างชาติอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจให้ใช้แบบ PI/PD/001-A (Add) (เอกสาร
แนบ 3) แทนได้ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทางและหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น ที่ อ ยู่
เพื่อแสดงตนว่าอยู่ในราชอาณาจักรในขณะที่ได้ให้คารับรองนั้นจริง
12.2 ผู้รับโอนสิทธิ
ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิที่จะโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ
ซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับโอนสิทธิสามารถกระทาได้
กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นผู้รับโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร จะต้องยื่นหนังสื อ
สัญญาโอนสิทธิฉบับตัวจริงที่มีการลงลายมือชื่อทั้งผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิ โดยหนังสือ
สัญญาโอนสิทธิจะต้องกระทาขึ้นก่อนหรือในวันยื่นคาขอ หรือหากกระทาขึ้นภายหลัง วันยื่น
คาขอต้องปรากฏข้อความให้หนังสือโอนสิทธิดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
หากผู้รับโอนสิทธิไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือโอนสิทธิด้วยตนเอง จะต้องมี
หนังสือมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจ ซึ่งเป็นตัวแทนสิทธิบัตรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดี
ลงนามเป็นผู้รับโอนสิทธิแทนก็ได้
ในกรณีที่สานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศรับรองเอกสารว่าเป็นสาเนาหนังสือ
สัญญาโอนสิทธิที่ได้ยื่นไว้ในสานักงานนั้น หรือในกรณีที่ยื่นคาขอหลายคาขอไว้ในวันเดียวกัน
โดยผู้ขอหรือตัวแทนลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ผู้ขอจะยื่นสาเนาของเอกสารดังกล่าว
เป็นหนังสือโอนสิทธิก็ได้
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กรณีผู้ขอได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรแล้วถึงแก่ความตาย สิทธิขอรับ สิทธิบัตรย่อมถูก
โอนและรับมรดกกันได้ ซึ่งสิทธิการขอรับ สิทธิบัตรย่อมถูกโอนให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือ
ผู้รับพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดก
ในกรณีที่เป็นทายาทโดยธรรม ให้ผู้ได้รับสิทธิยื่นสาเนาหลักฐานเกี่ยวกับการรับ
มรดกที่ ป ระกอบด้ ว ย รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู่ และจ านวนของทายาททั้ ง หมด บั ต ร
ประจาตัว ผู้รับมรดก สาเนาทะเบียนบ้านผู้รับมรดก มรณบัตรหรือหลักฐานการตายอย่างอื่น
ของผู้ขอรับสิทธิบัตรรายเดิม ถ้าเป็นผู้รับมรดกในฐานะคู่สมรสจะต้องแนบหลักฐานการสมรส
ตามกฎหมาย หรือเอกสารอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ได้สิทธิตามพินัยกรรม ให้ผู้ได้รับสิทธิยื่นพินัยกรรม บัตรประจาตัว
ของผู้ รับ สิ ท ธิ ต ามพิ นั ย กรรม ทะเบี ย นบ้ า นของผู้ รับ สิ ท ธิ ต ามพิ นั ย กรรม มรณบั ต รหรื อ
หลักฐานการตายอย่างอื่นของผู้ขอรับสิทธิบัตรรายเดิม ถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดกจะต้อง
นาสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือคาพิพากษาอันถึงที่สุดมาแสดง หรือเอกสารอื่นที่
อาจเกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ ไ ด้ สิ ท ธิ จ ากการเป็ น ผู้ จั ด การมรดก ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วยื่ น
คาสั่งศาล หรือคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก
มรณบั ต รของผู้ ข อรายเดิ ม หรื อ หลั ก ฐานการตายอย่ า งอื่ น ของผู้ ข อรายเดิ ม และบั ต ร
ประจาตัวของผู้จัดการมรดก
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องยื่นต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และรับรองความถูกต้องเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรต่อไป
ม.11

12.3 ผู้ขอรับสิทธิด้วยเหตุอื่น
สิทธิขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ ซึ่งลูกจ้างทาการประดิษฐ์ขึ้นโดยการ
ทางานตามสัญญาจ้าง หรือสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทาการประดิษฐ์ย่อมตกเป็น ของ
นายจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างที่ทาการประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วย
การใช้วิธีการ สถิติหรือรายงาน ซึ่งลูกจ้างสามารถใช้หรือล่วงรู้ได้เพราะการเป็นลูกจ้างตาม
สัญญานั้น แม้ว่าสัญญามิได้เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
ผู้ขอสำมำรถขอรับสิทธิบัตรได้ด้วยเหตุอื่นๆ แล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้
1. กรณี ที่ น ายจ้างเป็นผู้ ขอรับสิทธิ บัตร จะต้ องแสดงหลักฐานการเป็น
นายจ้ า งของผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ หรื อสั ญ ญาจ้ า งซึ่ ง สิ ท ธิ ในการประดิ ษ ฐ์ ย่ อ มตกเป็ น ของนายจ้ า ง
เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุเป็นอย่างอื่น หรืออาจยื่นหนังสือโอนสิทธิแทนก็ได้
หากเป็นกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลหรือบริษัท จะต้องแสดงเอกสารสัญญา
ว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างลงนามโดยกรรมการผู้จัดการบริษัท หรือผู้มีอานาจลง
นาม หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรืออาจยื่นหนังสือโอนสิทธิแทนก็ได้
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2. กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ เป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร
เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ มูลนิธิการกุศล เป็นต้น จะต้อง
แสดงหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประดิษฐ์เป็นพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น เช่น สาเนา
บัตรที่แสดงถึงการเป็นพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
หรือสั ญ ญาว่ า จ้ า งที่ ต้ องลงนามโดยผู้ บ ริหารของหน่ ว ยงานหรื อองค์ กร เช่ น อธิ การบดี
มหาวิทยาลัย ผู้ว่าการองค์การรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรม ประธานมูลนิธิ เป็นต้น หรืออาจยื่น
หนังสือโอนสิทธิแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องแนบคาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์กร และ
สาเนาบัตรประจาตัวผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ทั้งนี้ กรณีที่มีการมอบอานาจให้
กระทาการแทนให้นาส่งหนังสือมอบอานาจที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น
3. กรณี มี ผู้ คั ด ค้ า นค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รตามาตรา 31 และอธิ บ ดี ไ ด้ มี
คาวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และอธิบดีสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตร แล้วผู้ขอ
มิได้อุทธรณ์คาสั่งของอธิบดี หรือมีการอุทธรณ์คาสั่งต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรหรือศาล
มีคาสั่ง หรือคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่กรณี และผู้คัดค้านได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับ
การประดิษฐ์นั้นภายใน 180 วัน นับแต่วันมีคาสั่งของคาวินิจฉัยหรือคาสั่งหรือคาพิพากษาถึง
ที่สุดแล้วแต่กรณี ถือว่าผู้คัดค้านได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรวันเดียวกับคาขอเดิม และจะต้องยื่น
เอกสารหลักฐานคาวินิจฉัย คาสั่งหรือคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่กรณี เพื่อประกอบการ
พิจารณาการขอรับสิทธิด้วย (เฉพาะคาขอสิทธิบัตรเป็นไปตามมาตรา 34 เท่านั้น)

ม. 14

12.4 สัญชำติและคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิบตั ร
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าผู้ขอมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 14 หรือไม่
บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(2) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
(3) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสานักงาน
แห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้
(4) มี ภูมิ ล าเนา หรืออยู่ ในระหว่ า งการประกอบอุ ต สาหกรรมหรือพาณิ ช ยกรรม
อย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็ น
ภาคีอยู่ด้วย
ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา 14 (1) นั้น ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาว่าผู้ขอมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
หรือไม่ โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หากเป็นหน่วยงานราชการจะต้องมีพระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงานราชการดังกล่าว หรือ
กลุ่มสหกรณ์ ที่จัดตั้งจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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ที่จัดตั้งจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หรือมูลนิธิ ที่ได้รับการ
จัดตั้งและจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องส่งเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคลของตนเอง (ใน
กรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้)
ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา 14 (2) นั้น ให้ผู้ตรวจสอบ
พิ จ ารณาว่ า เป็ น สั ญ ชาติ ข องชาติ ส มาชิ ก ขององค์ ก ารการค้ า โลก ( 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
ประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสานั กงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ
ไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าประเทศติมอร์ - เลสเต (Timor - Leste)
ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใดๆ ของภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งประเทศไทยได้เป็นภาคีอยู่ด้วย แต่ประเทศติมอร์ – เลสเต
ได้มีระบบหรือกฎหมายสิทธิบัตร และยินยอมให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้ง
สานักงานใหญ่อยู่ประเทศไทยขอรับสิทธิของตนเองได้ ดังนั้น สัญชาติและคุณสมบัติ ผู้ขอ
ดังกล่าวสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน เป็นต้น
ในกรณีตรวจสอบสัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา 14 (4) นั้น ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาว่าสัญชาติของบุคคลที่มีสัญชาติตามมาตรา 14 (3) ว่ามีที่อยู่หรือภูมิลาเนาหรืออยู่
ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศ
ไทย หรือประเทศที่เป็นภาคี แห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
12.5 ตัวแทน
ในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวแทนสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเป็นไปตาม
กาหนดแห่งข้อ 13 ถึง 15 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 ดังนี้
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 13 (1)

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้มอบอานาจให้ตัวแทน
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทาการแทนในราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือมอบ
อานาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่การมอบอานาจนั้นได้กระทาในต่างประเทศหนังสือมอบอานาจต้อง
มีคารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ
หัวหน้าสานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจาอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอานาจมีถิ่นที่อยู่
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือคารับรองของบุคคล
ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอานาจรับรองลายมือชื่อหรือ
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ในกรณีคารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้อานาจรับรองลาย
มือชื่อ เรียกว่า “โนตารีปัปลิก” (Notary public) ซึ่งมีความหมายว่าโนตารีปัปลิกได้ทาการ
รับรอง (Acknowledgment) เพื่อยืนยันว่าบุคคลผู้ทาเอกสารได้ทาเอกสารขึ้นจริงและได้ทา
ต่อหน้า โนตารีปับลิกแล้ว ถือได้ว่าหนังสือมอบอานาจดังกล่าวได้มีการรับรองถูกต้องตาม
กฎหมาย แม้ว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรจะนาหนังสือมอบอานาจมายื่นพร้อมกับคาขอรับสิทธิบัตร
หลังจากที่อานาจหน้าที่ของโนตารีปับลิกสิ้นสุดลงแล้ว ไม่ อาจทาให้การรับรองหนังสือมอบ
อานาจตัวแทนสิ้นผลไป
เช่น ตราประทับของโนตารีปับลิ กที่ แสดงข้อความว่า “MY Comm. Expires
Feb 19, 2009” อานาจหน้ า ที่ ของโนตารีปั บ ลิ กของบุ คคลซึ่ ง กฎหมายของประเทศนั้ น
ให้อานาจรับรองลายมือชื่อจะสิ้นสุดลงในวั นที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ไม่ได้หมายความว่า
การรับรองหนังสือมอบอานาจตัวแทนจะสิ้นผลในวันดังกล่าว เป็นต้น
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 13 (2)

(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอานาจนั้นได้กระทาในประเทศไทย ต้องส่งภาพถ่าย
หนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้อธิบดี
เห็นว่าในขณะมอบอานาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประสงค์จะมอบอานาจ
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542) ให้บุคคลอื่นกระทาการแทน จะมอบอานาจให้แก่ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็น
ผู้กระทาการแทนเท่านั้น
ข้อ 14
ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ มอบอ านาจหรื อ ค ารั บ รองตามข้ อ 13 (1) จั ด ท าขึ้ น เป็ น
กฎ ฉ.21
ภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นหนังสือดังกล่าวจัดให้มีคาแปลเป็นภาษาไทย โดยมีคารับรองของ
(พ.ศ. 2542) ผู้แปลและผู้รับมอบอานาจว่าเป็นคาแปลภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับหนังสือมอบอานาจหรือ
ข้อ 15
คารับรองนั้น และยื่นคาแปลดังกล่าวพร้อมกับหนังสือมอบอานาจหรือคารับรอง แล้วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน ให้ปฏิบัติตามหนังสือตอบข้อหารือของ
กระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0304/23571 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2534 และบันทึกของ
กองนิติการ กรมทะเบียนการค้าที่ 0606/410 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 เรื่องการขอ รับ
สิทธิบัตรของบุคคลสัญชาติจีน (ไต้หวัน) โดยสถานกงสุลไทยเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
หนังสือมอบอานาจตัวแทน จะเป็นฉบับตัวจริงหรือสาเนาก็ได้ โดยต้องติดอากร
แสตมป์ 30 บาท ต่อตัวแทนหนึ่งคน ทั้งนี้ หากจะยื่นหนังสือมอบอานาจฉบับสาเนา จะต้อง
เป็นสาเนาจากหนังสือมอบอานาจตัวจริงซึ่งชาระอากรแสตมป์แล้ว พร้อมทั้งมีการรับรอง
ความถูกต้องโดยตัวแทนผู้รับมอบอานาจ โดยในหนังสือมอบอานาจนั้นจะต้องกระทาขึ้น
ก่อนหรือในวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร หรือหากกระทาขึ้นภายหลังวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรต้อง
ปรากฏข้อความให้การมอบอานาจดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร หรือมีการให้
สัตยาบัน
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ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าตัวแทนเป็นตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ
หรือไม่ และการระบุชื่อ - ที่อยูข่ องตัวแทนสิทธิบัตร รวมทั้งเลขที่ตัวแทน โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์ตามแบบพิมพ์คาขอข้อ 5. สอดคล้องและถูกต้องกับตามทีร่ ะบุไว้เอกสารประกอบคาขอ
และหนังสือมอบอานาจตัวแทนหรือไม่
12.6 ระบุชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน
ม. 15

ในกรณีที่มีผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน ซึ่งไม่ได้ร่วมขอรับ สิทธิบัตรในครั้งแรก จะขอเข้า
เป็นผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ได้ก่อนมีการออกสิทธิบัตร เมื่อได้รับคาขอแล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งกาหนดวันสอบสวนไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ให้ ส่งสาเนาคาขอไปยัง
ผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นด้วย
หากต่อมาปรากฏผลการสอบสวนและผลคาวินิจฉัยอธิบดีว่าผู้ประดิษฐ์ที่สามารถเข้า
ร่วมได้และสามารถระบุชื่อเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ ให้ผู้ขอยื่นขอเพิ่มชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน โดยยื่น
เอกสารผลการสอบสวนและคาวินิจฉัยดังกล่าวเพิ่มเติม นับแต่วันทราบผลดังกล่าว

ม. 72

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาผลการสอบสวนและคาวินิจฉัยของอธิบดีกรณี
ดังกล่าว ว่ามีสิทธิร่วมกันและไม่มีผู้ใดอุทธรณ์คาวินิจฉัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งหรือคาวินิจฉัยของอธิบดี และให้ผู้ขอเปลี่ยนแปลงการระบุชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมลงในแบบ
พิมพ์คาขอ ข้อ 6. และปรับปรุงในฐานข้อมูล e - Patent ด้วยเช่นกัน

13. คำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับคำขอฉบับเดิม
ม. 26

13.1 กำรแยกคำขอที่มีกำรประดิษฐ์หลำยอย่ำง
ในการตรวจสอบค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร ถ้ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ห็ น ว่ า ค าขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รใดมี ก ารประดิ ษ ฐ์ ห ลายอย่ า งที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั น จนอาจถื อ ได้ ว่ า เป็ น การ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคาขอสาหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ได้แยกตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ถือว่าได้ยื่นคาขอนั้นในวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก
การแยกคาขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้อง
ยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลา 120 วัน เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคาสั่งแล้ว
ให้คาสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด
ในกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบว่าคาขอรับสิทธิบัตรที่แยกจากคาขอเดิม
นั้นมีการสั่งแยกคาขอจากผู้ตรวจสอบแล้วได้ยื่นคาขอภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
ให้แยกคาขอหรือไม่ หากผู้ขอได้ยื่นคาขอภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวันยื่นคาขอที่แยกจาก
คาขอเดิมเป็นวันยื่นคาขอครั้งแรก
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13.2 คำขอเดิมจำกเหตุถูกคัดค้ำนจำกผู้ขอไม่มีสิทธิ
ม. 34

ในกรณีที่มีผู้คัดค้านตามมาตรา 31 และอธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มี
สิทธิรับสิทธิบัตร ให้อธิบดีสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้อุทธรณ์คาสั่งของอธิบดี หรือได้อุทธรณ์คาสั่งของ
อธิบดีและคณะกรรมการ หรือศาลได้มีคาสั่งหรือคาพิพากษาถึงที่สุดแล้วถ้าผู้คัดค้านได้ยื่น
คาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันมีคาสั่งของ
อธิบดี หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการหรือศาลมีคาสั่งพิพากษาถึงที่สุด แล้ วแต่กรณี ให้ถือว่า
ผู้คัดค้านได้ยื่นคาขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคาขอรับสิทธิบัตร และให้ถือ
ว่าการประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบตั รของผู้ถูกคัดค้านตามมาตรา 28 เป็นประกาศโฆษณา
คาขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านด้วย ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใดจะยื่นคาคัดค้านคาขอรับสิทธิบัตรของ
ผู้คัดค้านเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกว่านั้นไม่ได้
ในการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้คัดค้านนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ
คาขอรับสิทธิบัตรและตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้คัดค้านตามมาตรา 24 และให้นามาตรา
29 มาใช้บังคับแก่ผู้คัดค้านด้วย
ในกรณีนี้ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรนั้นว่ามี การยื่น คาขอ
ภายใน 180 วัน ตามมาตรา 34 วรรคสอง ซึ่งมีผลให้วันยื่นคาขอเป็นวันเดียวกับวันยื่นคาขอ
เดิมและให้ถือว่าการประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรเดิมเป็นการประกาศโฆษณาคาขอ
ที่ได้มีการยื่นมาใหม่โดยไม่ต้องมีการประกาศโฆษณาอีก ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการระบุ
ในแบบพิ ม พ์ คาขอ ข้อ 7. ว่ า คาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รเกี่ย วข้องกับ คาขอเดิ ม เพราะถูกคัด ค้าน
เนื่องจากผู้ขอไม่มีสิทธิ
และในกรณีดังกล่าวผู้ขอรับสิทธิบัตร (ในฐานะผู้คัดค้านและเป็นผู้มีสิทธิขอรั บ
สิทธิบัตร) ต้องยื่นคาขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ของ
ตนเองนั้นเป็นไปตามมาตรา 5 หรือไม่ โดยที่ผู้ขอต้องยื่นคาขอให้ตรวจสอบภายใน 5 ปี นับ
แต่วันประกาศโฆษณา หรือภายในกาหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีคาวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด
แล้ ว แต่ ระยะเวลาใดจะสิ้น สุด ลงที หลั ง ถ้า หากผู้ ขอรับ สิ ท ธิ บัต รไม่ ยื่ นคาขอภายในเวลา
ที่กาหนดไว้ให้ถือว่าละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว
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13.3 กำรขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิระหว่ำงสิทธิบตั รกับอนุสิทธิบัตร
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทของสิทธิที่จะขอรับจากสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเป็นสิท ธิบัตร
แล้วแต่กรณี ให้ผู้ขอยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกาหนดต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใด
สถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
(2) สานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกาหนด
คาขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยเอกสาร
สาหรับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 17
หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 17 แล้วแต่กรณี
ผู้ ข อเปลี่ ย นแปลงประเภทของสิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ ข อรั บ คื น
ค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่ได้ชาระไปแล้ว
ฉะนั้นผู้ขอที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจะต้องยื่นแบบ สป/
อสป/004-ก (เอกสารแนบ 4) ในการขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
ดังนั้น กรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากคาขอรับอนุสิทธิบัตรเป็น
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องดังนี้
(1) ผู้ ขอได้ ยื่ น คาขอเปลี่ ย นแปลงประเภทของสิท ธิ และเอกสารส าหรับ
คาขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นไปตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องออกตามความในมาตรา 17 พร้อม
ทั้งชาระค่าธรรมเนียม
(2) ผู้ขอได้ยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิก่อนการประกาศโฆษณา
และออกอนุสิทธิบัตร
(3) ผู้ขอมีความประสงค์ให้วันยื่นคาขอเดิมเป็นวันยื่นคาขอหรือให้วันยื่นคาขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิเป็นวันยื่นคาขอ
ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
ถูกต้อง ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไป โดย
ต้ องตรวจสอบความถูกต้องของวัน ยื่น คาขอที่ผู้ ขอประสงค์ เพื่ อให้ ถูกต้ องในฐานข้อมูล
e - Patent อีกด้วย
ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิไม่ถูกต้อง
เช่น ผู้ขอยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิหลังวันประกาศโฆษณาและจดทะเบียนคาขอรับ
อนุ สิ ท ธิ บัตร ให้ ผู้ ต รวจสอบส่ง หนั งสือแจ้งผู้ ขอให้ ทราบว่ าผู้ขอไม่มี สิทธิ ขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทของสิทธิแต่อย่างใด
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14. กำรขอถือสิทธิวันยื่นคำขอนอกรำชอำณำจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอใน
รำชอำณำจักร
ม. 19 ทวิ

กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 10

บุ ค คลตามมาตรา 14 ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รส าหรั บ การประดิ ษ ฐ์ ไ ว้ น อก
ราชอาณาจักร ถ้ายื่นขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสอง
เดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้
ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคาขอใน
ราชอาณาจักรก็ได้
ในการขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไว้
แล้ ว นอกราชอาณาจั ก รภายในสิ บ สองเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะมีสิทธิให้ถือว่า
ได้ยื่นคาขอนั้นในวันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้ง
แรกตามมาตรา 19 ทวิ ให้ยื่นคาขออีกฉบับหนึ่งตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกาหนดพร้อมคาขอรับ
สิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบหกเดือน
นับแต่วันที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยต้องยื่น
สาเนาคาขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรนั้นซึ่งแสดงวันยื่นคาขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตามคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว
และมีการรับรองความถูกต้องโดยสานักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีนี้ หากผู้ขอได้ยื่นคาขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก
เป็นวันยื่นคาขอในราชอาณาจักร ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
ถือสิทธิให้ถือวันยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคาขอในราชอาณาจั กร
ซึ่งต้องยื่นพร้อมคาขอรับสิทธิบัตรหรือก่อนวันประกาศโฆษณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 16 เดือนนับ
แต่วันที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ดังนี้
• วันที่ยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกมีกาหนดเวลาเกินกว่า 12 เดือน หรือไม่
• ผู้ขอมีสัญชาติและคุณสมบัติตามมาตรา 14 หรือไม่
• ต้องมีสาเนาคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรไว้เป็น
ครั้ ง แรกนั้ น ซึ่ ง แสดงวั น ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รรวมถึ ง รายละเอี ย ดตาม
คาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว และมีการรับรองความถูกต้องโดยสานักงาน
สิทธิบัตรของประเทศที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ อาจนาส่งเป็น
CD - ROM พร้อมทั้งสาเนาเอกสารแสดงรายละเอียดตามคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
นอกราชอาณาจักรที่ยื่นไว้เป็นครั้งแรกด้วย
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ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการระบุข้อมูลการยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรตาม
แบบพิมพ์คาขอข้อ 8. ที่เกี่ยวข้องกับวันยื่นคาขอ เลขที่คาขอ ประเทศ สัญลักษณ์จาแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสถานะคาขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อมูล
ของเอกสารคาขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคาขอใน
ประเทศไทยตามแบบ สป/สผ/อสป/002-ก (เอกสารแนบ 5)
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาโดยการนับวันยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรเป็น
ครั้งแรก และได้ยื่นคาขอเข้ามาในประเทศภายในกาหนดเวลา 12 เดือนหรือไม่ พร้อมทั้ง ได้ยื่น
เอกสารหลั กฐานคาขอถื อสิ ทธิ มาพร้ อมกันในยื่ นคาขอ ก่อนวั นประกาศโฆษณาคาขอรั บ
สิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 16 เดือนนับแต่วันยื่นคาขอครั้งแรก ซึ่งถือว่าคาขอรับสิทธิบัตร
ได้สิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Right of priority) หรือการอ้างขอถือสิทธิย้อนหลัง (Claiming priority)

15. กำรแสดงกำรประดิษฐ์ในงำนแสดงต่อสำธำรณชน
ม. 19

กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 8

บุ ค คลใดแสดงการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นงานแสดงต่ อ สาธารณชน
ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
สาหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต่ วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่า
ได้ยื่นคาขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น
ในการขอรับสิ ทธิ บั ตรส าหรับการประดิ ษฐ์ ที่ ได้ มี การเปิ ดเผยสาระส าคัญ หรื อ
รายละเอียดของการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณชน
ของทางราชการ หรือที่ได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน
ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุวันที่
มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์และ/หรือระบุวันเปิดงานแสดง
ดังกล่าวในคาขอรับสิทธิบัตรด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นหนังสือรับรองแสดงว่าได้มีการ
เปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิ ษฐ์ หรือได้มี การแสดงการประดิ ษฐ์ หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกให้โดยรัฐบาล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เป็นผู้จัด
หรือผู้อนุญาตให้มีขึ้น แล้วแต่กรณี ไปพร้อมกับคาขอรับสิทธิบัตร
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิดงานแสดง
ต่อสาธารณชน และวันที่ได้เปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอีย ดของการประดิษฐ์ หรือวันที่
ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย
สาหรับกรณีผู้ประดิษฐ์ได้เปิดเผยสาระสาคัญ หรือรายละอียดการประดิษฐ์ในงาน
แสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือ
อนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร และมีหนังสือรับรองแสดงว่าได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญ หรือ
รายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ หนังสือรับรอง
ดังกล่าวจะต้องออกให้โดยส่วนราชการที่เป็นผู้จัดการแสดงหรืออนุญาตจัดให้มีขึ้น หากได้ยื่น
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ภายกาหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน
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และส่งหนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์พร้อมกับคาขอรับสิทธิบัตร ถือว่าผู้ขอได้ยื่นคาขอ
นั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัด
หรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักรออกให้ โดยต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิด
งานแสดงต่อสาธารณชน และวันที่ได้เปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์
หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย ซึ่งต้องไม่เกินกาหนดเวลา
12 เดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงนั้น
ทั้งนี้ ในเอกสารหลักฐานการแสดงงานดังกล่าว เช่น หนังสือรับรองการแสดงในงาน
หน่วยงานของรัฐ หรือประกาศนียบัตรในการแสดงงาน จะต้องระบุถึงวันเปิดงานแสดงต่ อ
สาธารณชน และวันที่ได้เปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือวันที่ได้
แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ ต่อสาธารณชน ชื่อผู้จัดงานแสดง มีชื่อที่ใช้จัดแสดงและ
สอดคล้องกับสาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร

16. กำรประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2
วรรคสำม

ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่
รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและ/หรือ เอกสาร
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้นซึ่งออกให้ โดยสถาบันรับฝาก
เก็บจุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศรายชื่อเป็นคราวๆ ไป

เรื่อง “กำรกำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถือสิทธิวันยื่นคำขอในต่ำงประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสำรประกอบคำขอดังกล่ำว และจำนวนสำเนำ” (พ.ศ. 2542)
ในกรณี ก ารประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร เป็ น การประดิ ษ ฐ์
ประกำศกรมฯ
ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่รวมทั้งกรรมวิธีทางจุลชีววิทยาและการใช้จุลชีพดังกล่าว ซึ่งไม่
เรื่อง “กำหนด
แบบพิมพ์คำขอฯ” สามารถบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ให้บุคคลผู้มีความชานาญในสาขาวิชาการนั้นๆ
เข้าใจได้ ผู้ขอจะต้องระบุในแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัต ร/อนุสิทธิบัตร ถึงข้อมูลเกี่ย วกับ
(พ.ศ. 2542)
การฝากเก็บ จุลชีพ และสถาบันฝากเก็บจุลชีพ ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ
ข้อ 7
ดังกล่าวด้วย
ในกรณีผู้ขอไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพดังกล่าวมีพร้อมกับคาขอ
อาจจะผ่อนผันการยื่นหนังสือรับรองดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 90 วัน

ประกำศกรมฯ
เรื่อง “กำหนด
รำยชื่อสถำบันฯ”
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2

เรื่อง “กำหนดรำยชื่อสถำบันที่รับฝำกเก็บจุลชีพ” (พ.ศ.2542)
หนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ และหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลั กษณะหรือคุณ สมบั ติ ของจุ ล ชี พ ที่ ออกให้ โ ดยสถาบั น ที่ รับ ฝากเก็บ จุ ล ชีพ ให้ ถือว่ า เป็ น
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ใช้ในยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่า จุลชีพตามการประดิษฐ์นั้นเป็นจุลชีพซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายแล้ว หรือเป็นจุลชีพซึ่งบุคคลที่มีความชานาญในสาขาวิทยาการด้านนั้นๆ
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เข้าใจและผลิตได้ง่ายหรือไม่ เช่น กระบวนการในทางจุลชีววิทยาซึ่งมีการนาเอาเชื้อยีสต์ที่ใช้
ทาขนมปังมาใช้ เชื้อยีสต์ดังกล่าวเป็นที่รู้จั กอย่างแพร่หลายโดยผู้ผลิตขนมปัง จึงไม่มีความ
จาเป็นที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องฝากเก็บเชื้อ หรือยื่นหนังสือรับรองการฝากเก็บเชื้อประกอบ
คาขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีการใช้เชื้อยีสต์นั้น
ในอีกทางหนึ่ง ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุลชีพอย่าง
มากพอเพียงที่จะชี้บ่งลักษณะสาคัญของจุลชีพนั้นได้ และแสดงหรือระบุให้ทราบถึงแหล่งที่จะ
ได้มาซึ่งจุลชีพ ถ้าหากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่เพียงพอ เกี่ยวกับการได้มา
ซึ่งจุลชีพ และจุลชี พดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ใหม่ไม่เป็นที่รู้จักกันมาก่อน ผู้ตรวจสอบจะต้องมี
หนั ง สื อ แจ้ ง ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รให้ ยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองการฝากเก็ บ จุ ล ชี พ มิ ฉ ะนั้ น จะถื อว่ า
รายละเอียดของการประดิษฐ์ไม่สมบูรณ์ชัดเจนเพียงพอ
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐาน ที่ระบุถึงเลขที่ทะเบียน วันที่
ฝากเก็ บ จุ ล ชี พ รวมทั้ ง สถาบั น ฝากเก็ บ ทั้ ง สถาบั น ฝากเก็ บ จุ ล ชี พ ระหว่ า งประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรือสถาบันฝากเก็บจุลชีพในประเทศ (เอกสารแนบ 6)

17. กำรขอให้อธิบดีประกำศโฆษณำคำขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่ผู้ขอประสงค์ที่จะชะลอการเปิดเผยสาระสาคัญของการประดิษฐ์ โดยมี
เหตุผลบางประการ เช่น เพื่อจัดเตรียมคาขอยื่นในต่างประเทศ เป็นต้น อาจจะขอให้อธิบดี
ประกาศโฆษณาคาขอรับสิ ทธิ บัต รหลัง จากวั นที่ ผู้ขอพร้อมที่จ ะเปิด เผยสาระสาคัญ ของ
การประดิษฐ์ดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตามความประสงค์ของผู้ขอเพื่อไม่ให้กระทบ
สิทธิในการยื่นขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศของผู้ขอ
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการขอให้ประกาศโฆษณาสิทธิบัตรหลังวัน /เดือน/ปี
ตามที่ผู้ขอกาหนดไว้ในแบบพิมพ์ คาขอ และควรพิจารณาถึงความประสงค์ขอใช้รูปเขียน
หมายเลขใดในการประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรของคาขอดังกล่าว

18. กำรยื่นรำยละเอียดเป็นภำษำต่ำงประเทศไว้ก่อน
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 12
วรรคสอง
วรรคสำม

ในกรณี ที่ ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รได้ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รส าหรั บ
การประดิษฐ์ดังกล่าวไว้นอกราชอาณาจักรก่อนแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอยื่นรายละเอียด
การประดิษฐ์ข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาต่างประเทศที่ได้ยื่นคาขอไว้ก่อน
แล้วนั้นก็ได้ โดยจะต้องยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์
ที่จัดทาเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับภาษาต่างประเทศดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นเอกสารที่จัดทาเป็นภาษาไทยภายในกาหนดเวลา
ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนั้นในวันยื่นเอกสารที่ได้จัดทาเป็นภาษาไทย
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ผู้ ต รวจสอบต้ องตรวจสอบว่ า ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รนั้ น ได้ มี การยื่ น รายละเอี ย ด
การประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ คาแปลเป็นภาษาไทยกาหนดภายใน 90 วัน ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) วรรคสองและวรรคสามหรือไม่ หากผู้ขอยื่นคาแปลเป็น
ภาษาไทยเกินกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวันยื่นคาขอเป็นวันที่ได้ยื่นคาแปลเป็นภาษาไทยนั้น
ให้ ผู้ ต รวจสอบแจ้ ง ผู้ ข อทราบถึง วั น ยื่ น คาขอนั้ น โดยทราบเหตุ ดั ง กล่ า วเป็ น
หนั ง สื อ แจ้ ง เพื่ อ ทราบ และให้ แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อมู ล วั น ยื่ น คาขอในระบบฐานข้ อ มู ล
e - Patent ที่ถูกต้องด้วย
กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาแปลเป็นภาษาไทยแสดงรายละเอียดการประดิษฐ์
ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ภายในกาหนด 90 วัน นับแต่วันยื่น
คาขอเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว ให้พิจารณาการแปลรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ
รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องและตรงกับ
ภาษาต่างประเทศหรือไม่
กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่เคยยื่นที่ใดมาก่อนการขอรับสิทธิบัตรในประเทศจะ
ไม่สามารถใช้สิทธิการยื่นคาขอเป็นภาษาต่างประเทศก่อนได้ เนื่องจากไม่มีเงื่อนไขเวลาใน
การยื่นคาขอ ดังนั้นหากผู้ขอได้ยื่นภาษาต่างประเทศไว้ในวันยื่นคาขอและยื่นคาแปลเป็น
ภาษาไทยในภายหลัง กรณีดังกล่าวนี้ให้ถือว่าวันยื่นคาขอเป็นวันที่ยื่นคาขอเป็นภาษาไทย
และให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผู้ขอทราบถึงเหตุแห่งการเปลี่ยนวันยื่นคาขอนั้น โดยแจ้งเหตุดังกล่าว
เป็นหนังสือแจ้งเพื่อทราบ และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันยื่นคาขอในระบบฐานข้อมูล
e – Patent ให้ถูกต้องด้วย

19. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน
การพิจารณาตรวจสอบเรื่องสิทธิ ในการขอรับสิทธิบัตร กรณีที่เกี่ยวกับคาขอ
รั บ สิ ท ธิ บั ต รที่ เ ป็ น การประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งเดี ย วกั น ระหว่ า งค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รกั บ ค าขอ
รับสิทธิบัตรตามมาตรา 16 ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
ม. 16

กฎ ฉ.22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2(4)

ในกรณี บุ ค คลหลายคนต่ า งท าการประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งเดี ย วกั น โดยไม่ ไ ด้ ร่ ว มกั น
ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นคาขอรับสิทธิบัตรใน
วันเดียวกัน ให้ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียว หรือให้มีสิทธิร่วมกัน
ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ ค าขอรั บ
อนุ สิ ท ธิ บัตร เพื่ อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดี ตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ
แล้ ว แต่ ก รณี ใ ห้ พ นั ก งานเจ้ า ที่ ต รวจสอบค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ ค าขอรั บ
อนุสิทธิบัตรในเรื่องดังต่อไปนี้
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(4) ผู้ ขอรั บสิ ทธิ บั ตรการประดิ ษฐ์ หรื อผู้ ขอรั บอนุ สิ ทธิ บั ตรเป็ นผู้ มี สิ ทธิ ขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั รตามมาตรา 16 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16 แล้วแต่กรณี
กฎ ฉ.22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 4

เมื่อได้ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณีตาม
ข้อ 2 และปรากฏว่ามีการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันโดยไม่ถูกต้องหรือโดยผู้ยื่นคาขอมากกว่าหนึ่งราย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีมีการขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสาหรับการ
ประดิ ษ ฐ์ อย่ า งเดี ย วกัน ให้ แจ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น คาขอทราบว่ า คาขอที่ ยื่ น ไว้ เป็ นการขอรับ เฉพาะ
อนุสิทธิบัตรตามมาตรา 77 เบญจ
(2) ในกรณีบุคคลหลายคนทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและ
มีบุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรแต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรให้
แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทุกฝ่ายทราบว่า ผู้ซึ่งยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรเป็นรายแรกเป็น
ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีบุคคลหลายคนทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน และมี
บุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรแต่บุคคลอีกฝ่า ยหนึ่งได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร และ
เป็นการยื่นคาขอในวันเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทุกฝ่ายทาความตกลงกันภายในเก้าสิบ
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นหนังสือและส่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ
โดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกาหนด
ในการตรวจสอบกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าการประดิษฐ์
ทั้งสองนั้นเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์หรือไม่
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิ จารณาจากขอบเขตของข้อถือสิท ธิที่ ระบุไว้ ในระหว่ า ง
คาขอรับสิทธิบัตรกับคาขอรับสิทธิบัตร (ปรากฏข้อถือสิทธิของทั้งสองฝ่าย) จะต้องแจ้งผู้ขอ
ทุ ก ฝ่ า ยให้ ท าการตกลงกั น ภายใน 90 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง และท าการวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบระหว่างขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ขอรับความคุ้มครองกับขอบเขตของข้อถือสิทธิ
ของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (งานที่ตรวจค้นพบ) แล้วแต่กรณี
วิเคราะห์เปรียบเทียบว่าลักษณะขอบเขตของสิทธิของการประดิษฐ์เหมือนกัน
หรือซ้าซ้อนกันเพียงใด
ถ้า พบขอบเขตข้อถือสิ ท ธิ ของการประดิ ษ ฐ์ ต่ า งกัน หรือต่ า งกัน บางส่ ว นกับ
ขอบเขตของข้อถือสิทธิของงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรืองานที่ได้ค้นพบ ให้ถือได้ว่าไม่เป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ถ้ า พบขอบเขตข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ข องการประดิ ษ ฐ์ เ หมื อ นกั น โดยรวมทั้ ง หมดกั บ
ขอบเขตข้อถือสิ ท ธิ ของงานที่ ป รากกฏอยู่ แล้ ว (งานที่ ต รวจค้น พบ) ให้ ถือได้ ว่ า เป็ น การ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
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ในทางปฏิบัติแต่ละกรณีดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว
โดยทาการตรวจค้นในฐานข้ อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือ ระบบ e - Patent เพื่อค้นหา
เอกสารงานที่ ปรากฏอยู่แล้ว และจัดทาบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้น (Check lists)
(เอกสารแนบ 7) และให้ระบุประเภทเอกสำรเป็น CR กรณีที่พบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
(พิจารณาสัญลักษณ์การระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของงานที่ปรากฏอยู่แล้วในหมวด 1 ส่วน
ที่ 2) เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
19.1 กรณียื่นคำขอต่ำงวันกัน
ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน
และยื่นขอความคุ้มครองระหว่างคาขอรับสิทธิบัตรกับคาขอรับสิทธิบัตร (ข้อถือสิทธิของทั้ง
สองฝ่ า ย) ต่ า งวั น กั น ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ที่ ยื่ น ค าขอก่ อ นเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ดี ก ว่ า และให้ ผู้ ต รวจสอบ
ดาเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทีหลังทราบถึงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 16
ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการดังต่อไปนี้
1. มีหนังสือแจ้งต่อผู้ขอรับสิทธิหลังทราบถึงสิทธิเดียวกัน (หรือซ้าซ้อนกัน)
ที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นสิทธิอย่างเดียวกันที่ได้มีผู้ยื่นขอไว้ก่อนหน้า ซึ่งถือได้ว่า
ผู้ที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนนั้นเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ดังกล่าว โดยกาหนดให้ชี้แจงเหตุผลหรือแก้ไขทีเ่ กี่ยวข้องกับสิทธิภายใน 90 วัน
นับแต่รับหนังสือแจ้งตามมาตรา 27
2. กรณีผู้ขอรับสิทธิที่หลังได้ยื่นชี้แจงเหตุผลหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิ
ที่ ไม่ เกิ นสาระส าคั ญ การประดิ ษฐ์ ที่ ยื่ นไว้ ในครั้ งแรกภายใน 90 วั น ให้
ตรวจสอบสิ ทธิ การประดิ ษฐ์ อย่ างเดี ยวกัน (หรือซ้ าซ้ อนกัน) อี กครั้งตาม
มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว พบว่าขอบเขตของสิทธิยังคงมีสิทธิอย่างเดียวกัน
ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยัง ผู้เกี่ยวข้องกับสิทธิเพื่อทราบ และให้ถือว่า
คาขอรับหลังยังมีเหตุเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับสิทธิหลังได้ขอรับความคุ้มครองอย่างเดียวกัน (หรือ
เกิดสิทธิซ้าซ้อนกัน) กับสิทธิที่มีผู้ขอรับสิทธิเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้าตามมาตรา 16
ทั้งนี้ หากผู้ขอรับสิทธิหลังไม่ได้ยื่นชี้แจงหรือแก้ไขเกี่ยวข้องกับสิทธิเพิ่มเติม ใดๆ
หรือไม่ดาเนินการใดๆ ให้ถือว่าผู้ขอได้ละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 27
แล้วแต่กรณี
19.2 กรณียื่นคำขอวันเดียวกัน
ในกรณี ที่ มี บุ ค คลหลายคนต่ า งยื่ น ระหว่ า งค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รกั บ ค าขอรั บ
สิทธิบัตร ที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ ร่วมกันประดิษฐ์ และยื่นคาขอในวั น
เดียวกันตามมาตรา 16
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ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) มี ห นั ง สื อ แจ้ ง คู่ ก รณี ใ ห้ ต กลงกั น ว่ า จะให้ บุ ค คลใดมี สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เดี ย ว
หรือให้มีสิทธิร่วมกันภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือ ทั้งนี้จะต้องแจ้ง
เหตุว่าหากพ้นกาหนดเวลา 90 วันแรกแล้ว ถ้าคู่กรณีตกลงกันไม่ได้ให้คู่กรณี
สามารถนาคดีไปสู่ศาลได้ภายในกาหนด 90 วัน นับวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดี
กาหนดเวลาแรก
(2) เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบรอผลของคู่กรณีอีก 90 วัน นับแต่
วันครบกาหนด เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาล
(3) ถ้าคู่กรณีไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในเวลาตามข้อ (2) ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณี
ทราบถึงการละทิ้งคาขอทั้งสองคาขอ
(4) ถ้าคู่กรณีตกลงกันได้ หรือศาลมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้ง
คู่ ก รณี แ ก้ ไ ขค าขอให้ ถู ก ต้ อ งโดยจะมี สิ ท ธิ รั บ สิ ท ธิ บั ต รเพี ย งค าขอเดี ย ว
ส่วนคาขออื่นๆ จะถือว่าละทิ้งคาขอ
ตัวอย่างการแจ้งผลการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรที่มีลักษณะการประดิ ษฐ์
เช่นเดียวกันและยื่นในวันเดียวกัน (เอกสารแนบ 8)

20. กำรตรวจสอบสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรกรณีกำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกันระหว่ำงคำ
ขอรับสิทธิบัตรกับคำขอรับอนุสิทธิบัตร
ม. 77 ฉ

ในกรณีบุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน และ
มีบุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร
(1) ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิ
รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้น
(2) ถ้ามีการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกั นกับการยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ขอรับอนุสิทธิบตั รทราบเพื่อให้ทาความตกลง
กันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน และจะให้คาขอรับสิทธิบัตรหรือ
คาขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นคาขอสาหรับการประดิษฐ์นั้น ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดี
กาหนด ให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาที่อธิบดี
กาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคาขอรับ
สิทธิบัตรและละทิ้งคาขอรับอนุสิทธิบัตร
สาหรับการพิจารณาตรวจสอบในเรื่องสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรกรณีที่เกี่ยวกับ
คาขอรับสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างคาขอรับสิทธิบัตรกับคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรหรือระหว่างคาขอรับอนุสิทธิบัตรกับคาขอรับสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี ตำมมำตรำ
77 ฉ
ผู้ ต รวจสอบต้ อ งพิ จ ารณาให้ ถ่ อ งแท้ ว่ า การประดิ ษ ฐ์ ร ะหว่ า งสิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรนั้นเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ หรือไม่
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ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาจากขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ระบุไว้ระหว่างคาขอรับ
สิทธิบัตรกับคาขอรับอนุสิทธิบัตร หรือระหว่างคาขอรับอนุสิทธิบัตรกับคาขอรับสิทธิบั ตร
แล้วแต่กรณี โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ขอรับกับขอบเขต
ของข้อถือสิทธิของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (หรืองานที่ค้นพบ) แล้วแต่กรณี
ส าหรั บ ในการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บว่ า มี ลั ก ษณะของขอบเขตสิ ท ธิ ข อง
การประดิษฐ์เหมือนกันเพียงใดนั้น
ถ้า พบขอบเขตข้อถือสิ ท ธิ ของการประดิ ษ ฐ์ ต่ า งกัน หรือต่ า งกัน บางส่ ว นกับ
ขอบเขตของข้อถือสิทธิของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (หรืองานที่ได้ค้นพบ) ให้ถือได้ว่าไม่เป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ถ้ า พบขอบเขตข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ข องการประดิ ษ ฐ์ เ หมื อ นกั น โดยรวมทั้ ง หมดกั บ
ขอบเขตข้อถือสิทธิของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (หรืองานที่ค้นพบ) ให้ถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน
ในทางปฏิบัติแต่ละกรณีข้างต้นดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหางานที่ปรากฏ
อยู่แล้ว โดยทาการตรวจค้นในฐานข้อมูล สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือระบบ e - Patent เพื่อ
ค้นหาเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งคาขอรับสิทธิบัตรและคาขอรับอนุสิทธิบัตร และจัดทา
บั น ทึ กรายการตรวจสอบเบื้ องต้ น (Check lists) (เอกสารแนบ 7) และให้ ระบุ ป ระเภท
เอกสารเป็น CR กรณีที่พบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (พิจารณาสัญลักษณ์ระบุประเภท
เอกสารอ้างอิงของงานที่ปรากฏอยู่แล้วในหมวด 1 ส่วนที่ 2) เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
20.1 กรณียื่นคำขอต่ำงวันกัน
ในกรณีบุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน และมี
บุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับอนุสิท ธิ บั ต ร
ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัต รไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้น ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นขอรับหลัง
ทราบถึงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 77 ฉ
ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. มีหนังสือแจ้งต่อผู้ ขอรับสิทธิ หลั งทราบถึง สิทธิ เดียวกัน (หรือ ซ้าซ้อนกัน )
ที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นสิทธิอย่างเดียวกันที่ได้มีผู้ยื่นขอไว้ก่อนหน้า ซึ่งถือได้ว่าผู้ที่ได้ยื่นคาขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รหรือคาขอรับอนุสิ ทธิ บัตรไว้ ก่อนหน้านั้ นเป็นผู้ มีสิท ธิขอรับ สิทธิ บัต รหรือขอรับ
อนุสิทธิบัตร โดยกาหนดเวลาการชี้แจงเหตุผลหรือดาเนินการแก้ไขเกี่ยวข้องสิทธิภายใน 90
วันนับแต่วันที่รับหนังสือตามมาตรา 27
2. ถ้าผู้ขอรับสิทธิที่หลังได้ยื่นชี้แจงเหตุผลหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิ
ที่ไม่เกินสาระสาคัญที่ยื่นไว้ในครั้งแรกกาหนดเวลาภายใน 90 วัน หรือกาหนดเวลาขอขยาย
เวลา ตามประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบสิทธิการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน (หรือสิทธิซาซ้
้ อนกัน) อีกครั้งตามมาตรา 77 ฉ
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หากพิจารณาแล้วพบว่าขอบเขตของสิทธิที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นขอบเขตเดียวกัน
ให้ถือว่าไม่ได้ทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์
หากพิ จ ารณาแล้ ว พบว่ า ขอบเขตของสิ ท ธิ ยั ง คงเป็ น สิ ท ธิ การประดิ ษ ฐ์ อย่ า ง
เดียวกันอีก ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ขอรับสิทธิหลังทราบอีกครั้ง
ให้ถือว่าคาขอรับหลังยัง คงด้วยเหตุ ที่ว่าเป็นผู้ขอรับสิทธิหลังได้ขอรับความคุ้มครองอย่ าง
เดียวกัน (หรือสิทธิซ้าซ้อนกัน) กับสิทธิที่มีผู้ขอรับสิทธิเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้าตามมาตรา 77 ฉ
หากผู้ขอรับสิทธิที่หลังไม่ได้ยื่นชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ดาเนินการ
ใดๆ ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิหลังได้ละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 27
20.2 กรณียื่นคำขอวันเดียวกัน
ในกรณี ที่ มี บุ ค คลหลายคนต่ า งยื่ น ระหว่ า งค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รกั บ ค าขอรั บ
อนุสิทธิบัตร หรือมีบุคคลหลายคนต่างยื่นระหว่างคาขออนุสิทธิบัตรกับคาขอสิทธิบัตรที่เป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์และยื่นคาขอในวันเดียวกันตามมาตรา
77 ฉ ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือแจ้งคู่กรณีให้ตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือให้มี
สิ ท ธิ ร่ว มกัน และคู่กรณี จ ะต้ องแสดงข้อตกลงว่าจะให้ คาขอรับ สิทธิ บัต รหรือ
คาขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นคาขอรับความคุ้มครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ลงใน
หนังสือ ทั้งนี้ ต้องแจ้งเหตุในหนังสือด้วยว่าหากพ้นกาหนดเวลา 90 วันแรกแล้ว
ถ้าคู่กรณีตกลงกันไม่ได้ ให้คู่กรณีสามารถนาคดีไปสู่ศาลได้ภายในกาหนด 90 วัน
นับวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกาหนดเวลาแรก
(2) เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบรอผลของคู่กรณี อีก 90 วัน นับแต่
วันครบกาหนดเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาล
(3) ถ้าคู่กรณีไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในเวลาตามข้อ (2) ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณีทราบถึง
การละทิ้งคาขอรับทั้งสองคาขอ
(4) ถ้าคู่กรณีตกลงกันได้ หรือศาลมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณี
แก้ไขคาขอให้ถูกต้องโดยจะมีสิทธิรับสิทธิบัตรเพียงคาขอเดียว ส่วนคาขอรับอื่นๆ
จะถือว่าละทิ้งคาขอ

21. กำรตรวจสอบสิทธิในกรณีที่มีผู้ขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
กำรประดิษฐ์อย่ำงเดียวกัน
ม. 65 ตรี
ม. 77 เบญจ

บุคคลใดจะขอรับทัง้ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไม่ได้
บุคคลใดขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์
อย่างเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ตรี ให้ถือว่าบุคคลนั้นขอรับอนุสิทธิบัตรสาหรับ
การประดิษฐ์นั้น
มาตรา 77 เบญจ ได้บัญญัติเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ หมายถึงผู้รับสิทธิบัตรหรือ
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร หรือผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตร หรือผู้ขอร่วมขอรับอนุสิทธิบัตร จะไม่สามารถ
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นาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันของตนเองมาขอรับความคุ้มครองทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้
หากตรวจสอบพบว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นการขอรับอนุสิทธิ บั ต ร
สาหรับการประดิษฐ์นั้น
และมาตรา 65 ตรี (หมวด 3 ทวิ อนุสิทธิบัตร) ได้บัญญัติห้ามมิให้บุคคลใด
จะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันได้
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบการยื่นคาขอของผู้ขอเหล่านั้นดังกล่าวว่าได้
ยื่นขอทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรหรือไม่
โดยตรวจค้นข้อมูลในฐานข้อมูล สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือระบบ e - Patent
และจัดทารายการตรวจสอบเบื้องต้น (เอกสารแนบ 7)
เพื่อค้นหาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่
และคาขอเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ หากเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่ง
เกิดผลจากการขอรับโดยผู้ขอหรือผู้ขอรับร่วมบุคคลเดียวกัน ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผล
การตรวจสอบไปยังผู้ขอรับทั้งสองคาขอรับสิทธิบัตรและคาขอรับอนุสิทธิบัตรทราบ และให้
ถือว่าบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นได้ยื่นขอรับแค่เพียงขอรับอนุสิทธิบัตรเท่านั้น

22. แนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเบื้องต้น
สาหรับในแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นคาขอสิทธิบัตรหรือคาขออนุสิทธิบัตร
ก าหนดให้ ผู้ ต รวจสอบด าเนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและชั ด เจนเนื้ อ หาสาระของ
การประดิษฐ์ รูปแบบการจัดเตรียมของคาขอว่าถูกต้องหรือไม่ และพิจารณาว่าสิ่งประดิษฐ์
ใดไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรถูกต้องหรือไม่
การนับวันยื่นและการขอถือสิทธิย้อนหลัง (การอ้างสิทธิที่เกิ ดขึ้นก่อน) ถูกต้องหรือไม่ หาก
กรณีมีแก้ไขเพิ่มเติมถูก เป็นไปตามข้อกาหนดหรือไม่ รวมทั้ง การชาระค่าธรรมเนีย มหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใดถูกต้องหรือไม่
ดั ง นั้ น ผู้ ต รวจสอบพิ จ ารณาตามกรณี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ให้ ผู้ ต รวจสอบ
ดาเนินการตรวจสอบให้เป็นตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 28 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดังนี้
ม. 28

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้ว
(1) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคาขอรับสิท ธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17
หรือการประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดี สั่งยกคาขอรับสิทธิบัตร
นั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับไปยัง
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกาหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคาสั่ง
(2) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคาขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา 17 และ
การประดิ ษ ฐ์ นั้ น ได้ รับ ความคุ้ม ครองตามมาตรา 9 ให้ อธิ บ ดี มี คาสั่ ง ให้ ป ระกาศโฆษณา
คาขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง และก่อน
การประกาศโฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกาหนด
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หรือโดยมีหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรชาระ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ชาระค่าธรรมเนียมการประกาศ
โฆษณา ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง หรื อ ได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง โดยทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่ชาระค่าธรรมเนียม
การประกาศโฆษณาภายใน หกสิ บ วั น นับ แต่วั นที่ ได้รับ หนัง สือแจ้ งดั งกล่ าวอี ก ให้ ถือว่ า
ผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
กฎ ฉ. 22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2

ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกับ คาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รื อคาขอรั บ อนุ
สิทธิบัตรเพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่
กรณี ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ ค าขอรับ อนุ
สิทธิบัตรในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งรายละเอียดการ
ประดิ ษ ฐ์ ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ รู ป เขี ย น (ถ้ า มี ) และบทสรุ ป การประดิ ษ ฐ์ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎกระทรวงที่ ออกตามความในมาตรา 17 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้ ว ย
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) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรั บอนุสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 16 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย
มาตรา 16 แล้วแต่กรณี
(5) การประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ อนุ สิ ท ธิ บัต ร มิ ไ ด้ มี ก ารขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวัน
ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี
(6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็น การ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ทั้งนี้ การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็น ไปตามคาสั่ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิบัตรในส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรแทนอธิบดี” ฉบับล่าสุด
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22.1 แนวทำงปฏิบัติต่อคำขอรับสิทธิบตั รที่มีกำรประดิษฐ์ทขี่ อรับสิทธิบัตร
ตำมมำตรำ 9
ในกรณีที่ปรากฏว่าคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตาม
กฎกระทรวง 22 ข้อ 2 (1) หรือข้อ 3 (1) หรือการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
นั้น มีการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 9 รวมอยู่ด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งให้
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณี ที่ ผู้ ต รวจสอบพบว่ า ผู้ ข อได้ ข อถื อ สิ ท ธิ ก ารประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความ
คุ้มครองตามมาตรา 9 อย่างชัดแจ้ง โดยพิจารณาจากข้อถือสิทธิโดยรวมทั้งหมด
ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งเหตุผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบว่า
คาขอของผู้ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต รอาจถูกปฏิเสธ และแจ้ ง เหตุ แห่ ง การยกคาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รได้
เนื่องจากเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9
หากผู้ ข อไม่ เ ห็ น ด้ ว ยในการพิ จ ารณาสามารถชี้ แ จงเหตุ ผ ล และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อถือสิทธิดังกล่าวได้ หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเหตุข้างต้น (หากอยู่ใน
วิสัยที่จะทาได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย) ภายใน 90 วันนับแต่วันรับหนังสือแจ้งหรือกาหนดเวลา
ขอขยายเวลาตามประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่าผู้ขอได้ขอถือสิทธิการประดิษฐ์ โดยมีข้อถือ
สิทธิข้อใดข้อหนึ่งเป็นการประดิษฐ์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 9 แล้วแต่กรณี ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผลการพิจารณาในแต่ล ะข้อถือสิทธิ
ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
หากผู้ ข อไม่ เ ห็ น ด้ ว ยในการพิ จ ารณาสามารถชี้ แ จงเหตุ ผ ล และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อถือสิทธิดังกล่าวได้ หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเหตุข้างต้น (หากอยู่ใน
วิสัยที่จะทาได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย) ภายใน 90 วันนับแต่รับหนังสือแจ้งหรือกาหนดเวลาขอ
ขยายเวลาฯ ตามประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง
หากผู้ตรวจสอบได้พิจารณาเหตุผลชี้แจงใดๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อถือ
สิทธิใดๆ แล้ว ผู้ขอยังคงขอถือสิทธิการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 9 แล้วแต่กรณี ให้ผู้ตรวจสอบทารายงานเสนออธิบดี เพื่อยกคา
ขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ข้อ 6
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่
กรณี เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้
ตามมาตรา 58 หรือคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2 (3) หรือ
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ข้อ 3 (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตรหรือ คา
ขอรับอนุสิทธิบัตรนั้น
ก่อนมีคาสั่งให้ยกคาขอตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะสั่งให้ผู้ยื่นคาขอชี้แจงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้
ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบ
แจ้งเหตุการปฏิเสธคาขอให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขอชี้แจงหรืออาจแก้ไข
เพิ่มเติมภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
หากผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้ชี้แจงเหตุผล หรือชี้แจงเหตุผลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ
หักล้างความเห็นการพิจารณาของผู้ตรวจสอบ ให้ ทารายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่ งยก
คาขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อไป
ในการดาเนินการชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจจะขอผ่อนผัน
ระยะเวลาการชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศกรมฯ
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การขอขยายกาหนดเวลาส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร
กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนดไว้ตาม
คาสั่งของผู้ตรวจสอบ หรือผู้ขอรับสิทธิบัต รดาเนิน การแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม เอง ให้ผู้ตรวจสอบ
พิ จ ารณาคาขอแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยใช้ หลั กเกณฑ์ เรื่องการตรวจสอบคาขอแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
คาขอรับสิทธิบัตรที่จะกล่าวถึงต่อไป

กฎ ฉ. 22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2

22.2 แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตรไม่ได้เป็นตำมมำตรำ 10
มำตรำ 11 มำตรำ 14 หรือมำตรำ 15 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า สิ ท ธิ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รไม่ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎกระทรวง 22 ข้อ 2 (3) หรือข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งให้
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่กาหนด
ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ ค าขอรั บ
อนุ สิ ท ธิ บั ต รเพื่ อรายงานการตรวจสอบต่ อ อธิ บ ดี ต ามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ
แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิท ธิในการขอรับ
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
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์ที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่
กรณี เป็นหรือคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2 (3) หรือข้อ 3
(3) ให้ พ นั ก งานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่ อสั่ ง ยกคาขอรับสิ ทธิบัต รหรือคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรนั้น
ก่อนมีคาสั่งให้ยกคาขอตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะสั่งให้ผู้ยื่นคาขอชี้แจงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้
ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบ
แจ้งเหตุการปฏิเสธคาขอให้ผู้ขอรับ สิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงหรืออาจแก้ไข
เพิ่มเติมภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ดาเนินการชี้แจงเหตุผลภายในกาหนดเวลา ถือว่าละทิ้งคา
ขอ หรือกรณีที่ชี้แจงเหตุผลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ หักล้างความเห็นจากการพิจารณาเกี่ยวข้องกับ
สิทธิขอรับสิทธิบัตร ให้จัดทารายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อไป
22.3 แนวทำงปฏิบัติคำขอรับสิทธิบัตรที่มีกำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบตั รไม่ได้
เป็นไปตำมมำตรำ 17
ในกรณีที่ปรากฏว่าคาขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามมาตรา 17 ที่ได้กาหนดให้
การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(กฎกระทรวง ฉ. 21 และประกาศกรมฯ เรื่องกาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร คาขอถือ
สิทธิวันยื่นในต่างประเทศเป็นครั้งแรกฯ และประกาศกรมฯ เรื่องกาหนดแบบพิมพ์คาขอแก้ไข
เพิ่มเติมฯ เป็นต้น) หากพบข้อบกพร่องใดๆ ให้ผู้ตรวจสอบเสนอรายงานอธิบดี เพื่ อสั่ ง ให้
ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถดาเนินการยื่นแก้ไขเพิม่ เติมหรือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
หรือยื่นชี้แจงเหตุผลใดๆ หรือส่งเอกสารหรือสิ่งเพิ่มเติมใดๆ กาหนดภายใน 90 วัน นับแต่
ได้รับหนังสือแจ้งเพื่อทราบให้เป็นไปตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
หากผู้ตรวจสอบฯ ได้ตรวจสอบปรากฏพบว่าคาขอรับสิทธิบัตรยังไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดในมาตรา 17 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือ 65 ทศ ประกอบด้วย 17 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ในการพิจารณาการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าวสามารถ
เสนอยกคาขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีได้

ม. 28 (1)

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้ว
(1) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคาขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 หรือ
การประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกคาขอรับสิทธิบัต รนั้น
และให้ พ นั กงานเจ้า หน้าที่ มี หนังสื อแจ้ง คาสั่ง โดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบีย นตอบรับไปยัง
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกาหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคาสั่ง

หมวด 1

ส่วนที่ 1

หน้ำ 54

ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบ
แจ้งการปฏิเสธคาขอให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงหรืออาจแก้ไขเพิ่มเติม
ภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522
หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ดาเนินการชี้แจงเหตุผลภายในกาหนดเวลา ถือว่าละ
ทิ้งคาขอ หรือชี้แจงแหตุผ ลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ หักล้างต่อความเห็นในการพิจารณาที่
เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในการขอรับสิทธิบัตร หรือไม่เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการขอรับสิทธิบัตร ให้จัดทารายงานเสนออธิบดีเพื่อ
พิจารณาสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อไป (เอกสารแนบ 9)

23. กำรประดิษฐ์ที่ต้องรักษำไว้เป็นควำมลับ
ม. 23

ในกรณีอธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์ตามคาขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการประดิษฐ์
ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อธิบดีมีอานาจ
สั่งให้ปกปิดสาระสาคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นไว้เป็นความลับ จนกว่าจะสั่งเป็น
อย่างอื่น
ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผู้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียด
การประดิษฐ์โดยรู้อยู่ว่าอธิบดีได้สั่งให้ปกปิดไว้เป็นความลับตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะมีอานาจ
ทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ในทางปฏิบัติเมื่อผู้ตรวจสอบได้ตรวจพิจารณาเบื้องต้นคาขอรับสิทธิบัตรแล้วเห็นว่า
การประดิ ษ ฐ์ นั้ น น่ า จะเป็ น อั น ตรายแก่ ค วามมั่ น คงแห่ ง ราชอาณาจั ก ร ตั ว อย่ า งเช่ น
การประดิษฐ์เกี่ยวกับอาวุธเพื่อการสงครามบางชนิด ดังเช่น ระเบิดแบคทีเรีย ระเบิดเคมี เป็นต้น
หรือการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขบางชนิด ดังเช่น กรรมวิธีการผลิตยาเสพติดเพื่อใช้เป็น
ส่วนผสมของยาระงับประสาท เป็นต้น ผู้ตรวจสอบจะแจ้งให้ผู้ขอชี้แจงข้อเท็จจริง หากผู้ขอชี้แจง
แล้วผู้ตรวจสอบไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันตรายแก่ความมั่นคงหรือไม่ ให้สอบถามหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ก่อนเสนออธิบดีพิจารณาสั่งให้ปกปิดสาระสาคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นไว้เป็นความลับ
ต่อไป และแจ้งให้ผู้ขอทราบ

24. กำรตรวจสอบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร
ม. 20

ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญ
ของการประดิษฐ์
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัต รการประดิ ษฐ์ ประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่ม เติ มคาขอรับ
สิทธิบัตรโดยไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์ให้ขอก่อนวันประกาศโฆษณา
คาขอรับสิทธิบัตร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
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ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตร ผู้ขออาจขอแก้ไขเพิ่มเติมเอง หรือแก้ไข
เพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไข ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่
เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่เปิดเผยไว้ในคาขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้ ครั้งแรก
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา มีดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรตาม
มาตรา 17 แห่ ง พ.ร.บ. สิ ทธิ บัตร พ.ศ. 2522 ผู้ ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติ มคาขอรับ
สิทธิบัตรของตนเองได้ ดังนี้
- ก่อนวันประกาศโฆษณา: ผู้ขอสามารถยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ ก่อนวันประกาศ
โฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญ
ของการประดิษฐ์
- หลังวันประกาศโฆษณา: ผู้ขอสามารถยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่ต้องได้รับอนุญาต
จากอธิ บ ดี และการแก้ ไขเพิ่ มเติ มนั้ นต้ องไม่ เป็ นการเพิ่ ม เติ มสาระส าคั ญ ของ
การประดิษฐ์
24.1 ในกรณีแจ้งแก้ไข/ชี้แจงของคำขอรับสิทธิบัตร
ในกรณี พ บข้ อ บกพร่ อ งคาขอที่ ส ามารถแก้ ใ ขเพิ่ ม เติ ม ได้ ผู้ ต รวจสอบจะต้ อง
ดาเนินการแจ้ง เป็นหนังสือให้ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 3 กรณี ตามวิธีการยื่นคาขอ
ดังต่อไปนี้
1. กรณีคาขอที่ยื่นโดยตรงกับกรมฯ (ฝ่ายรับคาขอหรือ หน่วยรับคาขอ
เคลื่อนที่หรือทางไปรษณีย์) ให้ผู้ตรวจสอบส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
(สบ 1.1) พร้อมทั้งรายการที่ต้องแก้ไขให้แก่ผู้ขอหรือตัวแทน
2. กรณีคาขอได้ที่ยื่นผ่านสานักงานพาณิชย์จังหวัดให้ผู้ตรวจสอบ
i. ส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม (สบ 1.1) รายการที่ต้องแก้ไขและ
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคาขอสิทธิบัตรแก่พาณิชย์จัง หวัด
(บันทึกข้อความ)
ii. ส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม (สบ 1.1) และรายการที่ต้องแก้ไข
ให้แก่ผู้ขอรับหรือตัวแทนสิทธิบัตร (เอกสารแนบ 10)
3. กรณีคาขอที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing) ให้ผู้ตรวจสอบ
ซึ่ ง มี ล ายเซ็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั พ โหลดหนั ง สื อ แจ้ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(สบ 1.1) และรายการที่ต้องแก้ไขผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้ งนี้ ผู้ ขอรั บ สามารถด าเนิ น การภายใน 90 วั น นั บแต่ วั นที่ ได้ รั บหนั งสื อแจ้ ง
หากผู้ขอรับไม่ดาเนินการใดๆ ให้ถือว่าละทิ้งคาขอได้ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร
พ.ศ. 2522
ถ้าผู้ขอมีเหตุจาเป็นไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ภายในกาหนดเวลา สามารถ
ร้องขอผ่อนผันเวลาต่อผู้อานวยการกองสิทธิบัตรล่วงหน้าก่อนวันครบกาหนดเวลาดาเนินการ
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ตามประกาศกรมฯ “เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การขอขยายกาหนดเวลาส่งเอกสารเกี่ยวกับ
ขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร” ได้
24.2 ในกรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรมีควำมถูกต้องหรือผู้ขอได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติม
ถูกต้องแล้ว
ให้ ผู้ ต รวจสอบด าเนิ น การจั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบเบื้ อ งต้ น เสนอต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อสั่งประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรต่อไป
24.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่เป็นกำรเพิ่มเติมสำระสำคัญของกำรประดิษฐ์
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รดั ง ตั ว อย่ า งดั ง ต่ อ ไปนี้
ให้ถือว่ามิใช่เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์

 การแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไข
 การแก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มรายละเอียดการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับภูมิหลังของศิลปะ
หรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร

 การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั น
เช่ น รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ที่ ก ล่ า วถึ ง ช่ ว งอุ ณ หภู มิ 50C - 100C ส่ ว น
ข้อถือสิทธิระบุถึงช่วงอุณหภูมิ 70 C - 100 C ในกรณีนี้ผู้ขอจะขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือข้อถือสิทธิให้สอดคล้องกันได้ เป็นต้น

 การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ และ/หรื อ ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ เ พื่ อ ให้ มี
ความชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น

 การแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาต่างๆ ที่มีการพิมพ์ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
24.4 กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นกำรเพิ่มเติมสำระสำคัญของกำรประดิษฐ์
การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม คาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รตามตั ว อย่ า งดั ง ต่ อไปนี้ ให้ ถือว่ า เป็ น การ
เพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
 การแก้ไขเพิ่มเติม โดยการเพิ่มเนื้อหาสาระมากกว่าสาระสาคัญของการประดิษฐ์
ของคาขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้
ตั ว อย่ ำ งเช่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งผลิ ต ภาชนะบรรจุ ซึ่ ง ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์เปิดเผยถึงเครื่องผลิตภาชนะบรรจุที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ ต่างๆ
ที่ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุ และข้อถือสิทธิระบุถึงเครื่องผลิตภาชนะบรรจุด้วยอุปกรณ์
ต่างๆ ดังกล่าว ในกรณีนี้ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะขอเพิ่ม เนื้อหาสาระ เช่น กระบวนการผลิ ต
ภาชนะบรรจุในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิไม่สามารถกระทาได้
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 การแก้ไขเพิ่มเติมโดยการเพิ่มเนื้อหาสาระเข้ากับคาขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้ ซึ่งใน
การเพิ่มเนื้อหาสาระดังกล่าว มีผลทาให้ผู้ที่มีความชานาญในศิลปะหรือวิทยาการ
ด้านนั้นๆ ไม่สามารถคาดการณ์หรือพึงเห็นได้จากที่ระบุไว้ในคาขอรับสิทธิบัตร
ตัวอย่ำงเช่น คาขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของยาง ที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลายชนิด ต่อมาผู้ขอรับสิทธิบัตรขอเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์โดยการ
เพิ่มองค์ประกอบอีกชนิดหนึ่งลงในส่วนประกอบของยางดังกล่าว ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการ
เพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
คาขอรับสิทธิบัตร ซึ่งได้มีการเปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิ
ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ “ที่ติดตั้งไว้บนชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่น ” โดยไม่ได้เปิดเผยถึงชนิด
ที่เจาะจงใดๆ ของชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่นไว้ในครั้งแรก ต่อมาผู้ขอรับสิทธิบัตรขอเพิ่มเติม
รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิ โดยการระบุว่าชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่นคือสปริงขด
ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
อย่างไรก็ตาม หากผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
โดยเนื้อหาสาระที่เพิ่มเข้าไปนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดีต่อผู้ที่มีความชานาญในศิลปะหรือวิทยาการด้าน
นั้นๆ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นเพียงการทาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น ในกรณีนี้ การแก้ไขดังกล่าว
อาจกระทาได้ ตามข้างต้นตัวอย่างแรก หากผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ
ที่ผู้ขอต้องการแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปนั้น เป็นองค์ประกอบตัวเดิมทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วที่ถูก
นาไปใช้ในส่วนประกอบของยาง ซึ่งเป็นการช่วยในการผสมให้ดีขึ้น ดังนั้น การเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ
ของการประดิษฐ์ดังกล่าว จึงเป็นเพียงการทาให้รายละเอียดของการประดิษฐ์ชัดเจนขึ้นเท่านั้น และ
ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระส่วนใดที่ไม่เป็นที่ทราบกันดีสาหรับผู้ที่มีความชานาญใน
ศิลปะหรือวิทยาการด้านนี้
อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น นาไปสู่การเกิดผลอย่างพิเศษ
ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยมาก่อน การแก้ไขนั้นไม่อาจยอมรับได้ ในทานองเดียวกัน ในกรณีของ
“ชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่น” หากผู้ขอรับสิทธิบัตร สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ารูปเขียนต่างๆ
ที่แสดงนั้น โดยผู้ที่มีความชานาญในศิลปะหรือวิทยาการด้านนี้แล้วสามารถโยงไปถึงสปริงขด
หรือสามารถคิดได้ว่า “ชิ้นส่วนรองรับแบบยืดหยุ่น ” ตามการประดิษฐ์นั้นหมายถึงสปริงขด
ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจจะยอมรับได้
ทั้ ง นี้ หากการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เป็ น การเพิ่ ม เติ ม สาระส าคั ญ ของการประดิ ษ ฐ์
ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบ แต่ถ้าการแก้ ไขเพิ่มเติมมิได้เป็นการ
เพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์ และเป็น การแก้ไ ขเพิ่ม เติม หลังวันประกาศโฆษณา
คาขอรับสิทธิบัตรให้ผู้ตรวจสอบเสนออธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุญาต
การแก้ไขเพิ่มเติมหลังวันประกาศโฆษณา
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อนึ่ง หากผู้ตรวจสอบพิจารณาคาขอแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเห็นว่าคาขอรับสิทธิบัตรนั้น
มีความถูกต้องหรืออยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะประกาศโฆษณาได้ ผู้ตรวจสอบอาจจะยังไม่สั่งให้
ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ถูกต้องในขั้นการตรวจสอบเบื้องต้น แต่จะต้องดาเนินการสั่งให้
ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องในชั้นตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจสอบจะต้อง
ทารายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจสั่งประกาศ
โฆษณา เพื่อมีคาสั่งให้ประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรนั้นได้และแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรชาระ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา พร้อมทั้ง ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งสาเนาคาขอรับสิทธิบัตรจานวน
1 ชุด และส่งคาแปลข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อดาเนินการประกาศ
โฆษณาต่อไป

25. แนวทำงปฏิบัติกำรตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อประกำศโฆษณำกำรขอรับ
สิทธิบัตร
ม. 28 (2)

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้ว
(2) ถ้ า อธิ บ ดี พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รถู กต้ อ งตามมาตรา 17 และ
การประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีมีคาสั่งให้ประกาศโฆษณาคาขอรับ
สิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง และก่อนการประกาศ
โฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกาหนด หรือโดยมีหนังสือแจ้ง
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา
หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งหรือได้รับหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
หนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ขอรับ
สิทธิบัตรยังไม่ชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าวอีก ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
ดั งนั้ น ในการตรวจสอบเบื้องต้ นนี้ หากผู้ ตรวจสอบพิ จารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่า
คาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรถูกต้อง ไม่พบข้อบกพร่องใดเกี่ยวข้อง
กับสิทธิใดๆ ให้ผู้ตรวจสอบทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น (เอกสารแนบ 11) เพื่อให้มี
คาสั่งประกาศโฆษณา และดาเนินการแจ้งให้ผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาต่อไป
ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบพิจารณาเห็นแล้วว่าควรจะประกาศ
โฆษณารูปเขียนรูปใดที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับการประดิษฐ์ ที่ขอรับสิทธิบัตร และให้
พิจารณากาหนดจัดจาแนกการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ให้ถูกต้องตามการจาแนกการประดิ ษ ฐ์
ระหว่างประเทศ (International Patent Classification: IPC) โดยให้จาแนกประเภทการ
ประดิษฐ์จนถึง Main Group หรือ Sub Group
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26. แนวทำงปฏิบัติกำรในกำรบันทึกรำยกำรตรวจสอบเบื้องต้นคำขอรับสิทธิบัตร
การดาเนินการตรวจสอบเบื้องต้นคาขอรับสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบจะต้องปรับปรุง
ข้อมูลในฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในกรณีพบข้อบกพร่องของข้อมูลทั่วไป หรือรายการเอกสาร
ที่ได้ยื่นผ่านส่วนรับคาขอ/งานสารบบ เพื่อให้ข้อมูล เกี่ย วกับ คาขอรับสิท ธิบัต รบนระบบ
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร (e - Patent) เป็นปัจจุบัน ก่อนการออกหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
แจ้งข้อบกพร่องต่างๆ หรือก่อนเสนอการประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี และ
ผู้ ต รวจสอบต้ อ งด าเนิ น การบั น ทึ ก รายการตรวจสอบเบื้ อ งต้ น ก่ อ นแจ้ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อบกพร่องต่างๆ หรือก่อนเสนอการประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร พร้อมทั้งจัดเก็บใน
แฟ้มทุกครั้ง

27. บทสรุป
การตรวจสอบเบื้องต้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรก่อนการประกาศ
โฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร ซึ่งผู้ตรวจสอบจะดาเนินการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตร ดังนี้
 ความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์ และการจัดเตรียม
ค าขอตามมาตรา 17 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2542
กฎกระทรวง และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาฉบับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 การประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รไม่ ไ ด้ ต ามมาตรา 9 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงฉบับที่เกี่ยวข้อง
 สิ ท ธิ ใ นการขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รตามมาตรา 10, 11, 14, 15 วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
และมาตรา 16 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 การนับวันยื่น และการขอถือสิทธิวันยื่นคาขอในต่างประเทศครั้ งแรกเป็นวันยื่นคาขอ
ในประเทศไทยตามมาตรา 19 และมาตรา19 ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 การประดิษฐ์ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
 ค่ า ธรรมเนี ย มการยื่ น ค าขอ กรณี ย กเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มตามประกาศกรมฯ เรื่ อ ง
ค่าธรรมเนียม
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หมวด 1
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ส่วนที่ 2
การตรวจค้นข้อมูลสิทธิบตั ร
1. บทนา
การตรวจค้นเอกสารเพื่อการตรวจสิทธิบัตร เป็นการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่
ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตร เพื่อที่นาเอกสาร
ดังกล่าวมาพิจารณาความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ สูงขึ้นของการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น
ในการพิจารณารับจดทะเบียนและออกสิทธิบั ตร และเพื่อค้นหาว่าการขอรับสิทธิบัตรใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมี ความขัดแย้งกัน หรือสิทธิทับซ้อนกัน เกิดขึ้น การตรวจค้นเอกสารจะ
ด าเนิ น การหลั ง จากค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รได้ รับ ประกาศโฆษณาการขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร และ
ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ทาการยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination)
ภายกาหนดเวลาใน 5 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร
สาหรับการบรรยายและอธิบายเนื้อหาการตรวจค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏ
อยู่แล้วในคู่มือส่วนนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางการตรวจค้นเอกสารให้แก่ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือ
ผู้ตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทารายผลการตรวจค้นสิทธิบัตรของไทย
(Thailand Search Report) พร้อ มทั้ ง สามารถให้ ค วามเห็ น จากการตรวจค้ น สิ ท ธิ บั ต ร
(Written Opinion) ได้อย่างถูกต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ต่อไป
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2. การตรวจค้นหางานทีป่ รากฏอยู่แล้ว สาหรับใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบ
การประดิษฐ์ (Substantive Examination)
เอกสารที่ แสดงงานที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว หมายถึง เอกสารใดๆ ส าหรับ ใช้ ส าหรับ
ประกอบการพิ จ ารณาตรวจสอบสาระส าคั ญ การประดิ ษ ฐ์ ต ามมาตรา 5 แห่ ง พ.ร.บ.
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้แก่
1. เอกสารสิทธิบัตร หมายความรวมถึง
- เอกสารประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- เอกสารประกาศโฆษณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- รายงานการตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรในต่างประเทศ
- รายงานการตรวจสอบสิทธิบัตรในต่างประเทศ
2. เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ใดที่ น อกเหนื อ จากเอกสารสิ ท ธิ บั ต ร (Non - patent
literature) เป็นต้น
สาหรับการค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว เพื่อใช้อ้างอิงการขอรับสิทธิบัตรประกอบการ
พิจารณาขั้นตอนตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination) นั้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจ
ค้นสิทธิบัตรสามารถค้นหาเอกสารสิทธิบัตรจากการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(CD-ROMs) หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Via the Internet) หรือฐานข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถ
ตรวจค้นได้ ส่ วนใหญ่ เอกสารจะได้รับการจัดเรียงเอกสารตามล าดั บการจาแนกสัญลั กษณ์ การ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) แยกตามประเภทคาขอรับสิทธิบัตร เลขที่คาขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร เลขที่ ประกาศโฆษณาการขอรับสิ ทธิบั ตร/อนุ สิ ทธิบั ตร เลขที่ สิ ทธิบั ตรหรือเลขที่ อนุ
สิทธิบัตร หรือ ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้อ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้วไว้ในคาขอรับสิทธิบัตร สาหรับสร้าง
ความเข้าใจการตรวจสอบสิทธิบัตร (หากพิ จารณางานเหล่านั้นแล้วมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง
สามารถนามาเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วได้)
สาหรับ การค้น หาเอกสารสิ ท ธิบั ต รที่ เกี่ย วข้องผ่ านทางอิ น เตอร์เน็ ต (Via the
internet) หรือฐานข้อมูลที่ คอมพิวเตอร์สามารถตรวจค้นได้ โดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหา
ข้อมูลได้จากฐานข้อมู ลของสานักงานสิทธิบั ตรต่างประเทศที่ได้เก็บรวบรวบเอกสารการ
ประกาศโฆษณาการขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต ร หรือ ประกาศโฆษณาสิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรไว้ในฐานข้อมูลของตนเอง เพื่อการเปิดเผยสาระสาคัญการประดิษฐ์และเผยแพร่
แก่สาธารณชน เช่น Espacenet PatFT AIPN CPES เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้น สามารถตรวจค้น เอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใดๆ
นอกเหนือจากเอกสารสิทธิบัตรได้ตีพิมพ์เอกสารอื่นๆ (Non - patent literature) ที่ไม่มี
อยู่ในฐานข้อมูลสิทธิบัตรโดยทั่วไป เช่น วารสาร หนังสือ คู่มือ การใช้งานหรือการทางานสื่อ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD - ROMs) หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอิน เตอร์เน็ ต เช่น LENS NCBI ScienceDirect UniProt PDB เป็น ต้น เอกสารเหล่านี้
อาจมาจากข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบอื่นๆ
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3. สาระสาคัญการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
3.1 การตรวจค้นเนื้อหา
โดยทั่วไป ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องศึกษาอ่านรายละเอียดการ
ประดิษ ฐ์ ข้อถือสิ ท ธิ รูปเขียน (ถ้ามี ) และบทสรุป การประดิ ษ ฐ์ เพื่ อสร้างความเข้าใจใน
สาระสาคัญของประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นไปยังขอบเขตของข้อถือสิทธิที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
สาคัญของการประดิษฐ์ หรือการรวมองค์ประกอบต่างๆ ของการประดิษฐ์ เพื่อจะนาไปสู่
วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาทางเทคนิ ค ของการประดิ ษ ฐ์ เหล่ า นั้ น เพื่ อ ท าให้ ส ามารถก าหนด
“ข้อความ”(Text) หรือ“ถ้อยคา” หรือคาค้นสาคัญ (keyword) ใช้ในการตรวจค้น เอกสาร
ที่เป็นงานที่ ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อความหรือถ้อยคาที่เป็นลักษณะ
สาคัญการประดิษฐ์อยู่ในข้อถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ์ รูปเขียน (ถ้ามี) ซึ่งสาระสาคัญ
การประดิ ษ ฐ์ ดั งกล่ า วได้ รับ การเปิ ด เผยต่ อสาธารณชน หรือ ประกาศโฆษณาการขอรับ
สิทธิบัตรเหล่านั้นแล้ว
ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรควรจะตรวจค้นหาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประดิษฐ์โดยตรงเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อถือ
สิทธิหลักทุกข้อ ควรมุ่งเน้นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ของการประดิษฐ์ ซึ่งได้กาหนด
ลักษณะสาคัญ หรือข้อความหรือถ้อยคาไว้ในข้อถือสิทธิหลัก ณ เวลานั้น เพื่อที่จะนาไปสู่
ความเข้าใจแนวความคิด สร้างสรรค์การประดิษ ฐ์ในข้อถือสิ ท ธิ หลั กอย่ างถ่ องแท้ ชั ด เจน
แทนที่จะจากัดขอบเขตในแต่ละความหมายของข้อความหรือถ้อยคาที่ปรากฏในข้อถือสิทธิ
เพียงอย่างเดียว ในการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (The prior art) ดังกล่าว
จะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการเปิดเผยไว้ก่อนหน้าวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
หรือก่อนหน้ าวัน ที่ ได้ อ้างสิ ท ธิย้ อนหลั ง (Priority date) หรือสิท ธิ ที่ เกิดขึ้น ก่อน (ในกรณี
ผู้ขอรับ สิ ท ธิบั ต รได้ ขอถือสิ ท ธิให้ ถือว่ าได้ ยื่ น คาขอรับ สิ ท ธิบั ต รนั้ น ในวั น ที่ ได้ ยื่น คาขอรับ
สิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรก)
การตรวจค้น นั้น ควรจะมุ่ง พิจารณาแนวคิดทางเทคนิคของการประดิ ษฐ์สูงขึ้น
และการตรวจค้นไม่ควรจากัดถ้อยคาที่อยู่ในข้อถือสิทธิเท่านั้น แต่ก็ไม่ควรกว้างมากไปถึงทุก
สิ่งทุกอย่าง ซึ่งเนื้อหาที่ใช้สาหรับการตรวจค้นมาจากการพิจารณารายละเอียดการประดิษฐ์
และรูปเขียนของผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการนั้น
การตรวจค้นควรจะรวมเนื้อหาทั้ งหมด ซึ่งเป็นเนื้อหาของข้อถือสิทธิและลักษณะ
สาคัญ ของการประดิษ ฐ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อถือสิทธิกล่าวถึง cable clamp ที่ มีโครงสร้าง
ชัดเจนแน่นอน ในการตรวจค้นควรจะรวมถึง pipe และ clamps ที่ลักษณะคล้ายกันที่ มี
โครงสร้างอย่างเฉพาะเจาะจงไว้ หากข้อถือสิทธิได้กล่าวถึงสิ่งของที่ประกอบด้วยหลายส่วน
ซึ่งกาหนดโดยหน้าที่และ/หรือโครงสร้างของมันและข้อถือสิทธิกาหนดว่าส่วนต่างๆ ได้เชื่อม
เข้าด้วยกัน ในการตรวจค้นควรรวมถึงวิธีการติดกัน เช่น การยึดด้วยกาว หรือการยึดด้วย
หมุด (riveting)
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• การตรวจค้นควรจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิ
รองอื่นๆ ร่วมกันด้วย โดยที่ข้อถือสิทธิรองควรได้รับการตีความต่อการจากัดขอบเขตของ
สิทธิที่เกิดขึ้นในข้อถือสิทธิที่อ้างถึง หากเนื้อหาของข้อถือสิทธิหลักใหม่แล้ว ข้อถือสิทธิรอง
ก็ต้องใหม่ด้วยเช่นกัน ถ้าในกรณีการตรวจค้นแล้วไม่พบเนื้อหาในงานที่ปรากฏอยู่แล้วใดๆ
ที่มีผลต่อข้อถือสิทธิหลักทั้งหมด ดังนั้น จึงไม่มีความจาเป็นที่ จะทาการตรวจค้นข้อถือสิทธิ
รอง เช่น ถ้าคาขอรับสิทธิบัตรได้กล่าวถึงข้อถือสิทธิหลัก 1. สารผสมทางเภสัชกรรมสาหรับ
การกระทากับการติดเชื้อที่เล็บ ซึ่งมีการรวมกันที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบออกฤทธิ์
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ร อง 2. สารผสมตามข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ข้ อ ที่ 1 ที่ ซึ่ ง ใช้ ตั ว ท าละลายอิ น ทรี ย์
ที่ระเหยได้เฉพาะเจาะจงเป็นพาหะในสารผสม หลังจากดาเนินการตรวจค้นตามข้อถือสิทธิ
หลั ก ที่ เกี่ ย วกั บ การรวมที่ เฉพาะเจาะจงขององค์ ป ระกอบออกฤทธิ์ แล้ ว ปรากฏว่ า ไม่ พ บ
เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับสารผสมที่ขอถือสิทธิในข้อถือสิทธิที่ 1 ดังนั้น จึงไม่จาเป็นต้อง
ดาเนิน การตรวจค้ นสาหรับข้อถือสิท ธิรองที่อ้างถึง การใช้ตัวทาละลายอินทรีย์ที่ระเหยได้
เฉพาะเจาะจงเป็นพาหะในสารผสม
• ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักและ
ข้อถือสิทธิรองอื่นเพิ่มเติม ภายหลังจากการตรวจค้นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ถูกระบุใน
ข้อถือสิทธิหลักไว้แล้วและพิจารณาแล้วพบว่างานที่ปรากฏอยู่แล้วมีผลทาให้ข้อถือสิทธิหลัก
ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และ/หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูง เพื่อประเมินว่าการแก้ปัญหา
ทางเทคนิคที่ได้แสดงลักษณะสาคัญที่ถูกกาหนดไว้ในข้อถือสิทธิรองว่ามีผลต่อ การประดิษฐ์
ขึ้นใหม่ และ/หรือมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากลักษณะสาคัญอื่นๆ
ที่เพิ่ ม เติ มในข้อถือสิท ธิรองรวมกับลั กษณะสาคัญ ของข้อถือสิ ทธิ หลั กด้วย อย่างไรก็ต าม
ถ้าหากข้อถือสิทธิรองเหล่านั้นได้มีลักษณะสาคัญเป็นที่รู้กันดีโดยความรู้ทั่วไปหรือในงาน
ที่เกี่ยวข้อง (The relevant art) ไม่มีความจาเป็นจะต้องตรวจค้นเพิ่มเติมก็ได้
• สาหรับการประดิษฐ์ที่มีข้อถือสิทธิได้อธิบายลักษณะการรวมหลายองค์ประกอบ
(elements) ของการประดิษฐ์ เพื่อทาให้เกิดการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่ได้ขอรับสิทธิบัตร 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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• ถ้าคาขอรับสิทธิบัตรประกอบด้วยข้อถือสิทธิมีหลายประเภทที่ ได้ระบุการอ้าง
สิทธิที่แตกต่างกัน (เช่น การระบุขอรับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี อุปกรณ์ เครื่องมือ
ที่ใช้ หรือการใช้) ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องทาการตรวจค้นข้อถือสิ ทธิที่มี
ความแตกต่างทั้งหมดเหล่านั้น
ในบางกรณี ถึงแม้ว่าคาขอประกอบด้วยข้อถือสิทธิเพียงประเภทเดียวอาจจะมี
ความจาเป็นต้องมีตรวจค้นเพิ่มเติม เพื่อมุ่งไปสู่สาระสาคัญที่เกี่ยวข้องในประเภทของข้อถือ
สิทธิประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น ถ้าการตรวจค้นมุ่งไปสู่สาระสาคัญในข้อถือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางเคมี (Chemical Process) เพื่ อ ที่ จะตรวจสอบการประดิษ ฐ์ ว่ามี ขั้น การ
ประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ นอกเหนือจากการตรวจค้น ที่มุ่งไปสู่การอ้างสิทธิในตัวกระบวนการ
อย่างเดียวแล้ว ควรจะต้องดาเนินการตรวจค้นให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เกิด จาก
กระบวนการเคมีเหล่านั้นด้วย เพื่อเพิ่มมุมมองในการคิดคาที่ใช้ในการสืบค้น (keyword) เว้น
แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ที่มีความชัดเจนแล้ว พิจารณาได้ว่ามีความ
ใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรไม่ต้องทาการตรวจค้น
ในข้อถือสิทธิสาหรับกระบวนการผลิต หรือการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น แต่ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็น
สารประกอบและได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ความใหม่ และมี ขั้ น การประดิ ษ ฐ์ สู ง ขึ้น แต่ ในคาขอ
เดียวกันนี้ได้ขอถือสิทธิต่ออินเทอร์มีเดียท (Intermediate) ให้ดาเนินการตรวจค้นอินเทอร์
มีเดียทดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่ามีความใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่
• การตรวจค้นสาระสาคัญในรายละเอียดและรูปเขียน (ถ้ามี) เพิ่มเติม นอกเหนือ
การตรวจค้นข้อถือสิทธิที่ได้รับกาหนดการนาไปสู่ในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (The technical
solutions) แล้ว ถ้าพบว่าสาระสาคัญ (Subject matter) ได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียด
การประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากการกล่าวอ้างไว้ในข้อถือสิทธิ ผู้ตรวจสอบ
หรือผู้ตรวจค้น สิท ธิบั ตรควรมุ่งเน้ น การตรวจค้น ไปสู่เนื้อหาสาระสาคัญ ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ใน
รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ และรูป เขียน (ถ้ามี ) ซึ่งถูกกาหนดลักษณะส าคัญ เพิ่ ม เติ ม ไว้ใน
คาขอรับสิทธิบัตรด้วยเช่นกัน เพราะหากมีการแก้ไขข้อถือสิทธิเพิ่มเติมโดยผู้ขอมาเมื่อใดก็
ตาม และแก้ไขเพิ่มเติมมีความเกี่ยวข้องในเนื้อหาสาระสาคัญเหล่านั้น จะทาให้พิจารณางาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วได้อย่างครอบคลุม
ตัวอย่างเช่น
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า โดยกล่าวอ้างใน
ข้อถือสิทธิในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพียงแค่เฉพาะฟังก์ชั่น (หน้าที่การทางาน
: Function) และลักษณะการท างานของวงจรเท่ านั้น หากแต่พ บเนื้ อหาสาระสาคัญ ของ
วงจรทรานซิสเตอร์ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และรูป เขียน แต่ยังไม่ได้
กล่าวอ้างสิทธิ ในกรณีดังกล่าวผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องมุ่ง เน้น
ไปสู่ไม่ ใช่แค่เพี ยงแต่ฟั งก์ชั่น หรือลักษณะการท างานของวงจรที่ ถูกกาหนดไว้ข้อถือสิท ธิ
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เท่านั้น ควรจะต้องตรวจค้นในสาระสาคัญ ของวงจรทรานซิสเตอร์ที่ยังคงปรากฏอยู่ หาก
ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิในสาระสาคัญของวงจรไฟฟ้า ดังกล่าวภายหลัง
แล้ วผู้ตรวจสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้น สิทธิบัตรไม่มีจาเป็ นต้องตรวจค้นในประเด็ นดั งกล่าว
เพิ่มเติมอีก
อย่างไรก็ตาม กรณีที่พบว่าได้มีการประดิษฐ์หลายอย่างเปิดเผยไว้รายละเอียด
การประดิษฐ์ปรากฏในคาขอรับสิทธิบัตรเดียวกัน (Lack of Unity) ซึ่งมีการประดิษฐ์หลาย
อย่างเหล่านั้นไม่มีความเกี่ยวพันกันจนถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันตามมาตรา 18
แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะไม่ทาการ
ตรวจค้นในส่วนสาระสาคัญที่ถูกแยกออกดังกล่าวเหล่านั้น จนกว่าจะได้รับการแยกคาขอรับ
สิทธิบัตรเป็นอีกหนึ่งฉบับคาขอ
• นอกจากการตรวจค้ น งานที่ ป รากฏอยู่ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของการประดิษฐ์นั้นๆ ไว้ด้วย ซึ่งผู้ประดิษฐ์มักจะระบุ
ไว้ในคาขอรับสิทธิบัตร
3.2 การตรวจค้นคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆแล้วพบความ
เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้น
• ในการตรวจค้นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สิทธิที่มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องพิจารณา
ว่าได้มีบุคคลใดได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไว้หรือไม่
โดยพิ จารณาได้จ ากชื่ อผู้ ขอรับ สิท ธิ บั ตรประกอบกับ ขอบเขตสาระส าคัญ ของข้อถือสิท ธิ
ที่ปรากฏในคาขอรับสิทธิบัตรกับชื่อผู้ขอและขอบเขตสาระสาคัญของข้อถือสิทธิของงานที่ได้
ตรวจค้นว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือต่างบุคคลกัน และเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่
หรือเกิดความซ้าซ้อนกันในสิทธิแล้วจะขอรับความคุ้มครองตาม 16 หรือ มาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 16 หรือมีผู้ขอรับสิทธิขอรับความคุ้มครอง ทั้งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ตามมาตรา 77 ฉ หรือไม่ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ดั งกล่า ว ผู้ ต รวจสอบหรือผู้ ต รวจค้น สิ ท ธิบั ตรจะต้ องตรวจค้น เอกสาร
สิทธิบัตรบนฐานข้อมูลสิทธิบัตรของไทย (e-Patent) หากพบว่าคาขอรับสิทธิบัตรหรือคา
ขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆมีเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดการขัดแย้งกันขึ้น หรือเกิดความซ้าซ้อนกัน
ในสิ ท ธิ ให้ ระบุ ป ระเภทเอกสารลงรายงานการตรวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รหรืออนุ สิ ท ธิบั ต ร ด้ ว ย
สัญลักษณ์ “CR” (Conflicting of Rights) หมายถึง เอกสารสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
คาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขออนุสิทธิบัตรใดๆ ได้ปรากฏว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือ
เกิดความซ้าซ้อนกันของสิทธิ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรต่างบุคคลกัน
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4. การศึกษาเอกสารแสดงงานทีป่ รากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจค้น
ในกรณีที่ได้มีการอ้างอิงเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ (การอ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้วในภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ
การประดิษฐ์) เช่น คาขอรับสิทธิบัตร คาขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วารสาร
งานวิ จั ย บทความ ต าราหนั ง สื อ รายงานการตรวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รระหว่ า งประเทศ
(International Search Report) ความเห็นจากการตรวจค้นของหน่วยงานองค์กรตรวจค้น
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (Written Opinion form ISA) รายงานการตรวจค้นสิทธิบัตรของ
สานักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศอื่นใด (Search Report of foreign countries) รายงาน
การตรวจสอบเบื้ อ งต้ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รระหว่ า งประเทศ (International Preliminary
Examination Report : IPER ) เป็นต้น
หากได้อ้างอิงงานที่ ปรากฏอยู่แล้ว ดังกล่ าวข้างต้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ ตรวจค้น
สิทธิบัตรจะต้องอ่านวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจไม่ได้
นาส่งเอกสารต่างๆ ดังกล่าวมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาในเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจ
ค้นสิท ธิบัตรสามารถค้น เอกสารเพิ่มเติม ได้ ด้วยตนเอง หรืออาจแจ้งให้ผู้ขอน าส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ได้ เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญ ของเอกสารที่อ้างอิงเหล่านั้นให้
มาก ทั้งนี้ อาจสามารถแจ้งผู้ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปกาหนดวิธีการแจ้งตาม
มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522

5. ศึกษาสัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) ของคาขอ
เพื่อให้การตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรและการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรตรวจสอบหรือ
ค้นหาสัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification :
IPC) ของคาขอให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด
การจ าแนกประเภทการประดิ ษ ฐ์ระหว่ า งประเทศ (Classify) กาหนดขึ้น โดย
องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ าโลก (WIPO) ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากความตกลง Strasbourg
Agreement จัดให้มีระบบจัดหมวดหมู่สัญญลักษณ์การประดิษฐ์ และการจาแนกประเภท
การประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification: IPC) แบ่งออกเป็น
ลาดับ ย่ อย โดยใช้ตั วเลขและตัวอั กษรในการจัดล าดับ เรียกว่า 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 การค้นหาการจาแนกประเภทการประดิษฐ์นั้น สามารถตรวจสอบและค้นหา
เพิ่มเติมได้ที่ http://www.wipo.int/classifications/ipc/en

6. การตรวจค้นสาขาวิทยาการทางเทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพิจารณาคาขอจากเนื้อหาสาระสาคัญของข้อถือสิทธิแล้ว พบว่าสาระสาคัญ
ของการประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน้าที่การทางานที่มีความเฉพาะเจาะจง (Specific function) การทางานที่มีลักษณะพิเศษ
หรือการใช้ (Use) มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกันแสดงให้ เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้ตรวจสอบ
หรือ ผู้ ต รวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รจะต้ อ งด าเนิ น การตรวจค้ น สาระส าคั ญ การประดิ ษ ฐ์ ในสาขา
วิ ท ยาการทางเทคนิ ค (Technical Field) อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งร่ ว มด้ ว ย เพื่ อ การตรวจค้ น
ครอบคลุมขยายขอบเขตไปสู่สาขาวิทยาการทางเทคนิค อื่นที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกัน
หรือสาขาวิทยาการเทคนิคเกี่ยวข้องกับผู้ ตรวจสอบสิทธิบัตรในฐานะเป็นผู้มีความชานาญใน
ระดับสามัญในงานเหล่านั้น
ส าหรั บ การจั ด ประเภทหมวดหมู่ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รั บ จ าแนก
โดยผู้ตรวจสอบในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นไว้แล้วนั้น โดยปกติแล้วได้จะระบุประเภท
การประดิษฐ์ที่ได้แสดงถึงขอบเขตสาขาวิทยาการทางเทคนิคเกี่ยวข้องสาระสาคัญของคาขอ
ในขอบเขตของข้ อ มู ล พื้ น ที่ ในทางวิ ท ยาการเทคนิ ค ที่ ใกล้ เคี ย งกั น (กลุ่ ม IPC ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกัน) และสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้กาหนดให้สอดคล้องกับ
หน้าที่การทางานที่ สาคัญ หรือการใช้งานสาระสาคัญ ที่ มีนัยสาคัญที่ ต้องมีอยู่ในคาขอตาม
ที่ได้ รับเปิ ดเผยไว้ในรายละเอี ยดการประดิษ ฐ์ และไม่ใช่ เพี ยงแค่ ระบุชื่ อสาระสาคัญ ของ
คาขอรับสิทธิบัตรอย่างเดียวกันไว้เท่านั้น แต่เป็นการแสดงออกถึงหน้าที่การทางานอย่าง
เฉพาะเจาะจงลงในคาขอรับสิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น
การประดิษฐ์เครื่องผสมชากับเครื่องผสมคอนกรีตอยู่ในขอบเขตข้อมูลที่คล้ายคลึง
กันเพราะการผสมเป็นหน้าที่การทางานที่สาคัญของทั้งสองอย่างเหล่านั้น หรือการประดิษฐ์
เครื่องจักรตัดอิฐกับเครื่องจักรตัดขนมแผ่นบิสกิตยังคงอยู่ในขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการ
ทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน
การประดิษฐ์ที่หนีบจับสายเคเบิ้ลที่มีลักษณะโครงสร้างที่แน่นอนและถูกกาหนด
ไว้ ในข้อถื อสิ ท ธิ ห ลั ก ของคาขอรับ สิ ท ธิ บั ต ร หากตรวจค้ น แล้ ว ไม่ ส ามารถค้น หาเอกสาร
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ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาการทางเทคนิคนั้นได้ จะต้องขยายขอบเขตการตรวจค้นไปยังข้อมูล
สาขาวิทยาการทางเทคนิคของตัวยึดท่อและที่หนีบอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งตัวที่ยึด
ท่อหรือที่หนีบอื่นๆ เหล่านั้น จะต้องมีหน้าที่การทางานสาคัญที่คล้ายคลึงกันกับที่หนีบจับ
สายเคเบิ้ล ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะค้นพบลักษณะโครงสร้างตามที่กาหนดไว้ในข้ อถือ
สิทธิหลักที่กล่าวอ้างถึงดังกล่าว และอีกนัยสาคัญหนึ่งสิ่งที่ได้จากขยายการตรวจค้นไปสู่สาขา
วิทยาการทางเทคนิคอื่น ๆ จะทาให้ครอบคลุมเอกสารสิทธิบัตรทั้งหมด ซึ่งก็อาจมีเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงโดยทั้งหมด หรืออาจมีสาระสาคัญบางส่วนที่ปรากฏ
ในคาขอรับสิทธิบัตรที่อาจเป็นไปได้
ในการกาหนดขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น ซึ่งมี
ความเป็นได้อย่างมากที่จะค้นพบงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงที่สุด ผู้ตรวจสอบ
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิจะต้องตรวจค้นเอกสารให้ครอบคลุมในขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการ
เหล่านั้น เพื่อมุ่งไปสู่การตรวจค้นในสาระสาคัญเดียวกันในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม เช่ น ถ้าสั ญ ลั กษณ์ จ าแนกการประดิ ษ ฐ์ ระหว่า งประเทศ (IPC) คือ xxxx5/02
ส าหรับ วั ด ความยาว ความกว้ า ง ความหนา เป็ น IPC แรก ผู้ ต รวจสอบหรือ ผู้ ต รวจค้ น
สิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นในกลุ่มย่อยๆ ภายใต้หมู่ย่อย (Sub group) 5/02 อื่นๆ อาจเป็นหมู่
ย่อย 5/04 หรือ 5/06 หรือสาหรับวัดระยะห่างช่องว่างระหว่างของวัตถุ อาจจะเกี่ยวข้องกับ
การวั ด ระยะทางได้ IPC คื อ xxxx5/14 ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งพิ จ ารณาถึง ข้ อมู ล ของ
สัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ IPC ที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น

7. การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิและกาหนดองค์ประกอบในการตรวจค้น
หลั งจากอ่ านศึกษาคาขอรับ สิ ท ธิบั ต รแล้ วเข้าใจต่ อเนื้ อ หาการประดิ ษ ฐ์ อย่ า ง
ชัดเจนเพียงพอแล้ว โดยที่คาขอรับสิทธิบัตรได้ผ่านข้อกาหนดของการตรวจสอบเบื้องต้นและ
กาหนดสัญลักษณ์การจาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) ที่ถูกต้อง รวมทั้งพิจารณา
จากสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่จะต้องตรวจค้นแล้ว ผู้ตรวจหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้อง
วิเคราะห์ในแต่ละข้อถือสิทธิและแยกองค์ประกอบการประดิษฐ์ (Elements) เพื่อใช้ในการ
ตรวจค้นดังต่อไปนี้
7.1 การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด
ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจในเนื้อหาของ
ข้อถือสิท ธิหลัก โดยรวมทั้ งหมด แล้วท าการวิเคราะห์ เบื้ องต้น เกี่ยวกับ ในข้อถือสิท ธิหลั ก
เหล่านั้น เพื่อตรวจสอบว่ามีการอ้างสิทธิในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคจริงหรือ ไม่ หากไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค แล้วก็ไม่มีความจาเป็นตรวจค้น จนกว่าจะมี
การแก้ไขข้อถือสิทธิให้ถูกต้อง หากปรากฏพบว่าข้อถือสิทธิมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคและสามารถตรวจค้นได้ แล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิท ธิบัตรจะต้อง
พิจารณจากขอบเขตของข้อถือสิทธิหลักในการขอรับความคุ้มครองในมุมมองที่กว้างที่สุดเท่า
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เป็นไปได้ และทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ซึ่งโดยหลักการตรวจค้นในครั้งแรกจะต้อง
ตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักนั้นเป็นลาดับแรก
7.2 การกาหนดองค์ประกอบ (Elements) สาหรับการการตรวจค้น
ผู้ตรวจสอบสิท ธิบั ตรหรือผู้ต รวจค้น สิท ธิบัต ร จะต้องวิเคราะห์ ถึงวิธีการแก้ไข
ปั ญ หาทางเทคนิ ค ที่ ได้ กาหนดไว้ ในข้อถือ สิ ท ธิ ห ลั ก ซึ่ งก าหนดขอบเขตการขอรับ ความ
คุ้มครองในมุมมองที่กว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และจะต้องกาหนดองค์ประกอบการประดิษฐ์
เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่จะสามารถสะท้อนให้
เห็นต่อการแก้ปัญหาทางเทคนิคเหล่านั้นได้ โดยทั่วไปองค์ประกอบพื้นฐานใช้ในการตรวจค้น
ได้รับกาหนดอยู่บนพื้นฐานขอบเขตข้อมูลทางเทคนิค เช่น การเกิดปัญหาทางเทคนิค หรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือผลทางเทคนิคที่เกิดขึ้น เป็นต้น
หลังจากกาหนดองค์ ประกอบพื้นฐานการตรวจค้นไว้แล้ว ผู้ตรวจสอบสิ ทธิบัตร
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องวิเคราะห์ลักษณะสาคัญ (Features) ในขอบเขตข้อมูลทาง
เทคนิคที่จะค้นหา เพื่อที่จะกาหนดวิธีการแสดงผลในแต่ละองค์ประกอบสาหรับการตรวจค้น
บนระบบคอมพิ ว เตอร์ เช่ น คาค้น (Keyword) สั ญ ลั กษณ์ จ าแนกการประดิ ษ ฐ์ ระหว่ า ง
ประเทศ (IPC) สูตรโครงสร้างทางเคมี เป็นต้น เพื่อที่จะทาให้เกิดความสมบูรณ์ในการตรวจ
ค้นที่จะแสดงออกถึงองค์ประกอบต่างๆ จากการตรวจค้นเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ โดยมีการรวมเข้าด้วยกัน ของคาค้น (Keyword) และสั ญ ลักษณ์ จาแนกการประดิษ ฐ์
ระหว่างประเทศ (IPC) เพื่ อเกิด ผลลั พ ธ์จ ากการตรวจค้น ที่เกิด จากหลายวิธีการต่ างๆ ไป
พร้อมๆ กัน
ในการเลื อ กค าค้ น ต่ า งๆ โดยทั่ ว ไปจะมี ห ลายค าพ้ อ งความหมายหรือ ค าที่ มี
ความหมายเดียวกันเรียกว่า Synonyms ซึ่งพิจารณาได้จากคาที่แตกต่างกันแต่ความหมาย
เดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย ง เช่ น seed : grain, cereal, rice หรื อ pipe : tube conduit
tubular structure conical, connector cylindrical member เป็ น ต้ น แ ล ะ อ า จ
พิ จารณาจากคาที่ มี ความหมายอื่ น ๆ (Alternative Meaning) ประกอบกับ การวิเคราะห์
ร่วมกับ IPC ช่วยประกอบกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกคาค้น (Keywords) ได้อย่างเหมาะสม
เช่น mouse: Animal (A01K67/00) หรือ computer input device : G06F3/00 เป็นต้น
ตัวอย่าง
การหาคาค้นข้อถือสิทธิหลัก รวมทุกลักษณะสาคัญที่จาเป็นต่อการแก้ปัญหาทางเทคนิค
1. เครื่องจ่ายอากาศสาหรับบาบัดน้าเสีย ซึ่งประกอบด้วยปั๊มอากาศที่ถูกเชื่อมต่อ
กับท่อดูดอากาศ (ลักษณะสาคัญ A) และใบพัดอยู่ภายใน (ลักษณะสาคัญ B) ท่อกระจาย
อากาศ (ลักษณะสาคัญ C) เพลาขับเคลื่อน (ลักษณะสาคัญ D) เฟืองโซ่ (ลักษณะสาคัญ E)
พลูเล่ย์ (ลักษณะสาคัญ F) และชุดเฟืองเปลี่ยนทิศทางการหมุน (ลักษณะสาคัญ G) เป็นต้น
การค้นข้อถือสิทธิรองอาจมีลักษณะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมความหมายของข้อถือ
สิทธิหลักให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
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2. เครื่องจ่ายอากาศเพื่อบาบัดน้าเสียตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง เพลาขับเคลื่อนเริ่ม
หมุ น เฟื องโซ่ ห มุ น ตาม และดึ งให้ พ ลูเล่ ย์ หมุ น ตาม สายพานฉุ ด เฟื องเปลี่ ย นทิ ศทางหมุ น
(ลักษณะสาคัญ H)...เป็นต้น

ในการพิจารณาองค์ประกอบ (Elements) สาหรับ การตรวจค้น เพื่ อสะท้อนให้
เห็นถึงการแก้ปัญ หาทางเทคนิค ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องไม่ใช่แค่เพียง
พิจารณาลักษณะสาคัญทางเทคนิคในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแสดงออกอย่างชัดเจนเท่านั้น
แต่จะต้องพิจารณาลักษณะสาคัญที่เท่าเทียมกัน (the equivalent features) กับลักษณะ
สาคัญทางเทคนิคบางอย่างที่มีความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเหล่านั้น ลักษณะ
ส าคั ญ ที่ เท่ า เที ย มกัน คื อ การเที ย บเท่ า กั บ ของลั ก ษณะส าคั ญ ที่ ได้ รับ การอธิ บ ายอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อการกระทาที่มีหน้าที่การทางานอย่างเดียวกัน (the same function) ในลักษณะ
ทานองเดียวกัน (the same way) ซึง่ ก่อให้เกิดผลทางเทคนิคอย่างเดียวกัน (the same effect)
โดยอธิบายลักษณะสาคัญและสามารถเชื่อมโยงส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้มี
ความชานาญในระดับสามัญในงานเหล่านั้นได้

8. งานที่ปรากฏอยู่แล้ว
การตรวจค้ นหางานที่ ปรากฏอยู่ แล้ ว (the Prior Art) ใช้ ตรวจสอบสิ ทธิ บั ตรนั้ น
จะต้องเป็นงานที่ปรากฎอยู่แล้วที่กาหนดไว้ตามมาตรา 6 หรือสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนกรณีแสดงการ
ประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชนตามมาตรา 19 หรืองานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ก่อนหน้าก่อนวันที่ได้อ้างสิทธิย้อนหลัง (the priority date) (ผู้ขอได้ขอถือสิทธิให้ ถือว่าได้ยื่น
คาขอนั้นไว้ในวันที่ได้ยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก) ตามมาตรา 19 ทวิ
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ความหมายงานที่ ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 (2) หมายถึง การประดิษฐ์ที่ได้มีการ
เปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทาโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์
การนาออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ
ทั้งนี้ ข้อยกเว้นกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระทามิชอบด้วยกฎหมาย
หรือการเปิ ดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอี ยดโดยผู้ ประดิ ษฐ์เอง รวมทั้ งการแสดงผลงานของ
ผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ
และการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทาภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการ
ขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียด 6(2)
8.1 แนวทางการกาหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้น
ในการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (the prior art) สาหรับตรวจสอบสิทธิบัตรนั้น
จะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับเปิดเผยไว้ก่อนวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในหรือนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้
ให้คานึงถึงช่วงเวลาตรวจค้นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว กรณีวันยื่นคาขอได้รับสิทธิย้อนหลัง
ตามมาตรา 19 หรือกรณีวันยื่นคาขอได้รับสิทธิย้อนหลัง (the priority date) ตามมาตรา 19 ทวิ
ดังภาพตัวอย่างดังต่อไปนี้
มาตรา 19 กรณีขอถือสิทธิโดยให้ถือว่ายื่นคาขอนั้นในวันเปิดงานแสดง
อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร 20 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 20/01/2559
ถึงวันที่ 19 /01/2579

มาตรา 19 ทวิ กรณียื่นขอถือสิทธิวันยื่นต่างประเทศไว้ครั้งแรก
อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร 20 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 20/01/2560
ถึงวันที่ 19 /01/2580
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กรณีไม่ได้อ้างสิทธิย้อนหลัง หรือไม่สามารถขอถือวันยื่นคาขอในต่างประเทศไว้ครั้งแรก
เป็นวันยื่นในไทยได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามกาหนดไว้ในข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ.
2542
อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร 20 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25/01/2560
ถึงวันที่ 24/01/2580

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

8.1.1 การตรวจค้นงานที่ป รากฏอยู่แล้วที่ได้รับการเปิดเผยหรือแสดงงานต่อ
สาธารณชน
(1) ในกรณีผู้ขอยื่นคาขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกในประเทศ และไม่มีการอ้าง
สิทธิย้อนหลังวันยื่นในครั้งแรกใดตามมาตรา 19 ทวิ สาหรับการตรวจสอบเพื่อการพิจารณา
ความใหม่ หรือขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องค้นหางาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิค
ที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาได้จากเอกสารที่ได้รับเผยแพร่ ตีพิมพ์หรือ
ประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิ บัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือนาออกแสดงงาน
หรื อ การเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนด้ ว ยประการใดๆ ก่ อ นวั น ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รใน
ราชอาณาจักร (วันยื่นคาขอรับสิทธิบั ตร) ที่ตนเองกาลังพิจารณาตรวจสอบการประดิษ ฐ์
เหล่านั้น
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(2) ในกรณีผู้ขอได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรภายในกาหนดเวลา 12 เดือนนับแต่
วันยื่นคาขอครั้งแรกไว้ในต่างประเทศ และได้กล่าวอ้างขอถือสิทธิย้อนหลังในวันยื่นคาขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รไว้ ครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ แล้ ว ในขั้ น ตอนการตรวจค้น เอกสารที่ เป็ น งาน
ที่ปรากฏอยู่แล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรสามารถค้นหาการอ้างสิทธิย้อนหลังของ
วัน ยื่น คาขอรับ สิท ธิบั ตรในต่ างประเทศไว้ในครั้งแรก ซึ่งได้ ระบุ วันยื่น คาขอของคาขอรับ
สิท ธิบั ตรไว้ ซึ่ งสามารถตรวจค้น เพิ่ มเติ มได้ ที่ ฐานข้อมู ลสิ ทธิ บั ต รของส านั กงานสิท ธิบั ต ร
ต่างประเทศหรือสานักงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาวันที่ยื่นคาขอของเอกสาร
แล้วทาการคานวณวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรภายในกาหนดเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันยื่นคา
ขอรับสิทธิบัตรไว้ครั้งแรกนั้นถูกต้องหรือไม่ และให้พิจารณาความถูกต้องในการระบุขอถือ
สิ ท ธิ ใ ห้ ถื อ วั น ยื่ น ค าขอในต่ า งประเทศเป็ น ครั้ ง แรกเป็ น วั น ยื่ น ค าขอในประเทศใน
ราชอาณาจักร (แบบสบ/สผ/อสบ/002-ก) ตามกาหนดประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรือ่ งกาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร คาขอถือสิทธิวันยื่นคาขอในต่างประเทศไว้เป็นครั้ง
แรก ซึ่งผู้ขอจะต้องยื่นมาประกอบกั บ คาขอที่เป็น ภาษาต่างประเทศ ผู้ตรวจสอบจะต้อง
พิจารณาถึงการเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้อย่างสมบูรณ์ เพียงพอแก่ผู้มีความชานาญในระดับ
สามัญหรือเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถปฏิ บัติตามได้ และแสดงวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดใน
การประดิษฐ์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรพึงจะทราบได้ในวันยื่นคาขอไว้ครั้งแรก (อย่างน้อยคาขอ
ถือสิท ธิย้ อนหลังจะต้องประกอบด้วยรายละเอีย ดการประดิษ ฐ์ รูป เขียน (ถ้ามี ) เป็น ต้น )
โดยมีเงื่อนไขกาหนดเวลาการยื่นเอกสารมาพร้อมกับการขอรับสิทธิบัตรภายในกาหนดเวลา
12 เดือน หรือก่อนการประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน กาหนดเวลาภายใน 16 เดือนนั บ แต่ ยื่น คาขอนอกราชอาณาจักรไว้เป็ นครั้งแรกตาม
ที่ได้รับกาหนดไว้กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ข้อ 10.
8.1.2 แนวทางการตรวจสอบการอ้างสิทธิตามมาตรา 19 และมาตรา 19 ทวิ
1. หากผู้ขอได้อ้างสิทธิย้อนหลังหรือสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนและดาเนินการตามข้อ (2)
ได้อย่า งถูกต้องแล้ว ผู้ต รวจสอบหรือผู้ต รวจค้น สิท ธิบัต รต้องค้น หางานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิคที่คล้ายคลึงกั น
หรือ ใกล้ เคี ย งกั น ที่ เกี่ ย วข้อ งกั น ซึ่ ง พิ จ ารณาได้ จ ากเอกสารที่ ได้ รับ เผยแพร่ ตี พิ ม พ์ ห รื อ
ประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือนาออกแสดง หรือ
การเปิด เผยต่อ สาธารณชนด้ว ยประการใดๆ ก่อนวัน ขอรับ สิท ธิบ ัต รในครั้งแรก เพื่ อใช้
พิจารณาความใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ทั้งนี้ ควรตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกิดขึ้น
ในฐานข้อมูลภายในประเทศ (e - Patent) ร่วมด้วย
2. หากผู้ข อได้อ้า งสิท ธิย้อ นหลัง และด าเนิน การตามข้อ (2) ไม่ถูก ต้อ งแล้ว
ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่ แ ล้ ว ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขา
วิ ท ยาการทางเทคนิ ค เดี ย วกั น หรื อ แสดงลั ก ษณะเทคนิ ค ที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกัน
ซึง่ พิจารณาได้จากเอกสารที่ได้รับเผยแพร่ตีพิมพ์หรือประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตรหรือ
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ประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือนาออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร เพื่อประกอบการพิจารณาความใหม่หรือขั้นการ
ประดิ ษ ฐ์ สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ควรจะต้ อ งตรวจค้ น งานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว ที่ เกิ ด ขึ้ น ในฐานข้ อ มู ล
ภายในประเทศ (e - Patent) ร่วมด้วย
3. หากผู้ ต รวจสอบหรือ ผู ้ต รวจค้น สิท ธิบ ัต รได้ด าเนิน การตรวจค้น หางาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วตามข้อ 1. และ 2. แล้วพบเอกสารสิทธิบัตรที่มีผลต่อความถูกต้องเกี่ยวข้อง
กับสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Right of priority) หรือการอ้างสิทธิย้อนหลัง โดยปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่า
เอกสารได้ รับเผยแพร่ ตี พิ มพ์ หรือประกาศโฆษณาการขอรับสิ ทธิ บั ตร หรือประกาศโฆษณา
สิทธิบัตร ซึ่งเกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจค้นหาเอกสารอ้างอิงสิทธิบัตร ดังต่อไปนี้
3.1) ถ้าพบเอกสารอ้ างอิ งได้ มีการเปิ ด เผยในรายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ที่ มี
ลักษณะสาคัญ เป็น การประดิษฐ์เดียวกันหรือเหมือนกัน (identical) หรือใกล้เคียงกันกับ
สาระส าคัญ ของค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต ร และวัน ที่ เปิ ด เผยหรือ เผยแพร่ ตี พิ ม พ์ หรือประกาศ
โฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตรของเอกสารอ้างอิงอยู่ในระหว่างวัน
ยื่นคาขอครั้งแรก (วันที่อ้างสิทธิเกิดขึ้นก่อน) กับวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ค้นพบเอกสารดังกล่ าว ให้ระบุระดับ
ประเภทเอกสาร “PX” หรือ “PY”
3.2) ถ้า พบว่ า ได้ มี การเปิ ด เผยสาระส าคั ญ การประดิ ษ ฐ์ เป็ น การประดิ ษ ฐ์
เดียวกันหรือเหมือนกัน (identical) หรือมีสาระสาคัญเหมือนกันบางส่วน หรือสาระสาคัญ
เหมือนกันทั้งหมดกับคาขอ โดยได้รับการยื่นขอรับจากบุคคลอื่น ๆ ใด นอกจากนี้ วันยื่นคา
ขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้าที่พบอยู่ในระหว่างการอ้างสิทธิวันยื่นคาขอครั้งแรกในต่างประเทศ
กับวันยื่นคาขอรับ สิทธิบัตรในราชอาณาจักรเวลาต่อมา และวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรก่อน
หน้าที่พบได้รับการประกาศโฆษณาในวันหรือหลังจากยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ค้นพบเอกสารดังกล่าวยื่นโดยบุคคลอื่นๆ
ใด ในกรณีดังกล่าวให้ระบุระดับประเภทเอกสาร “EX” หรือ
3.3) ถ้า พบว่ าได้ มี การเปิ ด เผยสาระส าคัญ การประดิ ษ ฐ์ เป็ น การประดิ ษ ฐ์
เดียวกันหรือเหมือนกัน (Identical) หรือมีสาระสาคัญเหมือนกัน บางส่วน หรือสาระสาคัญ
เหมื อ นกั น ทั้ ง หมดของค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร โดยได้ รั บ การยื่ น ขอรั บ จากบุ ค คลอื่ น ๆ ใด
นอกจากนี้ วันยื่นขอถือสิทธิในครั้งแรกของคาขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้าที่ได้พบอยู่ในระหว่าง
การอ้างสิทธิวันยื่นคาขอครั้งแรกในต่างประเทศกับวันยื่นคาขอในราชอาณาจักร และวันยื่น
คาขอรับ สิทธิบัต รก่อนหน้ าที่ พ บได้รั บการประกาศโฆษณาในวันหรือหลัง วันยื่น คาขอรับ
สิทธิบัตรในราชอาณาจักร หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ค้นพบเอกสาร
ดังกล่าวยื่นโดยบุคคลอื่นๆใด ให้ระบุระดับประเภทเอกสาร “EX” เช่นกัน
ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิ ทธิบัตรควรมุ่งเน้นให้ความสาคัญในการตรวจสอบ
การอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (the claim of right of priority) หรือการอ้างสิทธิย้อนหลังของ
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คาขอรับสิทธิบัตรดังได้อธิบายไว้ในข้อ 3.1) ถึง ข้อ 3.3) หากพบว่าการอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน
หรือการอ้างสิทธิย้อนหลังแล้วไม่ถูกต้ อง อาจมีผลต่อทาให้การอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนหรือ
การอ้ างสิ ท ธิ ย้ อ นหลั ง ที่ ได้ ยื่ น จากบุ ค คลอื่ น ใดๆ อาจจะน าใช้ ง านเป็ น เอกสารอ้ างอิ ง ใน
การตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์เพื่อพิจารณาให้เกิดความถูกต้องต่อไป
ในการตรวจค้น หางานที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว ผู้ ต รวจสอบหรือ ผู้ ต รวจค้น สิ ท ธิบั ต ร
จะต้ อ งมุ่ ง เน้ น ในความเกี่ ย วกั บ งานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว ที่ มี ผ ลต่ อ การพิ จารณาความใหม่
(Novelty) โดยการคัดเลือกงานที่ปรากฏอยู่แล้วใกล้เคียงที่สุด (the closest prior art) เพื่อทา
การวิเคราะห์ความใหม่ของการประดิษฐ์ และในขณะเดียวกันจะต้องมุ่งเน้นในงานที่ปรากฏ
อยู่แล้วที่มีแนวโน้มต่อผลในการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (the Inventive step) โดย
การค้ น หางานที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว มากกว่ า สองเอกสารขึ้ น ไป หรือ เอกสารอ้ า งอิ ง อื่ น ๆ ใด
เพิ่มเติม ซึ่งอาจมีผลที่สามารถนามาใช้พิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นได้ โดยเกิดการรวมตัว
กันของเอกสาร ที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดลั กษณะสาคัญ ทางเทคนิค
อย่างเดีย วกัน หรืออาจก่อให้เกิด ผลทางเทคนิคอย่างเดี ยวกัน กับ คาขอรับ สิท ธิบัต ร หรือ
แรงจูงใจให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวกันก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรอาจจะต้ องพิจารณางานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานที่สาคัญต่อ
การประดิษฐ์
สาหรับการเปรียบเทียบวิเคราะห์ความใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นให้พิจารณา
สาระส าคัญ ที่ ถูก เปิ ดเผยไว้ ทั้ งหมดในงานที่ ป รากฏอยู่ แล้ว ที่ เกี่ย วข้อง (รายละเอี ย ดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์)
8.2 การหยุดการตรวจค้น (Termination of Search)
โดยหลักการทั่วไป การตรวจค้นต้องทาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ แต่ทางปฏิบัติ
อาจมีเงื่อนไขเรื่องของความคุ้มค่าความรวดเร็วของเวลาในการตรวจค้น ซึ่งผู้ตรวจสอบหรือ
ผู้ ต รวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รจะต้ อ งตั ด สิ น ได้ ว่ า จะหยุ ด การด าเนิ น การตรวจค้ น ได้ เมื่ อ ใด
โดยคานึ ง ถึงปริม าณและคุ ณ ภาพของเอกสารอ้ า งอิ ง ที่ ได้ จ ากการตรวจค้น ซึ่ งคือ ปั จ จั ย
ที่สมดุล (ในประเด็นเวลา พลังงานในการทางาน และต้นทุนที่ใช้ในการตรวจค้น ที่ต้องถูก
นามาใช้ในการตรวจค้นร่วมกันกับผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจค้น)
เงื่อ นไขที่ ส าคั ญ จะท าให้ ต้ องหยุ ด การตรวจค้ น (Several Circumstances of
Termination of Search)
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะหยุดการตรวจค้นได้โดยมีเงื่อนไข
ใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เมื่อตรวจพบเอกสารอ้างอิงที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาระสาคัญของการ
ประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รแล้ ว ผู้ ต รวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า เอกสารดั ง กล่ า วได้ เปิ ด เผย
ถึงลักษณะสาคัญของการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดแจ้งทุกสาระสาคัญของการประดิษฐ์ในคาขอรับ
สิท ธิบั ตร และมีเนื้ อหาที่ เปิด เผยไว้แล้วนั้ น ผู้มี ความชานาญในระดั บ สามัญ ในศิล ปะหรือ
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วิ ท ยาการที่ เกี่ ย วข้ องที่ ส ามารถท าและปฏิ บั ติ ต ามได้ นั่ น คือ เอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การ
พิจารณาความใหม่หรือขั้นการประดิษ ฐ์ สูงขึ้น เมื่ อพิ จารณาเพียงเอกสารเดียวโดยจะจั ด
ระดับเอกสารอ้างอิงดังกล่าวอยู่ในระดับ “X”
2. เมื่ อพบเอกสารอ้ างอิ งสองฉบั บ หรือมากกว่า ที่ มี ค วามเกี่ย วข้ อ งกั น อย่ า ง
ใกล้เคียงที่สุดกับสาระสาคัญของการประดิษฐ์ในคาขอรับสิทธิบัตรแล้ว ผู้ตรวจสอบมีความ
คิดเห็นว่า ผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะและวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถนาเอา
เอกสารอ้างอิ งตั้ งแต่ สองฉบั บ ขึ้น ไปมารวมกันแล้ว สามารถแก้ปั ญ หาเชิงเทคนิ คตามการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ นั่นคือการพิจารณาว่าการประดิษฐ์ มีขั้นการประดิษฐ์ สูงขึ้น
หรือไม่ และการประดิษฐ์ในคาขอรับสิทธิบัตรจะถูกปฏิเสธเหตุอันเนื่องมาจากเอกสารอ้างอิง
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้านี้ โดยจะจัดระดับเอกสารอ้างอิงดังกล่าวอยู่ในระดับ “Y”
3. เมื่ อ ใช้ ทั ก ษะประสบการณ์ แ ละความรู้พื้ น ฐานเดิ ม ของผู้ ต รวจสอบแล้ ว
พิจารณาได้ว่าไม่สามารถค้นพบเอกสารสิ่งประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้าได้ หรือพบงานที่ปรากฏอยู่
แล้วที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการประดิษฐ์ หรือผลการตรวจค้นที่คาดว่าจะได้ไม่คุ้มกับ
เวลา พลังงานในการทางานและต้นทุนที่ใช้ในการตรวจค้น ผู้ตรวจสอบจึงไม่จาเป็นทาการ
ตรวจค้นต่อไป
4. เมื่อมีการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้านี้ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. หรือ 2. และปรากฏ
ในรายงานผลการตรวจค้ น สิ ทธิ บั ตรต่ างประเทศ หรื อผลรายงานการตรวจค้ น โดยการยื่ น
คาขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศของผู้ขอรับสิทธิบัตรเอง
5. เมื่อมีการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้านี้ปรากฏในผลรายงานตามที่กล่าวไว้ใน
ข้อ 4. แล้ว ผู้ตรวจสอบควรจะต้องตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพิ่มเติมในฐานข้อมูลภายใน
(e - Patent) เพื่ออ้างอิงเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกิดขึ้นภายในประเทศ เพื่อให้
ครอบคลุมต่อผลการพิจารณาการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ต่อไป
9. การตรวจค้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษ (Search under Special Circumstances)
9.1 การตรวจค้นคาขอรับสิทธิบัตร เพื่อให้ครอบคลุมในสาระสาคัญมากกว่าหนึ่งสาขา
วิทยาการ (Search on an application of which the subject matter covers more than
one technical field)
เมื่อการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรที่มีสาระสาคัญครอบคลุมมากกว่าหนึ่ง
สาขาวิทยาการ ผู้ตรวจสอบในสาขาวิทยาการเดิมควรจะต้องปรึกษากับผู้ตรวจสอบในอีกหนึ่ง
สาขาวิทยาการอีกด้านหนึ่งอื่นๆ ที่มีอยู่ในการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้ เพื่อวางแผน
ในการตรวจค้นร่วมกันต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ ต รวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รเกิด ข้อสงสั ย ใดๆ เกี่ย วข้องกับ การตรวจค้น การ
ประดิษฐ์ในคาขอรับสิทธิบัตรสามารถปรึกษากับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่รับผิดชอบโดยตรงได้
และในขณะเดี ย วกั น หากเกิ ด ข้ อ สงสั ย ในผลการตรวจค้ น ใดๆ ของผู้ ต รวจค้ น สิ ท ธิ บั ต ร
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ผู้ ต รวจสอบสามารถติ ด ต่ อ พู ด คุ ย กั บ ผู้ ต รวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รได้ โดยตรงเช่ น กั น เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิท ธิภาพในการท างานและการครอบคลุ ม เนื้ อหาการประดิ ษ ฐ์ในคาขอรับ สิ ท ธิบั ต ร
เหล่านั้น
9.2 การตรวจค้นคาขอรับสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในคาขอเดียวกัน
(Search on an Application Which Lacks Unity)
9.2.1 การตรวจค้นคาขอสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในคาขอเดียวกันอย่าง
ชัดเจน (Search on an Application Which Lacks Unity Obviously)
เมื่อพิจารณาสาระสาคัญของการประดิษฐ์ โดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจ
ค้นสิทธิบัตร พิจารณาข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรองทั้งหมด รายละเอียดการประดิษฐ์
รูปเขียน (ถ้ามี) แล้วเห็นว่าคาขอรับสิทธิบัตรมีหลายการประดิษฐ์ อยู่ในคาขอรับสิทธิบัตร
เดียวกัน จะต้องทาการตรวจค้นภายหลังจากที่ผู้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นแก้ไขคาขอรับ
สิทธิบัตรดังกล่าวให้คงเหลือเพียงการประดิษฐ์เดียว
9.2.2. การตรวจค้นคาขอสิ ทธิบั ตรที่ มีหลายการประดิ ษฐ์ อยู่ในคาขอเดี ยวกั นที่ มี
ความไม่ชัดเจน (Search on an Application Which Lacks Unity Nonobviously)
การตรวจค้นคาขอสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในคาขอรับสิทธิบัตรเดียวกันที่มี
ความไม่ชัดเจน (Lacks Unity Nonobviously) นั้นปรากฏให้เห็นได้ว่ามีการประดิษฐ์หลาย
อย่างในคาขอรับ สิทธิบัตรเดียวกันภายหลังจากทาการตรวจค้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือ
ผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรต้องทาการตรวจค้นดังต่อไปนี้
(1) เมื่อตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักข้อแรก หากตรวจค้นแล้วพบว่าข้อถือสิ ทธิ
ดังกล่า วไม่ มี ความใหม่ หรือไม่ มี ขั้น การประดิ ษ ฐ์ สู งขึ้น หลั งจากขั้น ตอนการตรวจค้น ให้
ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรพิจารณาในข้อถือสิทธิหลักที่เหลือว่าเป็นไปตามเงื่อนไข
ของการตรวจสอบการขอรับการประดิ ษฐ์อย่างเดี ยวกัน ตามมาตรา 18 ประกอบด้วยกฏ
กระทรวง ฉบับที่ 21 ข้อ 5. และกฏกระทรวง ฉบับที่ 22 ข้อ 6. เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้
ว่าข้อถือสิทธิที่เหลือเหล่านั้นเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ หากไม่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกันก็ไม่จาเป็นต้องทาการตรวจค้นข้อถือสิทธิที่ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ต่อไป
(2) ถ้าแนวความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์ของข้อถือสิทธิหลัก จานวนสอง
ข้อหรือมากกว่าที่ เป็ น ข้อถือสิ ท ธิคู่ขนานกัน (Inter-parallel independent claims) ที่ มี
สาระสาคัญทางเทคนิคใกล้เคียงกันอย่างมาก และไม่มีข้อถือสิทธิหลักข้อใดมีความจาเป็นที่
ต้องตรวจค้นในสาขาวิทยาการอื่นๆ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะตรวจค้นทุกสาระสาคัญทาง
เทคนิคในการประดิษฐ์ไปพร้อมกัน ได้ ซึ่งต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระงานของผู้ตรวจสอบมาก
จนเกินไป ซึ่งลักษณะของข้อถือสิทธิคู่ขนานกันจะมีสาระสาคัญทางเทคนิคใกล้เคียงกันอย่าง
มาก
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ตัวอย่างเช่น
ข้อถือสิทธิหลัก 1. อุปกรณ์ที่ไม่ได้ทอชนิดใช้แล้วทิ้ง (A disposable nonwoven
implement) โดยมีส่วนประกอบดังนี้
(A) ชิ้นประกอบที่เป็นแผ่นที่ได้ทอชิ้นที่หนึ่งและที่สอง โดยที่ชิ้นส่วนประกอบ
ที่ไม่ได้ทอที่หนึ่งและที่สองดังกล่าว ได้รับการเชื่อมยึดเข้าด้วยกันตามแนวขอบรอบของชิ้น
ประกอบที่เป็ นแผ่ นที่ ไม่ได้ท อดั งกล่าวอย่างน้ อยหนึ่งส่วน เพื่ อสร้างปริม าตรความจุภาย
ในระหว่างชิ้นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวกับช่องเปิดเพื่อรับมือของผู้ใช้งาน
และ
(B) สารผสมที่ควบคู่มากับชิ้นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอชิ้นที่หนึ่งและ
ชิ้นที่สองดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งชิ้น
……..ข้อถือสิทธิรอง........
และข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก ที่ 10. อุ ป กรณ์ ที่ ไม่ ได้ ท อชนิ ด ใช้ แ ล้ ว ทิ้ ง (A disposable
nonwoven implement) โดยมีส่วนประกอบดังนี้
(A) ชิ้นประกอบที่เป็นแผ่นที่ได้ทอชิ้นที่หนึ่งและที่สอง โดยที่ชิ้นส่วนประกอบ
ที่ไม่ได้ทอที่หนึ่งและที่ สองดังกล่าว ได้รับการเชื่อมยึดเข้าด้วยกันตามแนวขอบรอบของชิ้น
ประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ท อดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วน เพื่อสร้างปริมาตรความจุภายใน
ระหว่างชิ้นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวกับช่องเปิดเพื่อรับมือของผู้ใช้งาน และ
(B) สารผสมที่ควบคู่มากับชิ้นส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอชิ้นที่หนึ่งและ
ชิ้นที่สองดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งชิ้น
โดยที่ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นถุงมือ

10. สาระสาคัญการประดิษฐ์ที่ไม่จาเป็นต้องทาการตรวจค้น (Subject Matters
for Which Search is Not Required)
สาระสาคัญต่อไปนี้ ผู้ตรวจสอบไม่จาเป็นต้องทาการตรวจค้น
1. การขอรับสิทธิบัตรในสิ่งที่ไม่ใช่การประดิษฐ์ตามมาตรา 3
2. การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้จริง ในทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติ
3. แนวคิดของสาระสาคัญไม่สามารถขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตาม
ตามมาตรา 9
4. รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือ สิทธิไม่สมบูรณ์ ชัดแจ้งและชัดเจน
จนผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะและวิทยาการนั้น ไม่สามารถ
ทาขึ้นหรือปฏิบัติตามได้
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11. เงื่อนไขในการตรวจค้นเพิ่มเติม (Supplementary Search)
ในระหว่างการตรวจสอบการประดิษ ฐ์ อาจจะมี เหตุ ต้องตรวจค้นเอกสารการ
ประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้า เพื่อความเหมาะสมประกอบการพิจารณาให้มากยิ่ งขึ้น ผู้ตรวจสอบ
ต้องทาการตรวจค้นเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้แก้ไขข้อถือสิทธิ แต่ในการตรวจค้นในครั้งแรกยังไม่อาจ
ครอบคลุมในสาระสาคัญของข้อถือสิทธิใหม่ที่ได้รับการแก้ไข
2. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ส่งคาขอรับสิทธิบัตรที่ชัดเจน ชัดแจ้ง เพียงพอต่อความ
เข้าใจแล้ว ซึ่งเกิดการตรวจค้นไว้ในครั้งแรก ด้วยเหตุจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของ
คาขอฉบับที่พิจารณาเหล่านั้น
3. เมื่อมีหนังสือแจ้งจากกองสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์
หรือไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนของคาขอรับสิทธิบัตร จึงมีความจาเป็นตรวจค้นเพิ่มเติ่ มหรือ
อาจมีหนังสือแจ้งแยกคาขอรับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิทยาการที่ทาการตรวจค้นใน
ระหว่างที่มีการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ หากเกิดเหตุในกรณีใดๆ ตามที่กล่าวไว้
ข้างต้ น ผู้ตรวจสอบสิทธิบั ตรที่ รับ ผิดชอบคาขอรับสิ ทธิบัตรเหล่านั้นจาเป็นต้ องตรวจค้น
เพิ่มเติม
4. เมื่อพิจารณารายงานผลการตรวจค้นในประเทศ หรือรายงานการตรวจค้น
ระหว่างประเทศ หรือรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศแล้วยังไม่มีความน่าเชื่อถือ
เพียงพอต่อการพิจารณาคาขอรับสิทธิบัตรของไทย หรือปรากฏรายงานที่อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้น
สิ ท ธิ บั ต รอาจจะต้ อ งตรวจค้ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ม าก่ อ นหน้ า เพิ่ ม เติ ม ทั้ ง ในฐานข้ อ มู ล
ภายในประเทศ (ฐานข้ อ มู ล e - Patent) เป็ น ล าดั บ แรก และ/หรื อ ฐานข้ อ มู ล ของ
ต่างประเทศ เพื่อให้การตรวจสอบสาระสาคัญ ของการประดิษฐ์ครอบคลุมต่อการพิจารณา
ในการให้สิทธิคาขอรับสิทธิบัตรฉบับเหล่านั้น

12. รายงานผลการตรวจค้น (Search Report)
รายงานผลการตรวจค้ น เป็ น การบั น ทึ ก ผลการตรวจค้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
รายงานผลการตรวจค้ น ที่ มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งของเอกสารอ้ า งอิ ง หรื อ
การประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้านี้ รายงานการตรวจค้นต้องใช้รูปแบบที่กาหนดโดยกองสิทธิบัตร
กรมทรัพย์ สิน ทางปั ญ ญา และต้องระบุ สาขาวิท ยาการที่เกี่ย วข้องกับ การตรวจค้น คาค้น
(Keyword) และระบุฐานข้อมูลที่ใช้ทาการตรวจค้นไว้อย่ างชัดเจน รวมทั้ง ระบุสัญลักษณ์
การจาแนกประเภทการประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่ตรวจค้น ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็น
ระดับความเกี่ยวข้องของการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้ากับสาระสาคัญการประดิษฐ์ในคาขอรับ
สิทธิบัตรเหล่านั้น

หมวด 1

ส่วนที่ 2

หน้า 21

ในรายงานผลการตรวจค้นจะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในการบ่งชี้ระดับความเกี่ยวข้อง
กับสาระสาคัญในการประดิษฐ์
“X”: เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประดิษ ฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร หรือเป็นเอกสาร
ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ข องการประดิ ษ ฐ์ นี้ ไ ม่ ใหม่ ห รื อ ไม่ เป็ น การประดิ ษ ฐ์ สู ง ขึ้ น
เมื่อพิจารณาเพียงเอกสารเดียว
“Y”: เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อนาเอกสารมารวมกับเอกสารอื่นอย่างน้อยหนึ่ง
เอกสาร โดยแสดงให้เห็นว่าข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
“A”: เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการซึ่งไม่ถูกนามาพิจารณาว่า
เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เป็นพิเศษ
“CR”: (Conflicting of Rights) หมายถึงเอกสารสิทธิบั ตรหรืออนุสิทธิบั ตร หรือ คาขอรับ
สิทธิบัตรหรือคาขออนุสิทธิบัตรใดๆ ได้ปรากฏว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือเกิดความ
ซ้าซ้อนกันของสิทธิ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรต่างบุคคลกัน
“P”: เอกสารที่ประกาศโฆษณาภายหลังจากวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกหรือในวัน
เดียวกัน แต่ก่อนวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร (หรือในกรณีคาขอระหว่างประเทศ (PCT) ใช้วันยื่น
คาขอระหว่างประเทศ) โดยมักเติมพร้อมสัญลักษณ์อ้างอิงอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ X,
Y, หรือ A
“E”: เอกสารที่ประกาศโฆษณาในวันเดียวกันหรือภายหลังจากวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
หรือยื่นคาขอระหว่างประเทศ
“T”: เอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนของหลักการ หรือทฤษฎีของการประดิษฐ์
“O”: เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องโดยการเปิดเผยด้วยวาจา
“D”: เอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุอยู่ในคาขอรับสิทธิบัตร
“L”: เอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุผลอื่น
“&”: เอกสารที่เป็นการประดิษฐ์เดียวกันที่ยื่นไว้ในหลายๆ ประเทศ
สาหรับเอกสารระดับต่างๆที่กล่าวข้างต้น สัญลักษณ์ “X” “Y” และ “A” ใช้บ่งชี้ความ
เกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงหรือการประดิษฐ์ที่มี ก่อนหน้า (งานที่ปรากฏอยู่แล้ว) กับการ
ประดิษฐ์ที่กาลังตรวจสอบ สัญลักษณ์ “CR” และ “E” บ่งชี้ความเกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิง
กับข้อถือสิทธิของคาขอรับสิทธิบัตรทั้งในเงื่อนไขของเวลาและเนื้อหา สัญลักษณ์ “P” บ่งชี้ความ
เกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงกับเอกสารคาขอรับสิทธิบัตรในเวลาที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร โดย
ต้องมีสัญลักษณ์ “X”, “Y”, “E” หรือ “A” บ่งชี้ความเกี่ยวข้องในส่วนของเนือ้ หา สัญลักษณ์ “P”
ใช้ในกรณีที่ยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการถือสิทธิย้อนหลัง
เมื่อข้อถือสิทธิประกอบด้วยการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ต่างกัน และระดับความ
เกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคเหล่านี้แตกต่างกัน ผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรต้องใช้สัญลักษณ์ระดับสูงสุด เพื่อบ่งชี้ความเกี่ยวข้องกับเอกสารอ้างอิงดังแผนงาน
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์จาแนกประเภทเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
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13. การจัดทารายงานผลการตรวจค้น (TH-DIP Search Report) เพื่อประกอบ
การพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ และการให้ความเห็นจากการตรวจค้น
(Written Opinion)
ในการจัดทารายงานผลการตรวจค้นสิทธิบัตรและให้ความเห็นจากการตรวจค้ น
ของผู้ตรวจสอบตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร จะต้องดาเนินการเขียนรายงานการตรวจ
ค้นสิทธิบัตร และความเห็นจากการตรวจค้น (หรือความเห็นในการตรวจสอบ) บนพื้นฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกค้นพบ (งานที่ปรากฏอยู่แล้ว) จากการประเมินและตรวจสอบข้อถือ
สิทธิเทียบกับเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วในข้อ 4. และ 5. ซึ่งจะต้องแสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความสามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ โดยจัดให้มีการสร้างแบบฟอร์ม
รายงานผลการตรวจค้นและแบบฟอร์มการให้ความเห็นจาการตรวจค้น ดังแสดงตัวอย่าง
เอกสารแนบ 1
อีกนัยสาคัญหนึ่ง การจัดทารายงานผลการตรวจค้นและการให้ความเห็นจากการ
ตรวจค้นเป็น ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมแล้ว หากเกิดการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือจัดทา
เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ส่งผลให้รายการตรวจค้นสิทธิบัตรและการความเห็นจากการตรวจค้น
ถูกใช้ในกรณีใช้เป็นผลรายงานการตรวจสอบในกลุ่มประเทศอาเซียน ASPEC หรือกรณีใช้
เป็นผลรายงานการตรวจสอบในประเทศญี่ปุน (PPH) หรือในต่างประเทศอื่ นๆ ซึ่งจะส่งผล
ต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรสัญชาติไทย หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรภายในประเทศที่มีความประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในรายงานการตรวจค้นดังกล่าว
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14. การตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรของคาขอรับสิทธิบัตรในประเทศแบ่งออกเป็น 3 กรณี
14.1 กรณีที่คาขอรับสิทธิบัตรที่เคยยื่นนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร
กรณี ที่ ผู้ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต รได้ ยื่ น ค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รไว้ แ ล้ ว นอกราชอาณาจั ก รให้
ผู้ขอรับ สิทธิบัตรส่งเอกสาร หรือรายงานผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ รวมถึงสิทธิบัต ร
ที่ออกให้กับการประดิษฐ์เดียวกัน และเอกสารอันแสดงถึงงานที่ปรากฏอยู่ แล้วที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาตรวจสอบ
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่างเดีย วกันไว้ใน
นอกราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของ
ประเทศที่ ผู้ขอรับ สิท ธิบัต รได้ยื่ นขอรับสิ ท ธิบัต รไว้เป็ น ประเทศแรกหรือประเทศที่อธิบ ดี
กาหนด
14.2 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์ให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์
ในกรณีนี้ ผู้ขอมีทางเลือกเพื่อให้เกิดผลรายงานตรวจค้นสิทธิบัตรรวดเร็วมากขึ้น
ซึ่ ง ผู้ ข อสามารถขอให้ ห น่ ว ยงานต่ า งประเทศ หรือ หน่ ว ยงานในประเทศตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ โดยต้องชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นสิทธิบัตรพร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มร้องขอให้
หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ ดังแสดงเอกสารแนบ 2 ซึ่งหน่วยงานต่างประเทศหรือ
หน่ ว ยงานในประเทศต้ อ งท าข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ ในการตรวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รไว้ กั บ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา
14.2.1 กรณีขอให้หน่วยงานต่างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้อง
จัดส่งคาแปลภาษาอังกฤษในส่วนของข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี)
14.2.2 กรณีขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ ผู้ขอรับสิทธิบัตร
จะจัดส่งคาแปลอังกกฤษตามข้อ 14.2.1 หรือไม่จัดส่งก็ได้
โดยที่ส่วนงานสารบบและหนังสือสาคัญจะดาเนินการดังนี้
1. กรณีขอให้หน่วยงานต่างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์
1.1 พิจารณาคาแปลภาษาอังกฤษในส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้จัดส่งให้กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาว่าสอดคล้องกับข้อถือสิทธิของคาขอรับสิทธิบัตรหรือไม่
1.2 จัดทาสาเนาคาแปลตาม 1.1 พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 3
เพื่อดาเนินการส่งไปตรวจค้น
2. กรณีขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์
2.1 จัดทาสาเนาคาขอรับสิทธิบัตรและแบบรายงานการตรวจค้น 1 ชุด
2.2 คั ด เลื อกหน่ ว ยงานในประเทศที่ จ ะจั ด ส่ ง ตามสาขาของการประดิ ษ ฐ์
ที่ขอรับสิทธิบัตรพร้อม ทั้งจัดทาหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าว
เมื่อผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรได้รบั รายงานผลการตรวจค้นดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาผลการตรวจค้นว่ามีขอบเขตการตรวจค้นครอบคลุมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
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หรือไม่ โดยอาจพิจารณาจาก ตัวอย่างเช่น คาที่ใช้ในการสืบค้ น (Key words) การจาแนก
การประดิษฐ์ (IPC) และฐานข้อมูลที่ดาเนินการตรวจค้น
โดยผู้ตรวจสอบ จะต้องพิจารณารายงานผลการตรวจค้นและเอกสารที่เป็นงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมดในการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์
รายงานการตรวจค้นจะระบุสัญลักษณ์ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั้นเกี่ยวข้อง
ในลักษณะใด และเกี่ยวข้องกับข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรข้อใดบ้าง
- ตัวอย่างรายงานการตรวจค้นต่างประเทศตามเอกสารแนบ 4
- ตัวอย่างรายงานการตรวจค้นในประเทศตามเอกสารแนบ 5
14.3 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยืน่ คาขอในราชอาณาจักร หรือไม่มผี ลรายงานหรือ
เอกสารที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบใดๆ
ในกรณีนี้ ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจค้นสิทธิบัตรตามแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ใน
หัวข้อ 2 ถึง 13 ดังกล่าวข้างต้น และตรวจค้นได้จากเว็บไซต์ผ่านทางฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ฐานข้อมูลสานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ และฐานข้อมูลแหล่งอื่นๆ เช่น
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารทางวิชาการ เป็นต้น เพื่อตรวจค้นให้ได้เอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่
แล้วที่ ใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ที่ ขอรับสิทธิบัตร และสร้างผลรายงานการตรวจค้ นสิ ทธิบั ตร
เพื่อการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination) ต่อไป

15. ฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการตรวจค้น
• ข้อมูลคาขอรับสิทธิบัตรไทยโดยเข้าระบบ e - Patent version 2.0 สาหรับการ
ใช้ งา 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 งเว็ บ ไซ ต์
http://patentonline.ipthailand.go.th/ ดั งตั ว อย่ า งวิ ธี ก ารตรวจค้ น จากฐานข้ อมู ล ePatent version 2.0
 ถ้าใช้ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = การเคลือบ AND ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = อโลหะ พบเอกสาร 2
เรื่อง
 ถ้ า ใช้ ชื่ อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ = การเคลื อ บ AND บทสรุ ป การประดิ ษ ฐ์ = อโลหะ พบ
เอกสาร 11 เรื่อง
 ถ้ า ใช้ ชื่ อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ = การเคลื อ บ AND ชื่ อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ = อโลหะ AND
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = หลายระบบ พบเอกสาร 1 เรื่อง
 ถ้าใช้ชื่อผู้ประดิษฐ์ = สุรศักดิ์ สุรินทร์พงษ์ พบเอกสาร 5 เรื่อง
 ถ้าใช้สัญลักษณ์การประดิษฐ์ = C23C 14/34 พบเอกสาร 3 เรื่อง
 ถ้าใช้สัญลักษณ์การประดิษฐ์ = C23C 14/00 พบเอกสาร 7 เรื่อง
 ถ้า ใช้บ ทสรุป การประดิ ษ ฐ์ = การเคลื อบ AND บทสรุป การประดิ ษ ฐ์ = อโลหะ
พบเอกสาร 39 เรื่อง
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• ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ บั ต รต่ า งประเทศ โดยผ่ า นทางอิ น เตอร์ เน็ ต (via the
Internet) เข้าที่เว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้
1) องค์การทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญาโลก (World Intellectual Property Organization –
WIPO)
a. http://www.wipo.int/patentscope/en/ ฐานข้อมูลสาหรับสืบค้นสิทธิบตั ร
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
b. http://www.wipo.int/case/en/ ระบบการตรวจค้นและตรวจสอบสิทธิบัตร
2) https://worldwide.espacenet.com/ ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของ EPO
สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น (Japan Patent Office – JPO)
a. https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
ฐานข้อมูลสาหรับสืบค้นสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่น
b. https://aipn.j-platpat.inpit.go.jp/AI2/cgi-bin/AIPNINDEX ระบบตรวจ
ค้นและตรวจสอบสิทธิบัตร

3)
4)
5)
6)

http://patft.uspto.gov ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา
http://engpat.kipris.or.kr/ ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศเกาหลี
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/ ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของออสเตรเลีย
http://ipsearch.aseanip.org/ ฐานข้อมูลของกลุ่มประเทศอาเซียน
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ตั ว อย่ า ง วิ ธี ก ารตรวจค้ น จากฐานข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ าของสหภาพยุ โ รป
https://worldwide.espacenet.com/
 คลิก Worldwide - full collection of published patent applications from
80+ countries
 หน้าจอจะปรากฏข้อความที่จะใช้ตรวจค้นในหลายรูปแบบ เช่น การตรวจค้นโดยEnter 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
ฉบับใดยังมิได้ทาการประกาศโฆษณา ผู้ขอมิได้ละทิ้งคาขอ และผู้ขอรับสิทธิบัตรมิ ได้ยินยอม
ให้เปิดเผยรายละเอียดได้ ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญั ติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิบั ต ร พ.ศ. 2535 เอกสารเหล่ านี้ ไม่ ส ามารถน ามาเป็ น
เอกสารอ้างอิงในการพิจารณาตรวจสอบความใหม่ได้ แต่ถ้าเอกสารที่ยังมิได้ประกาศโฆษณา
มีเนื้อหาสาระสาคัญของการประดิษฐ์เหมือนกับคาขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ตรวจสอบดาเนินการ
ตรวจค้นอยู่ และคาขอที่ ยังมิได้ป ระกาศโฆษณานั้ นได้ ยื่นคาขอรับสิท ธิบัต รไว้ก่อนคาขอ
ที่ผู้ตรวจสอบดาเนินการอยู่นั้น ผู้ตรวจสอบควรจะรีบดาเนินการคาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นเข้า
มาก่อนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ในกรณี บุคคลหลายคนต่างท าการประดิษ ฐ์อย่ างเดี ยวกัน โดยไม่ ได้ ร่วมกัน ให้
บุคคลซึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นคาขอในวันเดียวกันให้
ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดีย วหรือให้มีสิทธิร่วมกั น ถ้าตกลงกันไม่ได้
ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนดให้คู่กรณี น าคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดเก้าสิบ วันนับแต่วันสิ้น
ระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้น
ละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
ดังนั้นผู้ขอรับสิทธิบัตรคนแรกเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิท ธิบัตร เมื่อพิจารณาคาขอรับ
สิทธิบัตรแรกแล้ว ผู้ตรวจสอบถึงดาเนินการพิจารณาคาขอรับสิทธิบัตรที่ดาเนินการอยู่
ดังนั้นผู้ตรวจสอบควรจะพิจารณาเอกสารที่สามารถใช้งานได้ว่าฉบับใดใกล้เคียง
กับการประดิษฐ์มากที่สุดเพื่อที่จะนามาใช้ในการเขียนรายงานการตรวจค้น และใช้ในการ
พิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้คาค้นเป็นสิ่งสาคัญถ้าใช้คาค้น
ได้ถูกต้องและเหมาะสมก็จะพบเอกสารที่ใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ ซึ่งทาให้การพิจารณา
การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นมีประสิทธิภาพ
16.บทสรุป
การตรวจค้นถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่งในการพิจารณาจดทะเบียน
ให้สิทธิบัตรหรือยกคาขอรับสิทธิบัตร ถ้าผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรดาเนินการตรวจค้นเอกสาร
ที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วอย่างไม่ ละเอียดรอบคอบและสมบูรณ์เพียงพอ จะไม่สามารถพบ
เอกสารที่ใกล้เคียงหรือเป็นเอกสารที่เหมือนกับคาขอรับสิทธิบัตรซึ่ งดาเนินการตรวจค้นอยู่
ส่งผลท าให้ ขั้น ตอนการพิ จารณาการตรวจสอบความใหม่ และขั้น การประดิษ ฐ์ สูงขึ้น นั้ น
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และอาจเกิดผลการเพิกถอนสิทธิบัตรเกี่ยวข้องสิทธิในศาลได้
ดังนั้น การตรวจค้นเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วนั้น จะต้องดาเนินการด้วยความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง และตรวจค้นโดยใช้คาที่ต่างกันแต่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน หรือ
แนวทางการตรวจค้นพิจารณาดังกล่าวไว้ในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น เพื่อที่จะได้ค้นหาเอกสาร
ให้ครอบคลุมถึงการประดิษฐ์ที่ตนเองตรวจค้นอยู่
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หมวด 1
ส่วนที่ 3
การตรวจสอบการประดิษฐ์
1. บทนา
การตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ (Substantive Examination) เป็นขั้นตอน
หนึ่งที่สาคัญสาหรับพิจารณาการประดิษฐ์ก่อนรับจดทะเบียนหรือออกสิทธิบัตร เพื่อให้เกิด
ความคุ้มครองสิท ธิบัต รการประดิษ ฐ์ สาหรับ ผู้ขอรับ สิท ธิบั ตรได้อย่างถูกต้ อง ซึ่งเป็ น การ
ตรวจสอบสาระสาคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ ที่ได้รับการประกาศโฆษณาการขอรับ
สิทธิบัตรไว้แล้วก่อนหน้านี้ โดยที่การประดิษฐ์จะได้รับการตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ตามมาตรา 5 ประกอบด้วย
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และการประดิษฐ์จะต้องได้รับการเปิดเผยโดยสมบูรณ์ รัดกุม
และชัดแจ้งอย่างเพียงพอต่อความเข้าใจของผู้มีความชานาญในระดับสามัญ ที่จะสามารถ
ปฏิบัติตามได้ โดยสาระสาคัญการประดิษฐ์จะต้องมีความถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามมาตรา
17 กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ฉบับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การประดิษฐ์จะต้องไม่ ขัด
ต่อมาตรา 9 และคาขอแต่ละฉบับขอรับสิทธิบัตรได้เฉพาะการประดิษฐ์เดียวตามมาตรา 18
แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
อีกทั้ง สาระสาคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ในแต่ละข้อถือสิทธิ จะต้องมีความ
สมบู รณ์ รัด กุม ชั ด แจ้ ง และสอดคล้อ งกับ รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ด้ ว ยเช่ น กัน ในการ
อธิบายการตรวจสอบสาระสาคัญ ของการประดิษฐ์ตามคู่มือหมวดนี้ จะทาให้ผู้ตรวจสอบ
เข้าใจการพิจารณาตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ในส่วนต่างๆ รวมทั้ง ใช้เป็นเครื่องมือ
อ้างอิงในแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน

2. การยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์โดยผู้ขอรับสิทธิบัตร
มาตรา 29

เมื่ อได้ป ระกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ ว ผู้ขอรับ สิ ท ธิบัต รต้ องยื่น คาขอให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการประดิษฐ์ ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 (โดยยื่นแบบ
สป/อสป/005-ก เอกสารแนบ 1 ) ภายในห้าปีนับแต่วันประกาศโฆษณา หรือในกรณีที่มีการ
คัดค้านและมีการอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีตามมาตรา 33 และ 34 ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่น
คาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (โดยยื่นแบบ สป/อสป/005-ก เอกสารแนบ 1) ภายในหนึ่ง
ปีน ับ แต่ว ัน ที ่ค าวิน ิจ ฉัย ชี ้ข าดถึง ที ่ส ุด แล้ว แต่ร ะยะเวลาใด จะสิ ้น สุด ลงทีห ลัง
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคาขอภายในเวลาที่กาหนดไว้ให้ถือว่าละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
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3. การตรวจสอบการประดิษฐ์
มาตรา 33

มาตรา 24

กฎกระทรวง ฉ. 22
(พ.ศ.2542)
ข้อ 11

มาตรา 30

เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคาขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา
29 และพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ได้ ท าการตรวจสอบตามมาตรา 24 แล้วให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ท า
รายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร และเป็นกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตาม
มาตรา 31 หรือในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 แต่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้ขอรับสิทริบัตรเป็น
ผู้มีสิทธิ อธิบดีสั่งให้รับจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร และ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบตั รชาระค่าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตรภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการประดิษฐ์มีดังต่อไปนี้
ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดาเนิน การ
ตรวจสอบดังนี้
(1) ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17
(2) ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
เมื่อได้ประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 (2) หรือมาตรา 65 ประกอบด้วย
มาตรา 28 (2) และผู้ ขอรั บสิ ทธิ บั ตรได้ ยื่ นค าขอให้ ตรวจสอบตามมาตรา 29 หรื อในกรณี ที่ มี
การคัดค้านว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามมาตรา 5 หรือมาตรา 65 ฉ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(1) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร หรือการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้มีการเปิดเผย
สาระส าคัญหรือรายละเอี ยดไว้ ในเอกสาร หรือสิ่ งพิ มพ์ ที่ ได้ จั ดสารบบไว้ เพื่ อประโยชน์ ในการ
ตรวจสอบ
(2) การประดิ ษ ฐ์ ที่ ขอรั บ สิ ท ธิ บั ตรหรื ออนุ สิ ท ธิ บั ตรได้ มี การขอรั บ สิ ท ธิ บั ตรหรื อ
อนุ สิ ทธิ บั ตรไว้แล้ วไม่ ว่าในหรือนอกราชอาณาจั กร และได้ ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
ในกรณี ที่ เห็ นสมควร อธิบดีอาจสั่งให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ตรวจสอบการประดิ ษฐ์ ตาม
มาตรา 5 หรือมาตรา 65 ทวิ สาหรับคาขอรับสิทธิ บั ตรหรือคาขอรับอนุ สิ ทธิบั ตรแล้ วแต่ กรณี
นอกจากที่ระบุไว้ใน (1) และ (2) ได้
เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ถ้าปรากฏว่า คาขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบ
ด้ ว ยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือ มาตรา 14 ให้ อ ธิ บ ดี สั่ ง ยกค าขอรั บ
สิทธิบัตร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร รวมทั้งผู้คัดค้านในกรณี
ที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 และให้ประกาศโฆษณาคาสั่งนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ประกาศโดยกฎกระทรวง
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เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก)
แล้วให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการเบิกแฟ้มคาขอรับสิทธิบัตร และจัดเก็บไว้ด้านซ้ ายมือของแฟ้ม
คาขอรับสิทธิบัตร ต่อจากนั้น ตรวจสอบกาหนดเวลาการยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
ว่าอยู่ในเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก)
ภายในเวลาที่กาหนดไว้ ให้ผู้ตรวจสอบทาหนังสือ แจ้งละทิ้งผ่านหัวหน้ากลุ่ม แล้วส่งต่อให้
กลุ่มงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการละทิ้งคาขอต่อไป
3.2 รูปแบบวิธีการดาเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์
ในการตรวจสอบการประดิษ ฐ์แบ่งรูปแบบการตรวจสอบตามการยื่นขอถือสิท ธิ
ให้ วั น ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รนอกราชอาณ าจั ก รไว้ เ ป็ น ครั้ ง แรกเป็ น วั น ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอ
ในราชอาณาจักรออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
3.2.1 การประดิษฐ์ที่ยื่นขอถือสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็น
ครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคาขอในราชอาณาจักร
โดยสามารถตรวจสอบได้ 2 ลักษณะดังนี้
3.2.1.1 มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร
ลักษณะเช่นนี้ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรสามารถนาผลรายงานผลการตรวจสอบจาก
ต่างประเทศประกอบการพิจารณาตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์เดียวกันที่ได้
ยื่นไว้ในราชอาณาจักร โดยผลรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึง่ จะต้องมี
การตรวจสอบสาระสาคัญไว้แล้วก่อนหน้านั้น รวมถึงยังผ่านระบบการตรวจสอบสาระสาคัญการ
ประดิษฐ์ (Substantive examination) อีกด้วย
3.2.1.2 ไม่มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร
ลักษณะเช่นนี้ ผู้ตรวจสอบสามารถดาเนินการได้ 2 ลักษณะคือดังนี้
(1) ดาเนินการตรวจค้นและพิจารณาตรวจสอบตามลาดับวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
(2) ดาเนินการแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรให้ส่งรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบจากต่างประเทศ หรือสามารถขอให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรเลือกดาเนินการ (ในกรณีที่ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรยังไม่มีรายงานหรือเอกสารดังกล่าว) ได้ 2 ลักษณะดังนี้
 แจ้ งความจ านงขอให้ ส านั กงานสิ ทธิ บั ต รของต่ างประเทศหรื อ
ระหว่างประเทศดาเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ได้ตามมาตรา 25 โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้อง
ชาระค่าใช้จา่ ยในการตรวจค้น เช่น สานักงานสิทธิบัตรออสเตรเลีย ชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจค้น
ตามประกาศที่ อธิ บดี ก าหนด เป็ นต้ น ในการนี้ ให้ แนบข้อถือสิ ทธิ และบทสรุปการประดิ ษฐ์
ตลอดจนรู ปเขี ยน (ถ้ ามี ) เป็ นภาษาอั งกฤษมาด้ วย จากนั้ นให้ กรอกข้ อความในแบบฟอร์ ม
AUSTRALIAN INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION (เอกสารแนบ 2) เป็ นภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ส่งไปพร้อมกับข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เป็นต้น
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 แจ้งความจานงขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์

ได้ตามมาตรา 25 โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องชาระค่าใช้จ่ายใบการตรวจค้นตามจานวนข้อถือ
สิทธิในอัตราที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กาหนดไว้ หลังจากรับผลรายงานการตรวจค้นจาก
หน่วยงานดังกล่าวแล้ว ให้ดาเนินการเบิกแฟ้มเพื่อตรวจสอบการประดิษฐ์ต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามลาดับวันที่ได้รับรายงานการตรวจค้น
3.2.2 การประดิษฐ์ที่ไม่ได้ยื่นขอถือสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักร
เป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคาขอในราชอาณาจักร
กรณี ยื่นคาขอรับสิท ธิบั ตรไทยประเทศแรก รวมถึงคาขอรับสิท ธิบั ตรที่ผู้ขอเป็ น
สัญชาติไทยให้ดาเนินการตามข้อ (1) หรือพิจารณาตรวจสอบในกรณีที่ผู้ขอมีผลการตรวจค้น
สิทธิบัตรจากผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรภายในหรือภายนอกประเทศตามการร้องขอของผู้ขอรับ
สิทธิบัตรตามข้อ (2)
ทั้ งนี้ ในการตรวจสอบจะต้ อ งด าเนิ น การพิ จ ารณาตรวจสอบตามล าดั บ วั น ยื่ น
คาขอรับสิทธิบัตร และให้เป็นไปกาหนดเวลาตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (กาหนดเวลา 38.5 เดือน นับแต่ยื่น
คาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์)
3.3 แนวความคิดพื้นฐานทางการตรวจสอบการประดิษฐ์
แนวความคิดพื้นฐานในการพิจารณาการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้
หรือ ไม่ นั้ น มี ค วามแตกต่ า งกั น ระหว่ า ง “การประดิ ษ ฐ์ ” (invention) และ “การค้ น พบ ”
(discovery) เมื่อพิจารณาความหมายของการประดิษฐ์ (invention) หมายถึง การคิดค้น และ
คิด ท าขึ้น เพื่ อน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปั ญ หาทางเทคนิ คที่ เกิด ขึ้น ต่ อผลิ ตภั ณ ฑ์ หรือ
กรรมวิธี หรือการปรับ ปรุงให้ ดีขึ้น ในผลิต ภัณ ฑ์ หรือกรรมวิธีใดๆ การค้น พบ (discovery)
หมายถึงการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยทฤษฏี หรือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
หรือคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งมี ระเบี ย บแบบแผนอยู่ โดยในธรรมชาติ ของตั ว มั น เอง โดยที่ ม นุ ษ ย์
เพียงแต่ใช้สติปัญญาไปค้นพบในสิ่งเหล่าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การประดิษฐ์และการค้นพบ
มุ่ ง ไปสู่ การเพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้ ที่ จ ะก่ อให้ เกิด ประโยชน์ ต่ อ มนุ ษ ย์ อ ย่ า งเดี ย วกัน แต่ ก าร
ประดิษฐ์ย่อมก่อให้เกิดลักษณะสาคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่สามารถใช้ความรู้ที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ แล้วถูกน าไปใช้ในการผลิต หรือถูกใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ จนอาจก่อให้เกิดการพัฒ นาเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขึ้นใหม่ได้
ตัวอย่างเช่น การพบโครงสร้าง DNA ถือว่าเป็นการค้นพบ แต่การพัฒนากรรมวิธีทาให้เกิด
DNA หรือการเพิ่มจานวน DNA มากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ถือว่าเป็นการประดิษฐ์
ที่อาจขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ เป็นต้น
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แนวทางพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นการประดิษฐ์ที่ มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค โดยอาจ
นาองค์ความรู้ต่างๆ ที่ มีอยู่โดยทั่ วไป รวมทั้ งน าความรู้ที่ เกิด จากการค้น พบ (discovery)
นามาประยุกต์ใช้ จนทาให้ เกิด เป็ น ผลทางเทคนิ คอย่ างหนึ่ งอย่างใดในทางปฏิบั ติ ในการ
พิจารณาการประดิษฐ์ว่าสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น
ควรจะต้ อ งพิ จารณ าจากระดั บ การแท รกแซงของมนุ ษ ย์ (human intervention)
ในกระบวนการคิดค้นหรือ คิดทาขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธิใดๆ
(ดั ง แนวทางตั ว อย่ า งค าพิ พ ากษาศาลฎี ก า 18330/2557 และค าพิ พ ากษาศาลฎี ก า
7119/2552 เอกสารแนบ 3)
ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาว่าการประดิษฐ์ใดสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร
หรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รได้ ห รื อ ไม่ นั้ น ผู้ ต รวจสอบต้ อ งพิ จ ารณาเป็ น กรณี ไ ป โดยมุ่ ง เน้ น ต่ อ
กระบวนการคิดค้นหรือคิดทาขึ้นจนทาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ ขึ้นใหม่ หรือการ
ปรับปรุงใดๆ จนทาให้ดีขึ้นต่อผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเหล่านั้น ว่าได้มีการนาความรู้ที่มีอยู่
โดยทั่วไป หรือนาองค์ความรู้ที่ได้เกิด จากการค้นพบเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดค้น
หรือคิดทาขึ้นจนเกิดผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือมีการปรับปรุงใดๆ จนทาให้ดีขึ้น
ต่อผลิตภัณ ฑ์ หรือกรรมวิธีหรือไม่ และสิ่งเหล่านั้ นสามารถนามาประยุกต์ ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์หรือลักษณะทางเทคนิค จนเกิดผลทางเทคนิคอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่สามารถใช้ได้ในทางปฏิบัติ

มาตรา 9

3.3.1 การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 9
การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์
พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(4) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลรรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน
ส าหรับ การพิ จ ารณาการประดิ ษ ฐ์ ห รือสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใดที่ ไม่ ส ามารถขอรับ ความ
คุ้มครองได้ตามมาตรา 9(1) (2) และ (5) ได้นั้น ให้พิจารณาเพิ่มเติมจากหมวด 1 ส่วนที่ 1
การตรวจสอบเบื้องต้นในข้อ 11 และมาตรา 9(3) ให้พิ จารณาเพิ่ มเติมจากหมวด 6 การ
ตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์ที่ มี ความเกี่ย วข้องกับ ระบบข้อมู ล ส าหรับ การท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมาตรา 9(4) ให้พิจารณาเพิ่มเติมจากหมวด 5
(การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์)
ในคู่มือฉบับนี้
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3.3.2 การตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 17
ตามมาตรา 24 ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทาการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยกฎกระทรวง โดยดาเนินการตรวจสอบความชัดเจน/ชัดแจ้ง
2 ลักษณะดังนี้
มาตรา 17 (3)

3.3.2.1 การตรวจสอบความชัดเจน/ชัดแจ้งของรายละเอียดการประดิษฐ์
รายละเอีย ดการประดิษ ฐ์ที่ มีข้อความสมบู รณ์ รัดกุม และชั ดเจนอัน จะท าให้ผู้ มี
ความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทาและปฏิบตั ิการตาม
การประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์พึงทราบได้
การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษ ฐ์ต้องได้รับ การเปิดเผยเทคนิคการประดิษ ฐ์
อย่างสมบูรณ์ชัดแจ้ง และพอเพียงที่ทาให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญทาและปฏิบัติได้
หากรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่เปิดเผยอย่างพอเพียงหรือไม่สมบูรณ์จนผู้มีความชานาญใน
ระดับสามัญไม่สามารถทาหรือปฏิบัติตามได้ ย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับ
ความคุ้มครองสิทธิบัตรที่ต้องการเปิดเผยการประดิษฐ์อย่างเห็นชัดเจน สมบูรณ์ นอกจากนี้
เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดขึ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป และยังสามารถ
กระทาการพิสูจน์สิทธิที่เกิดจากการประดิษฐ์ได้อย่างชัดเจนในกรณีที่ถูกละเมิดได้ภายหลัง
ดังนั้น การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตรฉบับนี้ จะต้องเป็นการเปิดเผยการประดิษฐ์ที่ชัดแจ้ง สมบูรณ์ มีลักษณะดังต่อไปนี้
 รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องได้รับการเปิดเผยเทคนิคการประดิษฐ์อย่าง
สมบูรณ์ (Completeness)

ความสมบูรณ์ของการอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์จะต้องประกอบด้วยเนื้อหา
ทางเทคนิคที่สาคัญที่จะทาให้เข้าใจต่อการประดิษฐ์และสามารถปฏิบัติตามได้ โดยที่ กาหนด
ไว้ในกฏกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ข้อ 3 กาหนดให้รายละเอียดการประดิษฐ์ต้อง
ระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ตามที่ปรากฏในคาขอ และต้องมีหัวข้อเหล่านั้นปรากฏอยู่
1) อธิบายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
2) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
3) ชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อันจะทาให้เข้าใจการประดิษฐ์
นั้นดีขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย (ถ้ามี)
4) เปิ ด เผยการประดิ ษ ฐ์ โดยสมบู รณ์ รัด กุม และชั ด แจ้ ง อั น จะท าให้ ผู้ มี ค วาม
ชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ สามารถทาและ
ปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้
5) อธิบายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ (ถ้ามี)
6) ระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ทราบ ทั้งนี้ ให้ยกตัวอย่างและ
อ้างถึงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาที่เกี่ยวข้อง หรือรูปเขียนด้วยถ้าจาเป็น
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7) แสดงให้ เห็ น ว่ า การประดิ ษ ฐ์ นั้ น สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการผลิ ต ทาง
อุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรมได้
ทั้งนี้ ให้มีหัวข้อเรื่องและรายละเอียดดังกล่าวตามลาดับหัวข้อเรื่องที่ระบุไว้ในวรรค
หนึ่งข้างต้น การปรับเปลี่ยนลาดับหัวข้อเรื่องให้กระทาได้ หากทาให้เข้าใจการประดิษฐ์นั้น
ดีขึ้น แต่ต้องระบุทุกหัวข้อเรื่องไว้ให้ครบด้วย ยกเว้นกรณีข้อ 7 หากได้บรรยายรายละเอียด
ไว้ครบถ้วนแล้ว หรือเมื่ออ่านการประดิษฐ์แล้วทราบถึงการใช้ประโยชน์ในการผลิตในด้าน
ต่างๆ ชัดเจนแล้ว
สาหรับการบรรยายหรือการอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องปรากฏให้เห็น
เนื้อหาสาระที่จะทาให้เข้าใจการประดิษฐ์ดีขึ้น เช่น ระบุถึงสาขาทางวิทยาการการประดิษฐ์
ที่เกี่ยวข้องกัน และอธิบายชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้เข้าใจ
การประดิษฐ์นั้นดีขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งสามารถระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิทยาการเดียวกันเพื่อการอ้างอิงได้ และบรรยายเปิดเผยการประดิษฐ์โดยมีข้อความ
สมบูรณ์ รัดกุมและชัดแจ้ง ซึ่งจะทาให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้นสามารถปฏิบตั ิตามการประดิษฐ์นั้นได้ ทั้งนี้ สามารถอ้างอิงรูป
เขียน (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประดิษฐ์ได้อย่างชัด เจนมากยิ่งขึ้น หากเป็นกรณี
ที่มีรูปเขียนให้ระบุหัวข้อคาอธิบายรูปเขียนโดยย่อด้วย สิ่งสาคัญในการบรรยายรายละเอียด
การประดิษฐ์จะต้องปรากฏเนื้อหาสาระสาหรับใช้ในการพิจารณาว่าเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
มี ขั้ น การประดิ ษ ฐ์ สู ง ขึ้ น และสามารถประยุ ก ต์ ใ นทางอุ ต สาหกรรมได้ ห รื อ ไม่ เช่ น
การประดิษฐ์จะต้องแสดงออกถึงปัญหาที่เกิดก่อนหน้าอย่างไร และมีวิธีการในการแก้ปัญหา
ทางเทคนิคอย่างไร รวมไปถึงผลลัพธ์ที่ได้ หรือผลที่ เกิดขึ้น จากการประดิษฐ์ ทั้งนี้ ให้ระบุ
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทราบในการประดิษฐ์นั้น ซึ่งเป็นเนื้อหาสาคัญ
ที่ จ าเป็ น ส าหรับ การท าหรือปฏิบั ติ ต ามการประดิ ษ ฐ์ เช่ น วิ ธีที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรับ การใช้ การ
ประดิษฐ์เหล่านั้น
ทั้งนี้ เนื้อหาในคาขอรับสิทธิบัตรต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในหมวด 1 ส่วน
ที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้นในหัวข้อ 5 การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ในคู่มือฉบับนี้
 รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีความชัดแจ้ง (Clarity)

ซึง่ ในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์จะชัดแจ้งและรัดกุมได้ เมื่อเป็นไปตาม
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1) เปิดเผยสาระสาคัญได้อย่างชัดเจน โดยมีการอธิบายถึงศิลปะหรือวิทยาการที่มี
มาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์แล้วทาให้ทราบว่าการประดิ ษฐ์นั้นต้องการทาสิ่งใด
มี วิ ธี ก ารหรื อ ต้ อ งท าอย่ า งไร เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ผู้ มี ค วามช านาญในระดั บ สามั ญ เข้ า ใจต่ อ
สาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นได้ ควรจะต้องเปิดเผยให้เห็น
การใช้วิถีทางในแก้ปัญหาทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องที่มีก่อนหน้า และเกิดผลลัพธ์
หรือผลดีที่ได้จากการประดิษฐ์ โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อสับสนหรือคลุมเครือใดๆ
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2) การใช้ถ้อยคาเฉพาะในสาขาวิทยาการต้องระบุได้อย่างถูกต้อง การระบุถ้อยคา
ที่ใช้ในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ต้องไม่กากวมหรือทาให้สับสนหรือคลุมเครือใดๆ
สาหรับในการกล่ าวหรือบรรยายถึงเนื้อหาการประดิษฐ์ด้วยถ้อยคาที่ไม่ชัดแจ้งจนทาให้ผู้มี
ความช านาญในระดั บ สามั ญ เกิด ความสั บ สนและไม่ เข้ า ใจต่ อ การประดิ ษ ฐ์ จะถื อได้ ว่ า
รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่มีความชัดเจนเช่นกัน
 การเปิดเผยจนสามารถปฏิบัติได้จริง (Enablement)

รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องสามารถทาให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญในสาขา
วิทยาการปฏิบั ติ ตามการประดิษ ฐ์นั้ น ได้ หมายความว่า เมื่อปฏิบั ติ ตามรายละเอีย ดการ
ประดิษฐ์ที่ได้ระบุไว้เพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิค และควรจะต้องแสดงให้ได้ผลทางเทคนิคตาม
ที่การประดิษฐ์ที่ได้รับการเปิดเผยไว้ หากผู้มีความชานาญในระดับสามัญไม่สามารถปฏิบัติ
ตามการประดิษฐ์ได้จากความรู้ หรือกระทาการตามแนวทางหรือวิถีทางที่ได้เปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์หรือรูปเขียน (ถ้ามี) หรือเป็นการปฏิบัติตามความรู้ที่ทราบกั นดีอยู่
โดยทั่วไป ณ เวลาที่มีขอรับ ความคุ้มครองสิทธิบัตร ให้ถือว่ารายละเอียดการประดิษฐ์นั้ น
มี ก ารเปิ ด เผยไม่ เพี ย งพอต่ อ ผู้ ที่ มี ค วามช านาญในระดั บ สามั ญ ที่ จ ะสามารถท าตามการ
ประดิษฐ์นั้นได้ หรือกรณีที่ผู้มีความชานาญในระดับสามัญเกิดความสงสัยในการประดิษฐ์
ย่อมว่าผู้ขอได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ยังไม่เพียงพอต่อความเข้าใจต่อการตรวจสอบ
สาหรับการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามได้จริงนั้ น
ผู้ ต รวจสอบสิ ท ธิ บั ต รจะต้ อ งพิ จ ารณาจากการจ าแนกตามหมวดหมู่ ข องการประดิ ษ ฐ์
(categories of invention) ที่กาหนดไว้ในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ตัวอย่างรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากขาดหรือไม่มี
ลักษณะทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค มีดังต่อไปนี้
1) รายละเอียดที่กล่าวเฉพาะการตั้งสมมติฐาน การคาดหวังในผลลัพธ์ โดยไม่ได้
มีแนวปฏิบัติทางเทคนิคใดๆ ที่จะทาผู้มีความชานาญในระดับสามัญจะปฏิบัติตามได้
2) รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ที่ กล่ าวถึงแนวทางปฏิบั ติ ท างเทคนิ ค แต่ แนวการ
ปฏิ บั ติ ต ามเหล่ า นั้ น ยั ง ท าให้ เกิ ด ความสั บ สน ก ากวม คลุ ม เครื อ และไม่ ชั ด เจน จนผู้ มี
ความสามารถระดับสามัญไม่สามารถทาได้จากข้อมูลที่ให้ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์นั้น
3) รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ที่ กล่ าวถึงแนวทางปฏิ บั ติ ท างเทคนิ ค แต่ ผู้มี ความ
ช านาญในระดั บ สามั ญ ยั งไม่ ส ามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามได้ จ ากแนวทางหรือวิถีท างที่ กล่ า ว
ในรายละเอียดการประดิษฐ์แต่อย่างใด
4) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่เปิดเผยแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคที่ชัดเจน แต่ ยัง
ขาดผลการทดลองหรือผลทดสอบ เพื่อสนับสนุนหรือยืนยันผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์
เหล่านั้น ซึ่งการประดิษฐ์นั้นต้องมีผลเพื่อยืนยันว่าสามารถปฏิบัติตามได้จริง
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3.3.2.2 การตรวจสอบความชัดเจน/ชัดแจ้งของข้อถือสิทธิ
มาตรา 17 (4) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และกฏกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542
ข้อ 4 ได้ระบุถึงข้อกาหนดในการระบุข้อถือสิทธิ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องระบุหรือแสดง “ข้อถือสิทธิ
โดยชัดแจ้ง” โดยที่ข้อถือสิทธิต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอ
ความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง รวมทั้งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์
ในการพิจารณาขอบเขตหรือการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองได้จากข้อถือสิทธิ นั้น
ถ้อยคาหรือข้อความที่ ระบุ ไว้ในข้อถือสิ ทธิ ต้องแสดงอย่างชั ดแจ้ งและรัดกุม โดยต้ องกล่ าวถึง
สาระสาคัญทางเทคนิค และอาจมีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์
ที่ขอความคุ้มครองร่วมด้วย (หรือบางกรณีที่ปรากฏถ้อยคาไม่เป็นสาระสาคัญทางเทคนิคประกอบ
เพื่อการเข้าใจสามารถกระทาได้ เช่น การซื้อ - ขายสินค้า เป็นต้น) และคาขอรับสิทธิบัตรต้องมีข้อ
ถือสิทธิหลักอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ข้อถือสิทธิแบ่งเป็น 2 ลักษณะ (Kinds of Claims) คือข้อถือสิทธิที่ขอรับความคุ้มครอง
ในรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่จับต้องได้ (Physical entity) เช่น เครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยผู้มี
ความชานาญในงานสาขาวิทยาการนั้นๆ เป็นต้น และข้อถือสิทธิที่เป็นกรรมวิธีหรือการกระทาใดๆ
ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต การใช้งานในกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรม วิธีการใช้งาน กระบวนการสื่อสาร กระบวนการประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
การแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ขอรับความคุ้มครองแต่ละข้อถือสิทธินั้น ผู้มีความชานาญใน
ระดับสามัญสามารถปฏิบัติตามได้จากเนื้อหาสาระสาคัญที่ได้เปิดเผยไว้ และต้องไม่มีสาระสาคัญ
นอกเหนือไปจากที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ หากผู้มีความรู้ในระดับสามัญเกิดความ
สงสัยหรือไม่สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคตามที่กล่าวไว้ในการประดิษฐ์ได้ เนื่องจากรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ไม่ได้ถูกเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ เมื่อพิจารณาสาระสาคัญที่ขอรับความคุ้มครองในข้อถือสิทธิ จึงถือได้ว่าการเปิดเผยการประดิษฐ์ไม่ได้ครอบคลุมข้อถือสิทธิ เช่น การพิจารณาข้อถือสิทธิ
ที่กล่าวอย่างกว้างๆ ด้วยคาว่า “วิธีที่ส่งผลต่อสารด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง” หากในรายละเอียด
การประดิษฐ์เปิดเผยไว้ว่า “การกาจัดฝุ่นผงจากแก๊สด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง” เท่านั้น โดยมิได้
มีการเปิดวิธีการอื่นใด ที่ส่งผลต่อสารด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูงอีก จนผู้มีความชานาญในระดับ
สามัญไม่สามารถคานึงถึงผลอย่างอื่นที่มีต่อสารดังกล่าวด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูงอีก ซึ่งจะถือได้
ว่าข้อถือสิทธิดังกล่าวไม่ได้รับการเปิดเผยไว้ก่อนแล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างเพียงพอ
ในกรณี ที่ การประดิ ษฐ์ ที่ มี ข้อถือสิ ทธิ หลั กและข้ อถื อสิ ทธิ รอง ผู้ ตรวจสอบสิ ทธิ บั ตร
พิจารณาทั้งข้อถือสิทธิหลัก และข้อถือสิทธิรองว่าได้รับการเปิดเผยสอดคล้องกับรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน
ดั งนั้ น ข้อถื อสิ ทธิ จึ งเป็ นส่ วนส าคั ญส าหรับใช้ พิ จารณาขอบเขตความคุ้ มครองการ
ประดิษฐ์ ซึ่งจะมีความถูกต้องอย่างชัดแจ้งมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งความชัดแจ้งในที่นี้ จะต้อง
ชัดแจ้งเมื่อพิจารณาแต่ละข้อถือสิทธิและขอบเขตข้อถือสิทธิโดยรวมทั้งหมด ถ้อยคาหรือข้อความ
บ่งชี้ถึงสาระสาคัญของข้อถือสิ ทธิโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขอรับความคุ้มครองต่อผลิตภัณฑ์หรือ
กรรมวิธี
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สาหรับการขอรับความคุ้มครองผลิตภัณฑ์นนั้ จะต้องระบุลกั ษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์
หากกรณีที่ไม่สามารถระบุลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง อาจระบุในเชิงสมบัติหรือ
พารามิเตอร์ทางกายภาพหรือทางเคมี ถ้าไม่สามารถระบุลักษณะโครงสร้างหรือพารามิเตอร์ได้
อาจระบุด้วยลักษณะกระบวนการ ซึง่ สามารถกระทาได้
ส าหรั บ การขอรั บ ความคุ้ ม ครองกระบวนการนั้ น จะต้ องระบุ ให้ เห็ นถึ งลั กษณะ
กระบวนการทางเทคนิคต่างๆ ที่มีการจัดการด้วยเงื่อนไขต่างๆ ตามขั้นตอนหรือวิธีการ ข้อถือสิทธิ
ที่ เป็ นการใช้ จะอยู่ ภายใต้ ในหมวดของกระบวนการ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิ จารณาอย่ างละเอียด
ว่ามีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ระบุถึงวิถีทางหรือแนวทางการใช้งานกันหรือไม่ เช่น การใช้
สาร A เป็นยากาจัดแมลงแสดงถึงลักษณะการใช้งานสาร A แตกต่างจากการระบุสารกาจัดแมลง
ทามาจากสาร A หรือยากาจัดแมลงประกอบด้วยสาร A ซึ่งไม่ใช่การใช้งาน แต่เป็นการแสดงออก
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหมวด 5 (การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรฯ
ทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์)
ขอบเขตความคุ้มครองของข้อถือสิทธิต้องชัดแจ้ง ซึ่งขอบเขตการคุ้มครองพิจารณาได้จาก
ความหมายของถ้อยคาหรือข้อความในข้อถือสิทธิ โดยทั่วไปความหมายของถ้อยคาหรือข้อความ
ในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องหากในรายละเอียดการประดิษฐ์ใช้ถ้อยคาที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
หรือพิเศษเฉพาะ หรือโดยการให้นิยามคาจากัดความคาศัพท์ เช่น ศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาตร์
เทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ การแพทย์ หรือวิ ทยาการอื่ นๆ เป็ นต้ น จะต้ องระบุ ค านิ ยามหรื อ
ความหมายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายเหล่านั้น ดังนั้น การ
คุ้มครองจากข้อถือสิทธิจะต้องแสดงถ้อยคาชัดแจ้งเพียงพอ หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วยังมีข้อ
สงสั ยหรื อสั บสนในการบรรยาย ซึ่ งจะถื อได้ ว่ าข้ อถื อสิ ทธิ เหล่ านั้ น ไม่ ชั ดแจ้ ง สามารถแจ้ ง
ผู้ ขอรับสิ ทธิ บั ตรชี้ แจงหรือแก้ ไขเพิ่ มเติ มที่ เกี่ยวกั บสิ่ งเหล่ านั้ นได้ ตามมาตรา 27 แห่ ง พ.ร.บ.
สิ ทธิ บั ตร พ.ศ. 2522 โดยที่ การยื่ นแก้ไขเพิ่ มเติ มของผู้ ขอรับสิ ทธิ บั ตรจะต้ องไม่ เป็ นการเพิ่ ม
สาระสาคัญตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แต่อย่างใด
ตัวอย่าง ถ้อยคาหรือข้อความที่สร้างความคลุมเครือ หรือไม่สามารถระบุความชัดเจนได้
เช่ น หนา บาง แข็ง อ่ อน อุณหภูมิสู ง ฯลฯ เหล่ านี้ ไม่ ควรใช้ในข้อถือสิทธิ ยกเว้นในบางสาขา
วิทยาการผู้ที่มีความชานาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการเหล่านั้น พึงสามารถจะทราบขอบเขต
ของคาเหล่ านั้ นได้ เช่ น คาว่ าความถี่ สู งในการใช้ เครื่ องขยายสั ญญาณ ซึ่ งผู้ ปฎิ บั ติ งานด้ านนี้
จะทราบกันดีว่ามีช่วงความถี่เท่าใด ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรใช้คาที่ชัดเจนกว่าหรือกาหนดเป็นช่วง
ที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน โดยทั่วไป คาว่า “ประมาณ”
“โดยประมาณ” “อื่นๆ” มักไม่นามาใช้ในข้อถือสิทธิ เนื่องจากความไม่ชัดแจ้งหากพบถ้อยคาเหล่านี้
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาอย่างรอบคอบว่าลักษณะเหล่านี้ เมื่อใช้ในข้อถือสิทธิแล้วชัดแจ้งหรือไม่
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3.3.3 การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Unity of the invention)
3.3.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คาขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว คาขอรับสิทธิบัตรเพื่อ
การประดิษฐ์หลายอย่างในคาขอฉบับเดียวกันจะกระทาได้ต่อเมื่อการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมี ความ
เกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ในการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคาขอรับสิทธิบัตรใด
มีการประดิ ษฐ์หลายอย่างที่ไม่ มีความเกี่ยวพัน กันจนอาจถือได้ว่าเป็ นการประดิษ ฐ์อย่าง
เดียวกันให้แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคาขอสาหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ได้แยกตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ถือว่าได้ยื่นคาขอนั้นในวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก
การแยกคาขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้อง
ยื่นอุ ทธรณ์ คาสั่ งต่ ออธิ บดี ภายในระยะเวลาหนึ่ งร้อยยี่สิ บวั นเมื่ ออธิบดี ได้ วินิ จฉัยและมี คาสั่ งแล้ ว
ให้คาสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด
สาหรับคาขอรับสิทธิบัตรที่ระบุข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นคาขอรับสิทธิบัตร
สาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียว
(1) ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก ที่ ร ะบุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ข อรั บ ความคุ้ ม ครอง และระบุ ก รรมวิ ธี
ในการผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในข้อถือสิทธิหลักข้ออื่น
(2) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุถึงกรรมวิธีใดที่ขอรับความคุ้มครองและระบุอุปกรณ์ และ
หรือเครื่องมือที่ใช้กับกรรมวิธีนั้น
ในการดาเนินการเกี่ยวกับคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อ
รายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่กรณี ให้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(6) การประดิ ษ ฐ์ ที่ จ ะขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รมี ค วามเกี่ ย วพั น กั น จนอาจถื อ ได้ ว่ า
เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันและ
ในกรณีที่ปรากฏว่าคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา
18 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรแยกคาขอสาหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่างโดยให้
แก้ไขเพิ่มเติมคาขอเดิมให้คลุมถึงการประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว และให้แยกการ
ประดิษฐ์ส่วนอื่นเป็นแต่ละคาขอต่างหากออกไป
การขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้แยกออกจากคาขอเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การขอรับอนุสิทธิบัตรตามปกติ แต่จะเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุ
ไว้ในคาขอเดิมไม่ได้ ในการนี้ ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสิ ทธิในการขอรับ
อนุสิทธิบัตรอีก
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เมื่อได้ประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรตามข้อ 10 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบว่ า คาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น การขอรับ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รือ การออกแบบ
ผลิต ภัณ ฑ์ หลายอย่างในคาขอฉบั บ เดียวกันอั นไม่ถูกต้องตามมาตรา 18 หรือมาตรา 60
แล้วแต่กรณี หรือไม่ ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส าหรั บ ในการตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งเดี ย วกั น (Unity of the invention)
กาหนดให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าคาขอใดมีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจน
อาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แล้วให้แจ้งผู้ขอแยกคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
แต่ละอย่างออกจากกัน หากผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอสาหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ได้แยกตามการแจ้งของผู้ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับแจ้ง ให้ถือได้ว่าวันยื่น
ค าขอนั้ นในวั นยื่ นค าขอการประดิ ษฐ์ ฉบั บ แรก หากผู้ ขอไม่ เห็ นด้ วยกั บค าสั่ งของพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ ผู้ขอสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคาสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันได้รับแจ้ง เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคาสั่งแล้ว ให้คาสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด
3.3.3.2 หลักการเหตุผลพิจารณา
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันในคาขอรับสิทธิบัตร มีดังนี้
1) เหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นขอรับความ
คุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์หลายๆ อย่าง โดยชาระค่าธรรมเนียมเพียงคาขอเดียว
2) เหตุผลทางเทคนิคเพื่อความง่ายในการจาแนกประเภทสัญลักษณ์การประดิษฐ์
(Classify) ตรวจค้ น และตรวจสอบ (Search and Examination) ส าหรั บ การประดิ ษ ฐ์
ที่กาลังจะเกิดขึ้นในคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรใดๆ
กรอบพื้นฐานความคิด
จากรูปภาพจะเห็นว่าในกรอบสี่เหลี่ยมคือลักษณะเทคนิค
Link
ทั่ ว ไป (Technical Field :TF) ในแต่ ล ะข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ก็ จ ะมี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Special Technical Feature;
STF) ซึ่งหากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกันหรือ
สอดคล้ องกัน นั่น คือมีลั กษณะเฉพาะทางเทคนิ คร่วมกัน
หรือระหว่างกัน เพราะฉะนั้นข้อถือสิทธิ 1 และข้อถือสิทธิ 2
เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แต่คนละแนวคิดกับข้อถือสิทธิ 3 จึงต้องแยกข้อถือสิทธิ 3
เป็นอีกหนึ่งคาขอรับสิทธิบัตรแต่ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 ข้อ 5 ถือได้ว่า
ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
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3.3.3.3 วิธีการตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจยื่นขอหลายๆ การประดิษฐ์รวมไว้ในคาขอรับสิทธิบัตรเดียวกันได้
หากมีความเกี่ยวพันกันหรือเชื่อมโยงกันในข้อถือสิทธิ ซึ่งหมายความว่าการประดิษฐ์เหล่านั้น
อยู่ ภ ายในแนวความคิ ด ทั่ ว ไปของการประดิ ษ ฐ์ เดี ย วกั น (A single general inventive
concept : SGIC) ในแต่ละการประดิษฐ์ ที่ปรากฏในคาขอรับสิทธิบัตรใดๆ จะต้องสะท้อน
ออกมาในแต่ละชุดข้อถือสิทธิที่มีความสัมพันธ์ทางเทคนิคเฉพาะเชื่อมโยงกัน ที่ซึ่งเทคนิค
เฉพาะเหล่านี้ เมื่อพิจารณาข้อถือสิทธิทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่ว่ามีความเหนือกว่า
(Make over) งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior art) หรือไม่
การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ โดยพิจารณา
จากข้อกาหนดมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะคือ
1) พิจารณาโดยไม่อาศัยเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
2) พิ จ ารณาโดยอาศั ย เอกสารงานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว น อกจากนี้ ยั ง สามารถ
ใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 ข้อ 5 พิจารณาประกอบร่วมด้วย
โดยทั่วไป การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน พิจารณาได้จากเนื้อหาสาระ
ของลั ก ษณะเฉพาะทางเทคนิ ค ในข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก เท่ า นั้ น เพราะข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ร อง อาจ
มีลักษณะทางเทคนิค เฉพาะเจาะจงโดยรวมเข้ากับข้อถือสิทธิหลักอยู่แล้ว เว้นเสียแต่กรณี
ข้อถือสิทธิอยู่ในรูปข้อถือสิทธิรองแต่ มีความเป็นอิสระต่อจากถือสิทธิหลัก หรือกรณี ข้อถือ
สิท ธิหลักไม่ มีความใหม่ หรือไม่มีขั้น การประดิษฐ์ สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบจะต้องพิ จารณาการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกันจากข้อถือสิทธิรองร่วมด้วย
โครงสร้างของข้อถือสิทธิ ข้อถือสิทธิหลักมีโครงสร้างคือ ส่วนคาขึ้นต้น+ส่วนทีแ่ สดง
ถึงลักษณะ และข้อถือสิทธิรองจะประกอบด้วย ส่วนที่กล่าวอ้าง+ส่วนที่แสดงถึงลักษณะ
ข้อควรระวัง 1 ถ้าข้อถือสิทธิ 1 ระบุลักษณะเฉพาะคือ A B และ C ส่วนข้อถือสิทธิ
2 ระบุ ตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งลักษณะ C แต่ถูกแทนที่ด้วยลักษณะ D ในกรณี นี้ข้อถือสิทธิ 2
จะถือว่าเป็นข้อถือสิทธิหลัก เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางเทคนิคไม่ทั้งหมดของข้อถือสิทธิ 1
อยู่ในข้อถือสิทธิ 2 (ขาดลักษณะ C)
ข้อควรระวัง 2 สาหรับ การระบุข้อถือสิท ธิ หลัก โดยจะพิ จารณาถึงลักษณะทาง
เทคนิคที่สัมพันธ์กันระหว่างของข้อถือสิทธิหลักอีกข้อหนึ่งของแต่คนละประเภท ในการเขียน
ลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถถือได้ว่าเป็นข้อถือสิทธิหลักอีกข้อหนึ่งได้ที่เป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน เช่น
ข้อถือสิทธิ 1 สแตนเลสเส้น มีลักษณะ.................................
...
...
…
ข้อถือสิทธิ 5 กรรมวิธีการทาสแตนเลสเส้น 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 สายพานลาเลียง X ที่มีลักษณะ A
ข้อถือสิทธิ 2 สายพานลาเลียง Y ที่มีลักษณะ B
ข้อถือสิทธิ 3 สายพานลาเลียง Z ที่มีลักษณะ A และ B
Link
ซึ่งไม่มี สายพานลาเลียงที่มี ลักษณะ A หรือ B Link
1-3
2-3
เปิ ด เผยมาก่ อ น และไม่ ส ามารถประจั ก ษ์ ไ ด้ ง่ า ย
นอกจากนี้ลักษณะ A และ B ไม่เกี่ยวพันกัน
แนวทางการพิจารณา:
ข้อถือสิทธิ 1 กับ 3 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกันคือ A จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ข้อถือสิทธิ 2 กับ 3 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกันคือ B จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
แต่ ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 ไม่มี ลักษณะเฉพาะทางเทคนิ คร่วมกัน จึ งไม่เป็ นการประดิ ษฐ์ เดียวกั น
ดังนั้น จึงต้องแยกคาขอรับสิทธิบัตร
ตัวอย่างที่ 2
(มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกัน)
ข้อถือสิทธิ 1 ตัวส่งสัญญาณที่มลี ักษณะ time axis
expander สาหรับสัญญาณวีดโี อ
ข้อถือสิทธิ 2 ตัวรับสัญญาณที่มลี ักษณะ time axis
compressor สาหรับสัญญาณวีดีโอ
ข้อถือสิทธิ 3 อุปกรณ์ในการลาเลียงสัญญาณวีดโี อ ซึ่งมี
Link
ลักษณะคือประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณตามข้อถือสิทธิ 1
และตัวรับสัญญาณตามข้อถือสิทธิ 2
ซึ่งการใช้ time axis expander/compressor ไม่เคยมีมาก่อนและไม่สามารถทาได้โดยง่าย
แนวทางการพิจารณา:
ลักษณะพิเศษเฉพาะในข้อถือสิทธิ 1 และ 2 นั้นมีความเกี่ยวพันกันทางเทคนิค ที่ไม่สามารถ
แยกใช้งานกันได้ และลักษณะทางเทคนิคก็สอดคล้องกัน ดังนั้น ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 เป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ส่วนข้อถือสิทธิ 3 มีลักษณะพิเศษเฉพาะตามข้อถือสิทธิ 1 และ 2
ดังนั้น จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันทั้งกับข้อถือสิทธิ 1 และ 2
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ตัวอย่างที่ 3 (มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกัน)
ข้อถือสิทธิ 1 เต้าเสียบ (plug) ที่มีลักษณะเฉพาะคือ
ลักษณะ A
ข้อถือสิทธิ 2 เต้ารับ (socket) ทีม่ ีลักษณะเฉพาะคือ
Link
ลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะ A
ซึ่งทั้งสองลักษณะคือลักษณะ A และลักษณะที่สอดคล้อง
กับลักษณะ A ไม่เคยมีมาก่อนและไม่สามารถทาได้โดยง่าย
แนวทางการพิจารณา:
ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่สอดคล้องกัน และเต้าเสียบและเต้ารับ
มีความเกี่ยวพันทางเทคนิค ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้น ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 จึงถือได้ว่าเป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 4 (มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน)
ข้อถือสิทธิ 1 เส้นใย A สาหรับโคมไฟ
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 กรรมวิธี D เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A
Link
ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ A เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหม่ และมี ขั้ น การ
ประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา:
ผลิตภัณฑ์ A คือลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของทั้งสามข้อถือสิทธิ จึงเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันทั้งสามข้อ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ A ดังกล่าว สามารถเป็นข้อถื อสิทธิผลิตภัณฑ์ได้ด้วย
แต่ ถ้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ A เป็ น ที่ รู้จั ก กั น ทั่ ว ไป ก็ จ ะไม่ เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะทางเทคนิ ค ต้ อ ง
พิจารณาในประเด็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันของทั้งสามข้อใหม่อีกครั้ง
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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 และสารกันไฟฟ้าสถิต D
ซึง่ เรซิน A สารเติม B สารหน่วงไฟ C และสาร
Link
กันไฟฟ้าสถิต D แต่ละตัวเป็นทีร่ ู้จักกันดีอยู่แล้ว และการ
รวมสาร A และ B ไม่ได้เกินกว่าในสิ่งที่มีในงานที่ปรากฏ
อยู่แล้ว แต่ในขณะที่การรวม A B C ได้องค์ประกอบทีไ่ ม่ติดไฟทีม่ ีประสิทธิภาพสูง และการ
รวมกันของ A B D ได้องค์ประกอบที่ไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มปี ระสิทธิภาพสูง ทัง้ สองอย่างนี้
จึงเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สงู ขึ้น
แนวทางการพิจารณา:
แม้ว่าทั้งสองข้อถือสิทธิจะมีลักษณะเหมือนกันคือ A และ B แต่ทั้ง A, B และ AB ไม่ได้เกิน
กว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 1 คือ A B C และข้อถือ
สิ ท ธิ 2 คื อ A B D ซึ่ งทั้ งสองลั ก ษณะไม่ ได้ เหมือ นหรือสอดคล้ อ งกั น ดั งนั้ น จึ งไม่ ก าร
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 และเนื่องจากลักษณะทางเทคนิคนั้นเกินกว่างานที่ ปรากฏอยู่แล้ว ข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3
จึงมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน ดังนั้น จึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
เหตุการณ์ที่ 2 หลังจากตรวจค้นสิทธิบัตรพบว่าองค์ประกอบ X ขาดความใหม่ และไม่มีขั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา:
ข้อถือสิทธิ 1 จะถูกพิจารณาให้ตัดทิ้ง เพราะขาดความใหม่ และไม่มีขั้นการประดิษฐ์ ลักษณะทาง
เทคนิ คของข้อถือสิ ทธิ 2 และ 3 ยั งคงเป็ นองค์ ประกอบ X แต่ เนื่ องจากองค์ ประกอบ X ไม่ ได้
เหนือกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว จึงไม่ถูกจัดว่าเป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิค นอกจากนี้ ยังไม่มี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกันระหว่างข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ดังนั้น จึงไม่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน
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ตัวอย่างที่ 8 (เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิคโดยนัยแฝง)
ข้อถือสิทธิ 1 เส้นสแตนเลสที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งมีส่วนประกอบ
ที่ ส าคัญ คือ (เปอร์เซ็ น ต์ โดยน้ าหนั ก) Ni=2.0-5.0 Cr=15-19 Mo=1-2 ที่ เหลื อเป็ น Fe ซึ่ งมี
ความหนาระหว่าง 0.5 ถึง 2.0 มม. และมี 0.2 % yield strength มากกว่า 50 kg/mm2
ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการทาเส้นสแตนเลส ที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่ง
มีส่วนประกอบที่สาคัญคือ (เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก) Ni=2.0-5.0, Cr=15-19, Mo=1-2 ที่เหลือ
เป็น Fe, ซึง่ ประกอบรวมด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
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
ซึ่งเมื่ อเที ย บกับ งานที่ ป รากฏอยู่ แล้ วพบว่ า สแตนเลสที่ มี 0.2 % yield strength มากกว่ า
50 kg/mm2 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา:
ลั ก ษณะเฉพาะทางเทคนิ ค ของข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ในข้ อ 1 คื อ 0.2 % yield strength
มากกว่า 50 kg/mm2 เป็น ส่วนขั้น ตอนในกระบวนการข้อถือสิทธิ 2 ถูกนามาประยุกต์ ใช้
เฉพาะเพื่อผลิตสแตนเลสเส้นโดย yield strength แม้ว่าลักษณะนี้จะไม่ชัดเจนจากข้อความ
ในข้อถือสิทธิ 2 แต่ได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์สาหรับการผลิต
โดยกรรมวิธีดังกล่าว ดังนั้น กรรมวิธีนี้มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกับลักษณะของ
yield strength ข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ในข้อ 1 จึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 9 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน)
ข้อถือสิทธิ 1 สีที่มีสารป้องกันฝุ่น X
ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการทาสีบนตัววัตถุโดยใช้สีตามข้อถือสิทธิ 1 มีขั้นตอนดังนี้
(1) ทาให้สีแตกตัวเป็นอะตอมโดยใช้แรงอัดอากาศ;
(2) สร้ า งประจุ ไ ฟฟ้ า ให้ กั บ สี ที่ แ ตกตั ว เป็ น อะตอมแล้ ว โดยใช้ ก ารจั ด เรี ย ง
อิเล็กโทรด A และนาไปลงบนวัตถุ
ข้อถือสิทธิ 3 อุปกรณ์ในการทาสี ซึ่งมีการจัดเรียงอิเล็กโทรด A
ซึ่ ง เมื่ อ เที ย บกั บ งานที่ ป รากฏอยู่ ก่ อ นแล้ ว ทั้ ง สี ที่ มี ส าร X และการจั ด เรี ย ง
อิเล็กโทรด A เป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา:
สีที่มี สาร X คือลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิท ธิ 1 และ 2 ในขณะที่การจัดเรีย ง
อิเล็กโทรด A เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 และ 3 อย่างไรก็ตาม ระหว่าง
ข้อถือสิทธิ 1 และ 3 ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน เนื่องจากไม่มีลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิคร่วมกัน
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ตัวอย่างที่ 10 (กรรมวิธีกับอุปกรณ์ที่ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน)
ข้อถือสิทธิ 1 กรรมวิธีในการจัดการวัสดุสิ่งทอ มีลักษณะคือการพ่น
Link
เคลือบวัสดุด้วยองค์ประกอบ A ภายใต้สภาวะ B
ข้อถือสิทธิ 2 วัสดุสิ่งทอที่ถูกเคลือบตามกรรมวิธีข้อถือสิทธิ 1
ข้อถือสิทธิ 3 เครื่องพ่นสเปรย์สาหรับใช้ในกรรมวิธีข้อถือสิทธิ 1
โดยมีลักษณะคือหัวฉีด C ที่มีการกระจายตัวของ
องค์ประกอบที่ดีขึ้น
กรรมวิ ธี ใ นการจั ด การวั ส ดุ สิ่ ง ทอ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคื อ
การพ่ น เคลื อ บวั ส ดุ ด้ ว ยองค์ป ระกอบใดๆ เป็ น งานที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว แต่ กรรมวิธี ส าหรับ
การเคลือบองค์ประกอบ A ภายใต้สภาวะ B (เช่น อุณหภูมิ การฉายรังสี เป็นต้น) ดังที่ระบุไว้
ในข้อถือสิทธิ 1 มีความใหม่ นอกจากนี้วัสดุสิ่งทอในข้อถือสิทธิ 2 มีคุณสมบัติเกินกว่างาน
ที่ปรากฏอยู่แล้ว และหัวฉีด C เป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา:
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิ คในข้อถือสิ ท ธิ 1 คือการใช้ ส ภาวะในกรรมวิ ธีที่ พิ เศษ
ที่สอดคล้องกับสิ่งที่จาเป็นในการเคลือบองค์ประกอบ และวัสดุสิ่งทอในข้อถือสิทธิ 2 เกิดขึ้น
ภายหลังการเคลือบภายใต้สภาวะดังกล่าว ดังนั้น ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิคที่สอดคล้องกัน จึ งเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องพ่นสเปรย์ใน
ข้อถือสิทธิ 3 เป็นอุปกรณ์ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นมาจากกรรมวิธีข้อถือสิทธิ 1 เพียงแต่นาอุปกรณ์นี้
ไปใช้ในกรรมวิธีเท่านั้น จึงทาให้ ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกับข้อถือสิทธิ 1
และ 2 ดังนั้น ระหว่างข้อถือสิทธิ 3 กับข้อถือสิทธิ 1 และ 2 จึงไม่เป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน
หมายเหตุ ในกรณี นี้ แม้จะเป็น ไปตามข้อ 5 แห่ งกฎกระทรวงฉบั บ 21 แต่เมื่ อ
พิจารณาลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 3 แล้ว พบว่าไม่เกี่ยวพันกับข้อถือสิทธิ 1
และ 2
ตัวอย่างที่ 11 (กรรมวิธีกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์
Link
อย่างเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคต่างกัน)
ข้อถือสิทธิ 1 เตาเชื้อเพลิง ซึ่งมีลักษณะคือมีท่อนาเข้า
เชื้อเพลิงที่ต่อกันไปจนถึงห้องผสมเผาไหม้
ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการทาเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือ
มีขั้นตอนการต่อท่อนาเข้าเชื้อเพลิงกับห้องผสมเผาไหม้
ข้อถือสิทธิ 3 กรรมวิธีการทาเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือ
ขั้นตอนการหล่อ
ข้อถือสิทธิ 4 อุปกรณ์สาหรับการทาเตาเชื้อเพลิ ง มีลักษณะคือมีส่วน X สาหรับการต่อท่อ
นาเข้าเชื้อเพลิงต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้
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ข้อถือสิทธิ 5 อุปกรณ์สาหรับการทาเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือมี ส่วนควบคุมอัตโนมัติ D
ข้อถือสิทธิ 6 กรรมวิธีการผลิต carbon black ด้วยเตาเชื้อเพลิงตามข้อถือสิทธิ 1 มีลักษณะ
คือมีขั้นตอนการนาเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องผสมเผาไหม้ต่อเนื่อง
ซึง่ งานที่มีปรากฏอยู่แล้วเปิดเผยถึงเตาเชื้อเพลิงที่มีท่อนาเข้าไม่ต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้
ดังนั้น เตาเชื้อเพลิงที่มีท่อนาเข้าต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้ จึงเป็นการประดิษฐ์ขึ้น ใหม่
และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา:
ข้อถือสิทธิ 1 2 4 และ 6 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิ คเหมื อนกัน คือท่ อน าเข้าต่ อเนื่ อง แต่ อย่ างไรก็ต ามข้อถือสิ ท ธิ 3 หรือ 5 ไม่ มี
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) ตัวอย่างของการประดิษ ฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งพิจารณาจากข้อถือ
สิทธิรอง (Dependent Claims)
ตามหลั กการตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์ อย่ างเดี ย วกัน จะไม่ มี การพิ จ ารณาการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างข้อ ถือสิทธิรองกับ ข้อถือสิท ธิหลัก ถึงแม้ ว่าข้อถือสิ ทธิรอง
อาจจะประกอบด้วยการประดิษฐ์อื่นเพิ่มขึ้นมาก็ตาม
ตั วอย่ า ง ข้ อ ถือ สิ ท ธิ 1 คื อวิ ธี ก ารท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ A ที่ มี ลั ก ษณะคื อ การใช้ B เป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ข้อถือสิทธิ 2 คือวีธีการทาผลิตภัณฑ์ 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 ; ในขณะที่ ข้อถือสิท ธิ 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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การอธิบาย ข้อถือสิทธิ 2 และ 3 เป็นข้อถือสิทธิรองที่กาหนดขอบเขตของความคุ้มครองในข้อถือ
สิทธิ 1 ดังนั้น จึงเป็นการประดิษฐ์เดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิทั้งสามข้อ
เหตุการณ์ที่ 2 จากการรวมกันของเอกสารที่ ได้จากการตรวจค้นสองเอกสาร พบว่าข้อถือ
สิทธิ 1 ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น แต่ลักษณะ C และ D มีลักษณะทางเทคนิคที่เกินกว่างาน
ที่ปรากฏอยู่แล้ว และลักษณะ C กับ D ไม่มีความเกี่ยวพันกัน
การอธิบาย เนื่องจากข้อถือสิทธิ 1 ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
จึงไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ที่เหลืออยู่
จึงอาจถูกแก้ไขจนกลายเป็นข้อถือสิทธิหลัก แต่เนื่องจากไม่มี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิ คของข้อถือสิท ธิ 2 และ 3 ร่วมกัน
จึงไม่เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน
มาตรา 24

3.3.4 การตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 5
ในการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ (Substantive Examination) ตามมาตรา
24 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 การพิจารณาออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการพิจารณาการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 หรือไม่
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ภายใต้บังคับมาตรา 5 การประดิษฐ์ที่ขอรับ สิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
3.3.4.1 การกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา 5
สิ่งสาคัญลาดับแรกสาหรับการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 (1)
และ (2) คื อ การระบุ ง านที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว ( Prior Art) ที่ ได้ รั บ การตรวจค้ น มาก่ อ นแล้ ว
ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในการตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรหมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาขอที่กาลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น
โดยหลั ก แล้ วงานที่ ป รากฏอยู่แล้ ว (Prior art) คื องานที่ มี อยู่ ก่อนวั น ยื่น คาขอรับ
สิทธิบัตรที่กาลังพิจารณา ดังนั้น ผู้ตรวจสอบต้องกาหนดวันยื่นคาขอที่จะถูกใช้กาหนดงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้ว เพื่อพิจารณาการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ ให้ถูกต้อง ซึ่งวันยื่น
คาขอที่จะถูกใช้กาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวแบ่งออกได้ 3 กรณี ดังที่จะถูกอธิบาย
ในลาดับต่อไป
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งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์
ดังกล่าวเป็นดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 มีใช้หรือมีขายในราชอาณาจักร (ม.6(1))
 ถูกเปิดเผยไว้ในเอกสาร (ม.6(2))
 มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ม.6(3))
 มีคาขอที่ยื่นไว้ก่อนเกิน 18 เดือน (ม.6(4))
 มีการประกาศโฆษณาคาขอก่อน (ม.6(5))


วันยื่นคาขอ ซึ่งเป็นวันดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้




วันยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก (ม. 19 ทวิ)
วันแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าฯ (ม.19)
วันยื่นคาขอในราชอาณาจักร

3.3.4.1.1 กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบุถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
( การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วงานที่ปรากฏอยู่
แล้วให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ห รื อ ใช้ แ พร่ ห ลายอยู่ แ ล้ ว ในราชอาณาจั ก รก่ อ นวั น ขอรั บ
สิทธิบัตร
(2) การประดิษ ฐ์ที่ ได้ มี การเปิ ด เผยสาระสาคั ญ หรือรายละเอีย ดในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่า
การเปิ ด เผยนั้ น จะกระท าโดยเอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์ ก ารน าออกแสดง หรื อ การเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนด้วยประการใดๆ
(3) การประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รแล้ วไม่ ว่ า ในหรื อ นอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็น
เวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
(5) การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรือ อนุ สิ ท ธิ บั ต รไว้ แ ล้ ว ไม่ ว่า ในหรื อนอก
ราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
การเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอี ยดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทาอัน
มิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสาคัญหรือ รายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้ง
การแสดงผลงานของผู้ป ระดิษ ฐ์ในงานแสดงสิน ค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่ อ
สาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทา
ภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาคัญหรือ
รายละเอียดตาม (2)
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3.3.4.1.2 หลักการกาหนดวันยื่นคาขอที่จะถูกใช้กาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
วันยื่นคาขอที่จะถูกใช้กาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวเป็นไปได้ 3 กรณี ดังต่อไปนี้
(1) เป็นวันเดียวกับวันยื่นคาขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร กรณีได้สิทธิตามมาตรา
19 ทวิ บุคคลที่มีคุณบัติตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ไว้นอก
ราชอาณาจักร ถ้ายื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบ
สองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะ
ขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคาขอ
ในราชอาณาจักรก็ได้
ในการขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้
แล้ ว นอกราชอาณาจั ก รภายในสิ บ สองเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะมีสิทธิให้ถือ
ว่าได้ยื่นคาขอนั้นในวันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็น
ครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ให้ ยื่นคาขออีกฉบับ หนึ่ งตามแบบพิมพ์ ที่อธิบ ดีกาหนดพร้อม
คาขอรับสิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบ
หกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้ง
แรก โดยต้ องยื่น สาเนาคาขอรับสิ ทธิบั ตรหรืออนุ สิท ธิบั ตรที่ ยื่น ไว้นอกราชอาณาจักรนั้ น
ซึ่งแสดงวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตามคาขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว และมีการรับรองความถูกต้องโดยสานักงานสิทธิบัตรของประเทศ
ที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม
 กรณีคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรเป็นคาขอโปรวิสชันนอล (Provisional
application) หรือคาขอเบื้องต้น (เอกสารแนบ 5)

นิยาม Provisional
เอกสารตามกฎหมายที่ ถู ก ยื่ น ในส านั ก สิ ท ธิ บั ต รสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ ให้ ไ ด้ วั น ยื่ น ก่ อ น
ซึ่งคาขอยังไม่ครบที่จะจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรปกติ
(Regular non-provisional patent application) ภายใน 1 ปี โดยที่คาขอ Provisional จะต้อง
มีรายละเอี ยดการประดิษ ฐ์ หรือรูป เขี ยน ซึ่ง มีการเปิดเผยอย่างเพี ยงพอที่ จะสามารถเข้ าใจได้
ถึงสาระสาคัญที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครองโดยอาจจะไม่มีข้อถือสิทธิก็ได้

กรณีที่ 1 คาขอเบื้องต้น (Provisional Application) คาขอที่มีรายการไม่ครบถ้วน
ตามมาตรา 17 และไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง รัดกุมและสมบูรณ์
เพี ย งพอที่ จ ะท าให้ ผู้ มี ค วามช านาญในระดั บ สามั ญ สามารถท าหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
การประดิษฐ์นั้นได้ ในลักษณะดังกล่าวถือได้ว่ าคาขอถือสิทธิย้อนหลังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถ
ขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ได้
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กรณี ที่ 2 คาขอเบื้ องต้ น (Provisional Application) คาขอที่ มี รายการไม่ ครบถ้วนตาม
มาตรา 17 แต่ได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง รัดกุมและสมบูรณ์เพียงพอที่จะทาให้
ผู้มีความชานาญในระดับสามัญสามารถทาหรือปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ ในลักษณะดังกล่าว
ถือได้ว่าคาขอถือสิทธิย้อนหลังสมบูรณ์ สามารถขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ได้
กรณี ที่ 3 คาขอเบื้ องต้ น (Provisional Application) คาขอที่ มี รายการครบถ้วนตาม
มาตรา 17 และได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง รัดกุมและสมบูรณ์เพียงพอที่จะ
ท าให้ ผู้ มี ความช านาญในระดั บสามั ญ สามารถท าหรื อปฏิ บั ติ การตามการประดิ ษฐ์ นั้ นได้
ในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าคาขอถือสิทธิย้อนหลังสมบูรณ์ สามารถขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรก
ตามมาตรา 19 ทวิ ได้
อนึ่ง คณะกรรมการสิทธิบัตรได้มีคาวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 19/2540 แห่ง
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (เป็นไปตามฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) เกี่ยวกับคาขอเบื้องต้น
ที่เรียกว่า “Provisional Application” ในกรณีที่เป็นคาขอรับสิทธิบัตรที่ไม่มีความสมบูรณ์ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ และไม่มีข้อถือสิทธิ ซึ่งถือว่าไม่เป็นคาขอรับสิทธิบัตรเดียวกันกับการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรภายในประเทศ ดังนั้น ผู้ขอไม่สามารถที่จะขอถือสิทธิวันยื่นคาขอเป็น
วันที่ยื่นคาขอ “Provisional Application” ไว้ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกได้
คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ
สิทธิบัตร
ที่ 19/2540

คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 19/2540
สาระส าคั ญ ค าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ค าขอถู ก ยื่ น ครั้ งแรกเป็ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รเบื้ องต้ น
(Provisional Application) ในประเทศออสเตรเลี ยเมื่ อวั นที่ 29 เมษายน 2534 ต่ อมายื่ น
คาขอในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2535 ซึ่งได้ยื่นเกิน 12 เดือนนับต่วันยื่นคาขอครั้งแรก
(ครบวันที่ 29 เมษายน 2535) ดังนั้น ไม่มีความใหม่ตามมาตรา 5 (1) ประกอบด้วย 6 (4)1 แห่ง
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (เอกสารแนบ 4)
ผู้อุทธรณ์แสดงให้เห็นถึงลักษณะคาขอสิทธิบัตรเบื้องต้น (Provisional Application)
ในกรณีดังกล่าวว่าเป็นคาขอไม่มีรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ และไม่มีข้อถือสิทธิ ดังที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และแสดงให้เห็นว่าได้ขอยื่นรับสิทธิบัตรฉบับ
สมบูรณ์ต่อสานักสิทธิบัตรออสเตรเลียเลขที่ 15249/92 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2535 ซึ่งยื่นภายใน
กาหนดเวลา 12 เดือนนับที่ได้ยื่นคาขอสิทธิบัตรเบื้องต้น (Provisional Application) และชี้ให้เห็น
ว่าการขอรับสิทธิบั ตรในประเทศไทยเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนนับแต่วันยื่ นคายื่นคาขอครั้งแรก
ไม่เป็นไปตามความต้องการในการยื่นขอรับสิทธิบัตร เนื่องจากเอกสารดังกล่าว ยังเป็นความลับ
ระหว่างผู้ขอกับสานักงานสิทธิบัตรออสเตรเลีย มิใช่คาขอฉบับสมบู รณ์ จึงไม่ขัดต่อมาตรา 6 (4)
แต่อย่างใด
1

คาวินิฉัยภายใต้ฉบับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2535
มาตรา 6 (4) การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินกว่าสิบสอง
เดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่ยงั มิได้มีการออกสิทธิบัตรให้
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ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้มีคาวินิจฉัยว่าการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในประเทศแรกนั้น ซึ่งเป็น
คาขอรับสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์เป็นพียงแค่คาขอสิทธิบัตรเบื้องต้น ที่จะเตรียมการยื่นคาขอฉบับ
สมบูรณ์ และได้พิจารณากาหนดเวลาการยื่นคาขอครั้งแรกจนถึงวันยื่นคาขอในไทยไม่เกินกว่า 12
เดือนก่อนการขอรับตามมาตรา 6 (4) และไม่เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Right of Priority) ในคาขอรับ
สิทธิบัตรเบื้องต้น (Provisional Application) ดังกล่าว
 ในการพิจารณาสิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ซึ่งเป็ นไปตามสิทธิ Priority Right ภายใต้
ข้อกาหนดของข้อตกลงอนุสัญญา Paris Convention ใน Article 4 นั้น ผู้ตรวจสอบต้อง
พิ จ ารณาตามสาระส าคั ญ ของการประดิ ษ ฐ์ ที่ ได้ เปิ ด เผยไว้ ซึ่ งหนึ่ งค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รใน
ราชอาณาจักรอาจอ้างสิทธิคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรได้มากกว่าหนึ่ งคาขอได้
ถ้ามีการเปิดเผยการประดิษฐ์ของแต่ละสาระสาคัญในคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร
แยกจากกัน
ตัวอย่างแนวทางพิจารณา
สาระสาคัญ

[A]

[B]

[A+B]







P1

P2

คาขอภายใน
ราชอาณาจักร

 ถ้าได้สิทธิทั้ง P1 และ P2
o วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ 
o วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ 
 ถ้าได้สิทธิเฉพาะ P1
o วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ 
o วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ 
 ถ้าได้สิทธิเฉพาะ P2
o วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ 
o วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ 

(2) เป็นวันเดียวกับวันที่ได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญในงานแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ หรืองานแสดงต่อสาธารณชน กรณีที่ได้สิทธิตามมาตรา 19
มาตรา 19

บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้น
ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่าได้ยื่นคาขอนั้นในวันเปิดงาน
แสดงนั้น
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ในการขอรับ สิ ท ธิ บั ต รส าหรับ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ มี การเปิ ด เผยสาระส าคั ญ หรื อ
รายละเอี ย ดของการประดิ ษ ฐ์ ในงานแสดงสิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศหรือ ในงานแสดงต่ อ
สาธารณชนของทางราชการ หรือที่ได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดง
ต่อสาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรระบุวันที่มีการเปิดเผยสาระสาคั ญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ และหรือระบุ
วันเปิดงานแสดงดังกล่าวในคาขอรับสิทธิด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นหนังสือรับรอง
แสดงว่าได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์หรือได้มีการแสดงการ
ประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกให้โดยรัฐบาล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เป็นผู้จัดหรือผู้อนุญาตให้มีขึ้นแล้วแต่กรณี ไปพร้อมกับคาขอรับสิทธิบัตร
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิดงานแสดง
ต่อสาธารณชนและวันที่ได้เปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือวั นที่ได้
แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย
(3) เป็นวันเดียวกับวันยื่นคาขอในราชอาณาจักร กรณีที่ไม่มีสิทธิตาม (1) และ (2) ข้างต้น
 กรณีคาขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านสานักงานพาณิชย์จังหวัดให้ถือว่าวันยื่น
คาขอ ณ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นวันยื่นสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
 กรณี ค าขอที่ ยื่ น ภายในราชอาณาจั ก รผ่ า นระบบไปรษณี ย์ ใ ห้ ถื อ ว่ า วั น ที่
ลงรับธนาณัติชาระค่าธรรมเนียมเป็นวันยื่นสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
 กรณี คาขอที่ยื่น ภายในราชอาณาจัก รผ่ านระบบอิเล็ก ทรอนิ กส์ให้ ถือว่าวัน ที่
ชาระเงินเป็นวันยื่นสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
3.3.4.2 วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
วิธีการปฏิบั ติ การตรวจสอบดั งกล่ าว สามารถแบ่ งออกได้ ต ามแหล่ งที่ ม าของงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วได้ 2 วิธีดังนี้
(1) การตรวจสอบโดยอาศัยรายงานผลการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งแบ่งได้เป็น
 รายงานผลการตรวจค้นจากองค์กรของรัฐหรือสานักงานสิทธิบัตรหรือองค์การ
สิทธิบัตรของรัฐต่างประเทศ
 รายงานผลการตรวจค้นจากต่างประเทศที่ผู้ขอส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา
 รายงานผลการตรวจค้น โดยผู้ ตรวจสอบดาเนิ น การเอง ซึ่ งมั กดาเนิ น การกั บ
คาขอซึ่งผู้ขอเป็นสัญชาติไทย หรือคาขอไม่ได้ยื่นไว้นอกราชอาณาจักร
วิธีการพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาจากรายงานผลการตรวจค้นดังนี้
 พิ จ ารณาว่ า วั น ยื่ น ค าขอที่ ใ ช้ ก าหนดงานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว ตรงกั น หรื อ ไม่
ถ้าไม่ตรงกันให้ดาเนินการตรวจค้นในส่วนที่ขาดไป
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 พิจารณาประเภทเอกสารที่ระบุไว้ในรายงานว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น ประเภท X
ประเภท Y เป็ น ต้ น กรณี ที่ พิ จารณาแล้ วเห็ น ว่าการจ าแนกประเภทเอกสาร

ไม่ถูกต้องสามารถระบุประเภทเอกสารใหม่ได้
 พิจารณาคัดเลือกเอกสารที่เหมาะสมสาหรับดาเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์
ขึ้น ใหม่และขั้นการประดิษ ฐ์ ตามหลักการและแนวทางที่ จ ะถูกอธิบ ายไว้ใน
ลาดับถัดไป
(2) การตรวจสอบโดยอาศัยผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ
การตรวจสอบโดยอาศัยผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็น
การอ้างอิงผลการพิจารณาตรวจสอบของสานักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ สาหรับการ
ประดิษฐ์เดียวกันกับคาขอในราชอาณาจักร ซึ่งได้ถูกดาเนินการพิจารณาเปรียบเทียบกับงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วโดยผู้ตรวจสอบของสานักงานต่างประเทศ และมีลักษณะที่สามารถออก
สิทธิบัตรได้ โดยผู้ขอรับ สิทธิบัต รจะเป็น ผู้ นาส่งสิท ธิบัตรและเอกสารผลการพิ จารณามา
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาต่อไป
กรณีที่ผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการประดิษฐ์เดียวกัน และเห็นด้วยกับผล
การตรวจสอบของสานักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ ประกอบกับเป็นไปตามข้อกฎหมาย
สิทธิบัตรไทยก็สามารถใช้อ้างอิงผลการตรวจสอบดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณารับจด
ทะเบียนสิทธิบัตรได้ แต่ทั้งนี้ ควรพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วในฐานข้อมูลไทยร่วมด้วย
และถ้าผู้ตรวจสอบไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าวก็สามารถดาเนินการพิจารณา
หรือทบทวนการตรวจสอบโดยตนเองได้อีกครั้ง
แนวทางในการพิจารณาผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ
(ก) กรณี เป็ น สิ ท ธิ บั ต รที่ อ อกให้ โ ดยส านั ก งานสิ ท ธิ บั ต รที่ มี ร ะบบตรวจสอบ
สาระสาคัญ (Substantive Examination)
ให้ผู้ตรวจสอบรับพิจารณาเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของเอกสารสิทธิบัตรนั้นเป็นกรณีไป มิได้ผูกมัดว่าจะต้องใช้เอกสารสิทธิดังกล่าวเพียงเท่านั้น
ในการพิจารณา โดยอาจพิจ ารณาตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรเพิ่มเติม หรือเรียกเอกสารอื่น
เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบได้การตรวจสอบเอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้โ ดยประเทศ
ที่น่าเชื่อถือและมีระบบ Substantive Examination ตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ
ตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่ งมาให้นั้นสอดคล้องหรือเป็นการประดิษฐ์
เดี ย วกั น กั บ ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ ไม่ โดยพิ จ ารณาความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น
(Bibliographic data) ในหน้าแรกของเอกสารสิทธิบัตร และดาเนิน การเปรียบเทียบสาระ
เทคนิคของการประดิษฐ์กับเอกสารสิทธิบัตรดังกล่าว เมื่อเห็นว่าเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอส่งมา
ให้สอดคล้องกันแล้วโดยเฉพาะข้อถือสิทธิต้องสอดคล้องกัน เว้นเสียแต่ข้อถือสิทธิที่ออกให้
จากเอกสารสิทธิบัตรต่างประเทศนั้นขัดกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จึงแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตร
ให้ตัดออกเป็นข้อๆ เช่น ข้อถือสิทธิใดขัดต่อมาตรา 9 เป็นต้น สามารถให้แจ้งแก้ไขหรือตัดข้อ
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ถือสิทธินั้นออก หรือข้อถือสิทธิรองที่อ้า งจากข้อถือสิทธิหลักหลายข้อ สามารถแจ้งให้แก้ไข
ข้อถือสิทธิเป็นลักษณะในทางเลือก โดยใช้คาว่าข้อถือสิทธิข้างต้นข้อใดข้อหนี่ง เป็นต้น
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ของคาขอต่างประเทศ
และค าขอที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ในประเทศว่ า มี ก ารเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดที่ เป็ น สาระส าคั ญ หรือ ไม่
หากเป็ น การเพิ่ ม เติ ม สาระส าคั ญ ให้ แ จ้ ง ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รแก้ ไ ขโดยให้ อ ยู่ ในขอบเขต
สาระสาคัญเดิม หากไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญแต่ทาให้ชัดเจนมากขึ้นให้คงไว้โดยไม่ต้อง
แก้ไขและดาเนินการตรวจค้นเพิ่มเติมตามแนวทางการตรวจค้นในหมวด 1 ส่วนที่ 2 และให้
พิจารณาข้อถือสิทธิที่แก้ไขใหม่ว่าสอดคล้องกับกับการประดิษฐ์ในเอกสารสิทธิบตั รที่ได้ขอรับ
สิทธิบัตรหรือไม่ ก่อนดาเนินการพิจารณาออกสิทธิบัตรต่อไป
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากสิ ท ธิ บั ต รในต่ า งประเทศที่ ส่ ง มาเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณานั้ น
อาจถูกดาเนินการพิจารณาบนเงื่อนไขที่แตกต่างจากคาขอในราชอาณาจักรที่กาลังพิจารณา
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบว่าสิทธิบัตรดังกล่าว ถูกดาเนินการบนพื้ นฐานเหมือนกับคาขอ
ที่พิจารณาหรือไม่ ดังต่อไปนี้
o เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
o มีวันยื่นคาขอที่ใช้เพื่อกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเป็นวันเดียวกัน
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม
เนื่ อ งจากมี บ างสิ ท ธิ บั ต รในต่ า งประเทศที่ อ อกให้ แ ก่ ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รที่ อ าจ
มีพื้นฐานแตกต่างไปจากคาขอภายในราชอาณาจักร ดังนั้น นอกจากการพิจารณาว่าเป็นการ
ประดิษฐ์เดียวกัน และการมีวันยื่นคาขอที่ใช้เพื่อกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเป็นวันเดียวกัน
แล้ ว อาจต้ อ งพิ จ ารณาจากประเภทค าขอนอกราชอาณาจั กรของสิ ท ธิ บั ต รที่ ส่ ง มาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
ตัวอย่างวิธีการพิจารณา ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ออกให้กบั คาขอ
นอกราชอาณาจักรในแต่ละประเภท
o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอรับสิทธิบัตรประเภท Continuation in part
ดังแสดง (เอกสารแนบ 6)
นิยาม Continuation in part (CIP):
คาขอรับสิทธิบัตรทีผ่ ู้ขอมีการขอถือสิทธิเพิ่มเติม โดยที่ส่วนที่ขอถือสิทธิเพิ่มเติมนั้นได้
ถูกเปิดเผยไว้แล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์ รวมทั้งคาขอที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรกจะต้องไม่ได้มี
การรับจดทะเบียนหรือถูกละทิ้งก่อนการยื่นคาขอ CIP
การพิจารณาโดยใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอ CIP
กรณีที่ 1 หากคาขอ CIP [A+B] ยื่นก่อนวันยืน่ คาขอภายภายในราชอาณาจักร และ
สาระสาคัญของคาขอภายในราชอาณาจักรเหมือนกับคาขอ CIP [A+B] สามารถแบ่งออก
ได้ดังนี้

หมวด 1

ส่วนที่ 3

หน้า 28

o ได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ทั้งส่วนของคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร
[P1] และคาขอ CIP [P2] สามารถนารายงานผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตร

ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาได้
o ได้สิท ธิตามมาตรา 19 ทวิ เฉพาะคาขอที่ ยื่น ครั้งแรกนอกราชอาณาจัก ร
[P1] ดังนั้นผลการพิจารณาในส่วนสาระสาคัญที่เพิ่มจากคาขอที่ยื่นครั้งแรก
[B] จะไม่ครอบคลุมช่วงเวลาหนึ่งโดยต้องทาการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่
แล้วเพิ่มเติมในส่วนของช่วงเวลา  ถึง 
[สาระสาคัญ]

[คาขอ]
[สิทธิ 19 ทวิ]

[A]



[ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]
[P1]

[A+B]



[CIP]

[A+B]



[คาขอในราชอาณาจักร]

[P2]

กรณี ที่ 2 หากค าขอ CIP [A+B] ยื่ น ก่ อ นวั น ยื่ น ค าขอภายภายในราชอาณาจั ก ร และ
สาระสาคัญของคาขอภายในราชอาณาจักรเหมือนกับคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร
ผลการพิ จ ารณารับ จดทะเบี ย นในสาระส าคั ญ [A] สามารถใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาได้
แต่ ส าระส าคั ญ [B] ที่ ป รากฏในสิ ท ธิ บั ต รของต่ า งประเทศดั ง กล่ า วจะไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้
เนื่องจากถือว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญตามมาตรา 20 (กรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยมาก)
[สาระสาคัญ]

[A]

[A+B]





[คาขอ]
[ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]
[สิทธิ 19 ทวิ]
[P1]

[CIP]
[P2]

[A]



[คาขอในราชอาณาจักร]

กรณีที่ 3 หากคาขอ CIP [A+B] ยื่นหลังวันยื่นคาขอในราชอาณาจักร ผลการพิจารณารับจด
ทะเบียนในสาระสาคัญ [A] สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่สาระสาคัญ [B] ที่ปรากฏ
ในสิ ท ธิบั ต รของต่ างประเทศดั งกล่าวจะไม่ สามารถใช้ ได้เนื่ องจากถือว่ า เป็ น การเพิ่ ม เติ ม
สาระสาคัญตามมาตรา 20
[สาระสาคัญ]
[คาขอ]
[สิทธิ 19 ทวิ]

[A]

[A]

[A+B]







[ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]
[P1]

[คาขอในราชอาณาจักร]

[CIP]
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สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอรับสิทธิบัตร continuation

นิยาม continuation:
คาขอรับสิทธิบัตรต่อ ซึ่งมีการขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรกของคาขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้า
การพิจารณาโดยใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอ continuation
สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอประเภทนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจส่งใช้เพื่อประกอบการ
พิจารณาเพียงลาพังแต่ส่วนใหญ่มักจะส่งมาเพื่อใช้ร่วมกับสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอที่ยื่นไว้
ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร เนื่องจากสาระสาคัญของคาขอ continuation (เอกสารแนบ 7)
เหมือนกับคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรเพียงแต่ขอถือสิทธิในอีกรูปลักษณะหนึ่ง
ที่ถูกเปิดเผยไว้แต่ไม่ได้ขอไว้ในคาขอที่ยื่นครั้งแรก ดังนั้น จึงสามารถใช้ผลการพิจารณารับจด
สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอประเภทนี้ได้
[สาระสาคัญ]
{ข้อถือสิทธิ}

[A+B]
{A}



[คาขอ] [ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]

[A+B]
{A}



[คาขอในราชอาณาจักร]

[A+B]
{B}



[Continuation]

o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอรับสิทธิบัตร Divisional
คาขอรับสิท ธิบั ตรประเภท Divisional (เอกสารแนบ 8) เป็ นคาขอที่แยกออกมา

เนื่ องจากคาขอนอกราชอาณาจักรที่ ยื่น ไว้ครั้งแรกมีหลายการประดิ ษ ฐ์ในคาขอเดี ยวกัน
ภายใต้ข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากสาระสาคัญได้ถูกเปิดเผยไว้แล้วในการ
ยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก ดังนั้น จึงสามารถใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตร
ที่ออกให้แก่คาขอประเภทนี้ได้
นอกจากนี้ โดยปกติแล้วผู้ขอมักส่งสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอประเภทนี้ร่วมกับ
สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอที่ยื่นไว้ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร ผู้ตรวจสอบอาจต้องพิจารณา
ว่าการประดิษฐ์ที่รวมกันของสิทธิบัตรจาเป็นต้องแยกคาขอภายใต้มาตรา 18 แล้วหรือไม่
(ข) กรณี เป็ น สิ ท ธิ บั ต รที่ อ อกให้ โดยส านั ก งานสิ ท ธิ บั ต รที่ ไม่ มี ระบบตรวจสอบ
สาระสาคัญ (Substantive Examination System)
ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรดาเนินการจัดส่งเอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้
โดยประเทศตามข้ อ (ก) หรื อ น าส่ ง รายงานการตรวจสอบ (Substantive Examination
Report) เพื่ อประกอบการพิ จ ารณา หากไม่ มี รายงานการตรวจสอบดั งกล่ า ว ให้ ผู้ ข อรั บ
สิทธิบัตรดาเนิ นการขอให้ หน่วยงานอื่นตรวจค้นและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรต่อไป
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3.3.4.3 การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty)
การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นการตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ตามข้อถือ
สิทธิที่ขอรับความคุ้มครองของคาขอที่กาลังพิจารณาเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่ ซึ่งจะ
ด าเนิ น การโดยอาศัย การพิ จ ารณาเปรีย บเที ย บกับ งานที่ ป รากฏอยู่ แล้ วว่ าการประดิ ษ ฐ์
ดังกล่าวถูกเปิดเผยไว้แล้วในงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ก่อนวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
การตรวจสอบสาระสาคัญของการประดิษฐ์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่หรือความใหม่นั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรต้องแยกลักษณะหรือองค์ประกอบ (Element)
ที่ทาให้เกิดการประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิทั้งหมดของคาขอรับสิทธิบัตรไว้อย่าง
ชั ด เจนแล้ ว จะต้ อ งด าเนิ น การเปรีย บเที ย บกั บ ทุ ก ๆ องค์ ป ระกอบหรื อ ขั้น ตอนของการ
ประดิษฐ์ว่าได้รับการเปิดเผยไว้ภายในเนื้อหาทั้งหมดในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว (Prior Art)
หรือไม่ โดยต้องเลือกใช้เอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วฉบับหนึ่งฉบับใดใกล้เคียงที่สุด (Closest
prior art) เพียงหนึ่งฉบับ เพื่ อพิ จารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ในข้อถื อสิทธิเหล่านั้ น
ถ้าพบว่าทุกๆ องค์ประกอบหรือขั้นตอนของการประดิษฐ์ถูกเปิดเผยไว้ภายในเนื้อหาทั้ งหมด
ของงาน ที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ถือได้ว่าการประดิษฐ์นั้นไม่มีความใหม่
ผู้ตรวจสอบควรระลึกไว้เสมอว่า ถ้อยคาหรือข้อความทั้งหมดที่ได้รับการบรรยาย
และแสดงจะได้ รับ การตี ค วามถึงความต้ องการขอรับ ความคุ้ม ครองไว้ ในข้อถือ สิ ท ธิ นั้ น
ซึ่งหมายถึงขอบเขตของสิทธิที่จะเกิดขึ้น เมื่อได้รับการคุ้มครองหรือให้สิทธิ หากได้รับการ
ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ว่า มีความถูกต้องตรงตามความต้องการที่ถูกบรรยายหรือ
ตรงตามความมุ่งหมาย เพื่อที่จะนาไปสู่การใช้งานหรือบั งคับ ใช้ หลังการให้สิทธิ ซึ่งทาให้
เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในข้อถือสิทธิทางโครงสร้างหรือข้อถือสิทธิในทางกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนว่ามีความแตกต่างกัน กับโครงสร้างหรือกระบวนการหรือขั้นตอนระหว่างข้อถือสิทธิ
การประดิษฐ์และงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วหรือไม่
3.3.4.3.1 ขั้นตอนการพิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
1. แยกส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ (Element) ต่างๆ ในแต่ละข้อถือสิทธิ
2. หาขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่ได้แยกไว้ในข้อ 1.
3. หาขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อ 2. ในงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วที่ใกล้เคียงที่สุด (The closest prior art)
4. เปรียบเทียบขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบระหว่างข้อถือ

สิทธิกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้
4.1 ถ้าขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิท ธิเหมือน
กับงานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบดังกล่าวนั้นไม่มีความแตกต่าง
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4.2 ถ้าขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิทธิกว้างกว่า

งานที่ มี ปรากฏอยู่ ก่อนแล้ ว ให้ ถือว่ าส่ วนประกอบหรือองค์ป ระกอบดั งกล่ าวนั้ น ไม่ มี ความ
แตกต่ างกัน แต่ ถ้าส่ วนประกอบในข้อถือสิ ทธิแคบกว่างานที่ มี ปรากฏอยู่ ก่อนแล้ ว ให้ ถือว่ า
ส่วนประกอบดังกล่าวนั้น มีความแตกต่าง
4.3 กรณีที่ขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิทธิมีทั้ง
ส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันกับงานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบหรือ
องค์ประกอบดั งกล่ าว มี ความแตกต่าง แต่ สามารถขอรับ ความคุ้ม ครองได้เฉพาะในส่ วน
ที่มีความแตกต่างเพียงเท่านั้น
5. พิจารณาส่วนประกอบหรือองค์ป ระกอบโดยรวมทั้งหมดว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่ ง
มีความแตกต่างจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามีความแตกต่างกันให้ถือว่าข้อถือสิทธินั้น
มี ค วามใหม่ แต่ ถ้ า ไม่ มี ส่ ว นประกอบหรือ องค์ ป ระกอบใดมี ค วามแตกต่ า งกั น ให้ ถื อ ว่ า
ข้อถือสิทธิดังกล่าวไม่มีเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

i. แนวทางการเปรียบการประดิษฐ์กบั งานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อใช้พิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

มาตรา 6 (1)

มาตรา 6 (2)

ในการตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาออกสิ ท ธิ บั ต ร สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง คื อ
การประดิษฐ์ตามคาขอรับสิทธิบัตรนั้นมีความใหม่หรือไม่ หลักเกณฑ์การพิจารณาความใหม่
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาจากข้อถือสิทธิ โดยนามาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
งานที่ป รากฏอยู่แล้ว หมายถึงเอกสารหลักฐานที่ป รากฏอยู่ก่อนวัน ยื่นคาขอรับ
สิทธิบัตร หรือวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร ซึ่งได้ขอให้นับวัน
ยื่นย้อนหลัง (ตามมาตรา 19 ทวิ) ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความใหม่ดังนี้
การประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหม่ ต้ อ งไม่ เป็ น งานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง อาจจะถู ก เปิ ด เผยใน
ลักษณะ รูป แบบ หรือระบบการท างานของการประดิษ ฐ์ เป็น ต้น ดังนั้น ในแนวทางการ
ตรวจสอบตามมาตรา 6 (1) ได้กาหนดการพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วประเภทใช้งานไว้
เฉพาะสิ่งที่มีหรือแพร่หลายอยู่ในราชอาณาจักรเท่านั้น เฉพาะแต่การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้
แพร่หลายอยู่ แล้วในประเทศไทยเท่ านั้น เช่น การมีขายหรือออกจาหน่ ายก่อนวัน ขอรับ
สิทธิบัตร เอกสารหลักฐานที่นามาเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ได้แก่ ใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งของ
ใบปลิวประกาศโฆษณาสินค้า เป็นต้น
การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ที่ได้มีการ
เปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทาโดยเอกสาร สิ่งตีพิมพ์
การนาออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ เอกสารหลักฐาน ได้แก่หน้า
แรกของสิทธิบัตรที่ผขู้ อรับสิทธิบตั รส่งให้ผู้ตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก INID CODE เลขที่ (43) ว่า
วันประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบตั ร (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ) ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือไม่
หรือเอกสารหลักฐานที่เป็นการโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ หรือ เอกสารเผยแพร่ สิ่งตีพิมพ์ หนังสือ
ทางวิชาการ เป็นต้น ได้เปิดเผยวันที่ตีพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไม่
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เว้นแต่ว่า การเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ
กระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์
รวมทั้ง การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรืองานแสดง
ต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสาคัญหรือ รายละเอีย ดดังกล่าวได้
กระท าภายใน 12 เดื อ น ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร มิ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การเปิ ด เผย
สาระสาคัญหรือรายละเอียด
การเปิ ดเผยสาระส าคั ญ หรื อรายละเอี ยดโดยผู้ ประดิ ษฐ์ ตามมาตรา 6 วรรคสาม
มีดังต่อไปนี้
1) การเปิดเผยสาระสาคัญ หรือรายละเอียดที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลมาจากการ
กระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย
การกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หากการกระทานั้นเกิดขึ้น
ภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาคัญหรือ
รายละเอียดตามมาตรา 6(2)
2) การเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์
การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์
ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการ
เปิดเผยนั้นจะกระทาโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนาออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชน
ด้วยประการใดๆ ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 (2)
แต่หากการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผู้ประดิษฐ์เอง
และได้กระทาภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผย
สาระสาคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6(2)
3) การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือใน
งานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ
การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงาน
แสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ หากได้กระทาภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับ
สิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6(2)
ทั้งนี้ หากเป็นการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน
ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร และผู้ขอมีความประสงค์
ที่จะรับสิทธิในเรื่องวันยื่นคาขอ ผู้ขอจะต้องใช้สิทธิตามมาตรา 19 ซึ่งต้องระบุวันที่มีการ
เปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ และหรือระบุวันเปิดงานแสดงสินค้า
ดังกล่าว พร้อมทั้ งยื่นหนังสือรับ รองตามข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาพร้อมกับคาขอรับสิทธิบัตรด้วย
ดังนั้น การพิจารณาความตามมาตรา 6(2) เป็นการพิจารณาว่า การประดิษฐ์ใด
ถือว่ า เป็ น งานที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว และมาตรา 6 วรรคสามเป็ น ข้อยกเว้น ของการเปิ ด เผย
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สาระสาคัญหรือรายละเอียด ที่จะถือว่าไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6(2) หากได้
กระทาภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเป็นระยะผ่อนผัน ( grace period)
สาหรับ การยื่ น ขอรับ สิ ท ธิบั ตรได้ ภ ายหลั งการเปิ ด เผยสาระส าคัญ หรือรายละเอี ย ดของ
การประดิษฐ์เท่านั้น
มาตรา 6 (3 )

คาวินิจฉัย
คณะกรรมการ
สิทธิบัตร 13/2553

มาตรา 6 (4)

มาตรา 6 (5 )

การประดิษ ฐ์ขึ้น ใหม่ ต้องไม่ เป็ น งานที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว ซึ่ ง หมายถึงการประดิษ ฐ์
ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือว่านอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรเอกสาร
หลักฐานคือสิทธิบัตรที่ได้ไว้ในต่างประเทศก่อนหน้ายื่นในประเทศไทย ซึ่งเปิดเผยไว้ใน INID
CODE เลข (45) เป็นวันประกาศโฆษณาหลังการตรวจสอบ ซึ่งถือว่าได้รับสิทธิบัตรแล้ว
อย่างไรก็ดี หากผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้นอกราชอาณาจักร และ
ต่อมาได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์อย่างเดียวกันในประเทศไทยภายในระยะเวลา
12 เดือนนับแต่วันยื่นคาขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งได้สิท ธิวันยื่นย้อนหลัง
(Priority right) ตามมาตรา 19 ทวิ แม้คาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรจะได้รับ
การจดทะเบียนก่อนยื่นคาขอในประเทศไทยก็ยังถือว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่ตามมาตรา 6(3)
การประดิษ ฐ์ขึ้น ใหม่ ต้องไม่ เป็ น งานที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว ซึ่ งหมายถึงการประดิษ ฐ์
ที่ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต รไว้ แ ล้ ว นอกราชอาณาจั กรเป็ น เวลาเกิ น กว่ า 18 เดื อ น ก่ อ นวั น ขอรับ
สิทธิบัตร แต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตร ให้พิจารณาจากเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร
ยื่นให้ตรวจสอบว่า INID CODE เลข (32) มีวันยื่นคาขอครั้งแรกเกิน 18 เดือนก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตรหรือไม่
การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่ งหมายถึงการประดิษฐ์ที่มี
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศ
โฆษณาแล้ ว ก่อนวัน ขอรับ สิ ท ธิบั ตรในราชอาณาจักร ให้ พิ จารณาจากเอกสารประกาศ
โฆษณาหน้าแรก (Front page of Publication) INID CODE (43)
3.3.4.3.2 ตัวอย่างการพิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
กรณีของสารประกอบทางด้านเคมีที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วมีสูตรกว้างกว่า
สูตรในข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ตามคาขอรับสิทธิบัตร ให้ถือว่าสูตรตามการประดิษฐ์นี้ มีความ
ใหม่ ทั้งนี้เพราะสูตรกว้างกว่าจะไม่ทาลายความใหม่ของสูตรที่แคบกว่า กรณี สารประกอบ ที่ได้
เปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วมีสูตรแคบกว่าสูตร ในข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ตามคาขอรับ
สิทธิบัตร ให้ถือว่าสูตรตามการประดิษฐ์นี้ไม่มีความใหม่เพราะสูตรที่แคบกว่าจะทาลายความใหม่
ของสูตรที่กว้างกว่า ตัวอย่างเช่น สูตรที่เปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วเป็นดังนี้

หมวด 1

ส่วนที่ 3
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการพิจารณาความใหม่
กรณีที่
การประดิษฐ์
งานที่ปรากฏอยู่ก่อน
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ความใหม่

1



2



เมื่อ

Hal หมายถึง ธาตุหมู่ที่ 7 ทั้งหมด
Cl หมายถึง ธาตุที่ระบุเฉพาะเจาะจง คือ คลอรีน

ข้อสังเกต ถ้าในกรณีที่ 1 สูตรในการประดิษฐ์เปิดเผยกว้างกว่าสูตรในงานที่ปรากฏอยู่
ก่อน และมีข้อถือสิทธิของคาขอรับสิทธิบัตรตามกรณีที่ 1 ดังนั้น ในกรณีที่ 1 ดังกล่าวถือว่าไม่มี
ความใหม่ ในทางกลับกันหากสูตรในการประดิษฐ์มีข้อถือสิทธิที่แคบกว่างานที่ปรากฏอยู่ก่อนดังใน
กรณีที่ 2 ถือได้ว่าข้อถือสิทธิในกรณีที่ 2 มีความใหม่ เป็นต้น
3.3.4.4 การตรวจสอบขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step)

มาตรา 7

นาย
ยรรยง
พวงราช,
คาอธิบาย
กฏหมายสิทธิบัตร,
พิมพ์ครั้งที่ 2
ธันวาคม 2543

เมื่ อผู้ ต รวจสอบสิ ท ธิ บั ต รพิ จ ารณาข้อ ถือสิ ท ธิ แล้ ว พบว่ าการประดิ ษ ฐ์นั้ น มี ความ
แตกต่างกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่ให้ดาเนินการตรวจสอบต่อไปว่าการประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่ตามคาขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่
ได้บัญญัติว่า “การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็น
ที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น”
ในการพิจารณาว่าประดิษฐ์ใดเป็นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือไม่กฎหมายสิทธิบัตรของ
ประเทศไทยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลที่จะพิ จารณาว่าการประดิษฐ์ใดเป็นการประดิษฐ์
สูงขึ้นหรือไม่ คือบุคคลผู้มีความชานาญในระดับสามัญในสาขาของการประดิษฐ์ดังกล่าว
โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
ลักษณะของการประดิษฐ์ที่เรียกว่า “ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น” นี้กฎหมายให้ถือเอา
ความรู้ความสามารถของบุ คคลที่ มี ความชานาญในระดั บ สามั ญ เป็ น เครื่อ งวัด ประเด็ น
พิจารณาในเรื่องนี้ได้แก่ คาถามว่าการประดิษฐ์นั้นเป็ นสิ่งที่บุคคลดังกล่าวสามารถคิด หรือ
ทาได้โดยง่ายหรือไม่ ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดหรือไม่อาจทาได้โดยง่ายโดยบุคคล ดังกล่าว
ก็นับได้ว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น แต่ถ้าสิ่งนั้นสามารถคาดคิดหรือทาได้ โดยง่ายโดยบุคคล
ดังกล่าวก็ย่อมถือได้ว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ใ นระดั บ สามั ญ ส าหรั บ งานประเภทนั้ น (Person having
ordinary skill in the pertinent art) ที่กฎหมายกาหนดให้ถือเอาความรู้ ความสามารถ
มาเป็นเครื่องวัดค่าว่า การประดิษฐ์ที่พิจารณามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น หมายถึงผู้ที่มีความรู้
หรือความชานาญระดับปานกลางหรือระดับเฉลี่ย (Average skill) โดยปกติหมายถึงบุคคล
ที่ทางานในด้านนั้นๆ อยู่เป็นปกติ ซึ่งอาจมีความรู้ความชานาญแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา

หมวด 1
ศ. ไชยยศ เหมะรัชตะ,
ลักษณะของกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา
พื้นฐานความรู้ทั่วไป
สิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เครื่องหมายทางการค้า
ความลับทางการค้า
เซมิคอนดักเตอร์ชิป
พันธุพืชใหม่
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เมื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามช านาญในระดั บ สามั ญ ได้ พิ จ ารณาการประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรั บ
สิ ท ธิ บั ต รแล้ ว ได้ มี ค วามเห็ น ว่ า ตนเองไม่ เคยคิ ด ว่ า จะเกิ ด ผลลั พ ธ์ ใหม่ นั้ น เลย ความคิ ด
สร้างสรรค์อันก่อให้เกิดการประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่ ที่แม้ตนเองก็คาดไม่ถึงเช่นนั้นแล้ว
ย่อมถือว่าการประดิ ษ ฐ์ดั งกล่าวไม่เป็ น ที่ ป ระจั กษ์ โดยง่ายในสายตาของบุ คคลที่ มี ความ
ชานาญในระดับสามัญ อย่างไรก็ตาม ความชานาญของบุคคลผู้ที่พิจารณาการประดิษ ฐ์
ดังกล่าวจะต้องไม่ถึง “ระดับพิเศษ” (Expert) ในสาขาของการประดิษฐ์นั้น เพราะบุคคลผู้มี
ความชานาญในระดับนั้น ย่อมสามารถพิจารณาว่าการประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์
ที่ประจักษ์โดยง่าย
การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องพิจารณาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเป็นอย่างน้อย
(หลั ก เกณฑ์ ข้ อ นี้ ก ฎหมายต้ อ งการที่ จ ะคุ้ ม ครองในสิ่ ง ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ) เป็ น การวั ด
ความสามารถหรือ พิจารณาว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ความสามารถในเชิงการประดิษ ฐ์
ซึ่งพิจารณาได้ว่าสิ่งนั้นสามารถคิดค้นได้ง่ายหรือไม่ โดยเอามาตรฐานความสามารถของ
บุคคลกลุ่มหนึ่งมาเป็นเครื่องวัด
ดังนั้น การมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือความสาคัญไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางโครงสร้างหรือองค์ประกอบของการประดิษฐ์เท่านั้น หรือไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นแตกต่างไปจาก
สิ่งที่มีอยู่แล้วมากน้อยเพียงใด แต่ความสาคัญอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นมีผลลัพธ์เกิดจากความแตกต่างไป
จากการประดิษฐ์ที่มีเดิมหรือไม่อย่างไร หากผลลัพธ์ที่ได้รับที่แตกต่างไปจากเดิมมากจนเป็นข้อ
พิสูจน์ในตัวเองมันเองว่าผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมนั้นบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นว่าบุคคลธรรมดา
คิดค้นขึ้นมาไม่ได้โดยง่าย (ดูว่าผลลัพธ์แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ ไม่ได้พิจารณาที่โครงสร้าง)
3.3.4.4.1 หลักพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

สาหรับแนวทางพิจารณาว่าการประดิษฐ์นั้นมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่นั้น
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรไม่ควรจากัดกรอบทางความคิดของการประดิษฐ์ที่เกิดความแตกต่าง
เหล่ า นั้ น ควรจะมุ่ ง เน้ น ผลลั พ ธ์ ท างเทคนิ ค ที่ เกิ ด ขึ้น (Technical results) จากความคิ ด
ในความเป็ น จริ ง ที่ ว่ า การประดิ ษ ฐ์ ไ ด้ แ สดงถึ ง การแก้ ป้ ญ หาทางเทคนิ ค ที่ พิ เศษหรื อ
เฉพาะเจาะจง (Particular technical problem) หรือ ไม่ เมื่ อการประดิ ษ ฐ์ มี วิ ธีก ารแก้ไข
ปัญ หาทางเทคนิคอย่างเฉพาะเจาะจงเกิดขึ้นแล้ว รายละเอียดการประดิษฐ์จะได้รับการ
ตีความได้อย่างเป็นธรรมและได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ได้รับการกาหนด
ไว้ในการประดิษฐ์ เพื่อที่จะทาให้เกิดความก้าวหน้าของการประดิษฐ์นั้นต่อไป
ในการพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับ
สามัญนั้น หลายกรณีเกิดความซับซ้อนและยุ่งยากมาก และหลายการประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกับ
การรวมตัวกันหลายอุปกรณ์ต่างๆ หรือหลายองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากการรวมตัวกัน
อาจถูกท าให้ เกิดความใหม่ ในผลิ ตภั ณฑ์ หรือกรรมวิธี เหล่ านั้ น หากแต่ ผลลั พธ์ทางคุณสมบั ติ
(Properties) หรือฟังก์ชันการทางาน (Functionality) ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเหล่านั้นแล้ว อาจมี
ความเป็นไปได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญได้
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หรือหนึ่งในอุปกรณ์ต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี
ที่ได้รับการแทนที่สาหรับให้เกิดความแตกต่างในอุปกรณ์ หรือองค์ประกอบเหล่านั้น ซึ่งมี
ผลลั พ ธ์ท างคุณ สมบั ติ หรือฟั งก์ชั น การท างานเที ย บเท่ ากัน (Equivalent) ซึ่ งอาจมี ความ
เป็นไปได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญนั้นได้เช่นกัน
หากในทางตรงกันข้าม หากเกิดการรวมกันตัวกันขององค์ประกอบต่างๆ ขึ้นแล้ว
ท าให้ เกิด เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรือกรรมวิธีนั้ น ผลลั พ ธ์ ของคุณ สมบั ติ หรือฟั งก์ชั น การท างาน
มีมากกว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นไปจากเดิมโดยตัวมันเอง หรือดีขึ้นกว่าหรือมากกว่าสิ่งที่คาดคิดหรือ
คาดหวัง ของผู้ มี ความช านาญในระดั บ สามั ญ ในกรณี ดั ง กล่ า วการประดิ ษ ฐ์ อ าจไม่ เป็ น
ที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่ผู้ที่มีความชานาญในระดับสามัญได้ หรือการประดิษฐ์เหล่านั้นเกิด
จากการแก้ไขปั ญ หาเกิด ขึ้น ในหลายแนวทางที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ซี่ งผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ ใช้ ความ
พยายามศึกษาและวิจัยจนกระทั่งทาให้เกิดผลลัพธ์ทางเลือกดีที่สุด หรือผู้ประดิษฐ์มีความ
พยายามที่แก้ไขปัญหาทางเทคนิ คในบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นผู้มีทักษะมีความเข้าใจ
ว่ามันไม่สามารถทางานได้ แต่ได้ขจัดอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่มีมาก่อน
หน้านี้ หรือในบางกรณีการประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันหลายอุปกรณ์ต่างๆ
หรือหลายองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งผลลั พธ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันอาจถูกทาให้เกิดความใหม่
ในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีขึ้นเหล่านั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรพิจารณาว่าลักษณะสาคัญ
เหล่านั้ น เป็น ส่วนมีไว้เพื่อแก้ปัญ หาทางเทคนิ คอย่างมีนั ยสาคัญ ต่อการประดิษ ฐ์เกิดขึ้น
หรือไม่ หากไม่ ใช่เป็น การแก้ไขปัญ หาและผลลัพธ์ท างคุณ สมบัติหรือฟั งก์ชันการทางาน
มี เพี ย งเล็ กน้ อยที่ เกิด ขึ้น ซึ่ งไม่ เกิน กว่าสิ่ งที่ คาดคิด หรือคาดการณ์ ของผู้ มี ทั กษะช านาญ
ในระดับสามัญ ในกรณีดังกล่าว อาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคล
ที่มีความชานาญในระดับสามัญนั้นได้
ในการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น สามารถพิจารณาได้จากเอกสารรายงาน
การตรวจค้น (search report) โดยให้พิจารณาจากอักษรที่ เป็นสัญลักษณ์ในช่องประเภท
เอกสาร (category)
ถ้า เป็ น “ X” อาจน ามาใช้ ในการพิ จ ารณาว่ า ไม่ มี ค วามใหม่ และไม่ มี ขั้ น การ
ประดิษฐ์ได้โดยใช้เอกสารนั้นเพียงเอกสารเดียว (Closest prior art) เนื่องจากสิ่งที่ปรับปรุง
ขึ้นหรือข้อแตกต่างนั้นเป็นประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญด้วย
เช่นกัน
ถ้าเป็น “Y” ให้พิจารณาว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์โดยพิจารณาร่วมกับเอกสารงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วอื่นอย่างน้อยหนึ่งเอกสาร โดยนาลักษณะทางเทคนิคของงานที่ปรากฏอยู่
แล้วมาประกอบรวมกัน โดยมิได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ประการใดหรือการปรับปรุงนั้น
สามารถเป็นประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญในการปรับปรุง
ดังกล่าว
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ผู้ ต รวจสอบต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ข้อ ถื อสิ ท ธิ การประดิ ษ ฐ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใดๆ หนึ่ งหรือ
มากกว่าหนึ่งข้อได้มีความเกี่ยวข้องกับการมีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่นั้น โดย
พิ จารณาจากลั กษณะส าคัญ ทางเทคนิคของการประดิษ ฐ์ ที่ได้ ระบุ ในข้อถือสิ ทธิไว้อย่ าง
ชัดเจนซึ่งที่ได้รับการพิจารณาความใหม่แล้ว
ผู้ ต รวจสอบจะต้ อ งคั ด เลื อ กงานที่ ป รากฏอยู่ ก่ อ นแล้ ว โดยพิ จ ารณาจาก
ความสัมพันธ์ร่วมกันของงานที่ปรากฏอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งเอกสาร เพื่อพิจารณาว่าการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองมีขั้นการประดิษฐ์หรือไม่ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและ
ความมีเหตุผลสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาว่ามีหรือไม่มีขั้นการประดิษ ฐ์ สูงมากที่ สุด
(ในที่นี้ คือเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วใกล้เคียงที่สุด ประกอบร่วมกับเอกสารงานที่ปรากฏ
อยู่แล้วอื่นๆ) ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานความมีเหตุผลต่อความเป็นไปได้ของบุคคลที่มีความ
ชานาญในงานระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้นๆ ที่จะสามารถเข้าใจหรือเข้าถึงได้โดยง่าย
หรือไม่
ผู้ตรวจสอบจะต้องเปรียบเทียบสาระสาคัญ เทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือสิท ธิ
ซึ่งถูกจัดให้มีขึ้นในงานที่ปรากฏอยู่แล้วไว้ก่อนหน้าลาดับแรก (หมายถึงงานที่ ปรากฏอยู่แล้ว
ใกล้เคียงที่สุด) แล้วตัดสินใจบนหลักเหตุผลความเป็นไปได้ที่ว่าข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์
มีความเกี่ยวข้องกัน กับการมีหรือไม่มี ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น โดยพิจารณาร่วมกันกับงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วลาดับรอง (ในที่นี้ หมายถึงการใช้งานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมดที่นามาใช้ใน
การวิเคราะห์ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น) อยู่บนพื้นฐานเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการมีหรือไม่มีขั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น ดังต่อไปนี้
 การพิจารณาจากปัจจัยของตัวแปรว่าไม่มขี ั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
o พิจารณาได้จากแรงจูงใจหรือกระตุ้น (Motivation) ของการประดิษฐ์ที่ทาให้เกิด

เป็ น ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ข องการประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น (การคิ ด ค้ น หรื อ คิ ด ท าขึ้ น จนเกิ ด ความใหม่ ) โดย
เปรียบเทียบกับการใช้รวมกันของงานที่ ปรากฏอยู่ แล้วทั้งหมด ซึ่งจะต้องแสดงถึงความ
พยายามประยุ ก ต์ ใช้ งานจนท าสนั บ สนุ น ให้ มี ห รือไม่ มี ขั้น การประดิ ษ ฐ์ สู งขึ้ น ได้ ห รือ ไม่
สาหรับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรมุ่งเน้นต่อเหตุผลความเป็นไปได้แล้ว ตัดสินใจว่ามีแรงจูงใจ
หรือแรงกระตุ้นในการประดิษฐ์เกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ครอบคลุมต่อพิจารณาการมีขั้นหรือไม่
มีขั้นการประดิษฐ์ สูงขึ้น ควรพิจารณาจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งหรือมากกว่า หนึ่ง ซึ่งอาจ
พิจารณาได้จากมุมมองดังต่อไปนี้
(1) มี ค วามเกี่ ย วข้ องกัน ในสาขาทางเทคนิ คเดี ย วกัน (Relation of technical
fields) ถ้าลักษณะสาคัญทางเทคนิคการประดิ ษฐ์ในข้อถือสิทธิเกิดขึ้นจากความพยายาม
ของผู้ประดิษฐ์ในการกระทาการประดิษฐ์จนเป็นผลสาเร็จ โดยใช้วิถีทางหรือการกระทาทาง
เทคนิคใดๆ ในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน ซึ่งมีเกี่ยวข้องกับงานที่ ปรากฏอยู่แล้วลาดับหลัก
เพื่ อ จะแก้ ไขป้ ญ หาทางเทคนิ คที่ ป รากฏอยู่ ในงานที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว ล าดั บ แรกดั งกล่ า ว
ควรพิจารณาว่าเป็นวิถีทางหรือการกระทาหรือการปฏิบัตินั้นเป็นการสร้างสรรค์ของบุคคล
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ที่มีความชานาญในระดับสามัญที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายเกิดขึ้น ณ เวลาขอรับสิทธิบัตรนั้น
หรือไม่ เมื่อพิจารณาสาระสาคัญทางเทคนิคในข้อถือสิทธิแล้วพบว่ามีการแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิคในการประดิษฐ์ใดๆ ในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน (หมายถึง ประดิษฐ์ที่ถูกอ้างสิทธิไว้
ในข้อถือสิ ท ธิ) ซึ่งสามารถแทนที่ หรือถูกเพิ่ มเติ มจากงานที่ ป รากฏอยู่ แล้ วลาดั บ รอง ซึ่ ง
เกิดขึ้นในสาขาทางเทคนิคเดียวกันกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลาดับแรก โดยใช้วิถีทางหรือ
การกระทาใดๆ ได้รับการตัดสินใจบนพื้นฐานสาขาทางเทคนิคเดียวกันนั้นแล้ว เพื่อตัดสินใจ
ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นยังขาดหายไปของแรงจูงใจ สาหรับการประยุกต์ใช้งานที่ ปรากฏอยู่แล้ว
อั น ดั บ แรกร่ว มกั บ งานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว อั น ดั บ รองได้ อ ย่ า งถูก ต้ องนั้ น ผู้ ต รวจสอบควร
เปรียบเทียบกันในมุ มมอง “มีความเกี่ยวข้องกันในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน ” ซึ่งสามารถ
นามาเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับใช้การตัดสินใจว่าผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์
นั้น มีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายได้
หรือไม่ และเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการพิจารณาการมีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องอาจพิจารณาจากมุมมองของแรงจูงใจ หรือกระตุ้นอื่น ๆ ประกอบ
ร่วมกันด้วย ซึง่ สามารถทากระทาได้
(2) การแก้ไขปัญหาอย่างเดียวกันหรือเหมือนกัน (Similarity of problems to
be solved) ถ้าลักษณะสาคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิใดๆ ได้รับการแก้ปัญหา
ทางเทคนิคอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันในระหว่างงานที่ ปรากฏอยู่แล้วลาดับแรกและงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วลาดับรอง ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาถึงเหตุผลความแตกต่างจากกระบวน
ทางการคิดเหล่านั้น สาหรับการแก้ไขป้ญหาทางเทคนิคที่เกิด ความแตกต่างกันจากการอ้าง
สิทธิในข้อถือสิทธินั้นมีหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานสาหรับตัดสินใจได้วา่ มีแรงจูงใจหรือ
แรงกระตุ้นต่อบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ณ. เวลาขอรับ
สิทธิบัตรนั้นหรือไม่ ซึ่งได้อ้างสิทธิการประดิษฐ์ (ข้อถือสิทธิ) ซึ่งอาจกระทาการลองผิดลอง
ถูกในการประดิษฐ์จนทาให้เกิดลั กษณะสาคัญทางเทคนิคนั้นขึ้นที่สามารถประยุกต์ใช้งาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วลาดับแรกกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วลาดับรองร่วมกันได้
(3) การทางานหรือหน้าที่การทางานอย่างเดียวกันหรือเหมือนกัน (Similarity of
operations or functions) ถ้าลักษณะสาคัญ ทางเทคนิคการประดิษ ฐ์ในข้อถือสิท ธิใดๆ
พิจารณาว่ามีการทางานหรือหน้าที่การทางานอย่างเดียวกันหรือเหมือนกันในระหว่างงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วลาดับแรกและงานที่ ปรากฏอยู่แล้วลาดับรอง ผู้ตรวจสอบสามารถใช้เป็น
พื้นฐานการตัดสินใจว่ามีแรงจูงใจหรือ แรงกระตุ้นต่อบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญ
สามารถเข้ า ใจได้ โ ดยง่ า ยได้ ต่ อ การอ้ า งสิ ท ธิ ก ารประดิ ษ ฐ์ (ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ) โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้งานที่ปรากฏอยู่แล้วลาดับแรกกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วลาดับรองร่วมกันได้
(4) ข้ อ เสนอหรือ ข้ อ แนะน าแสดงไว้ ในเนื้ อ หาสาระในงานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว
(Suggestions shown in the content of prior art) ถ้ า ลั ก ษณะส าคั ญ ทางเทคนิ ค การ
ประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิใดๆ ได้รับการแสดงในลักษณะที่เป็นข้อแนะนาหรือข้อเสนอแนะนา
ในเนื้ อ หาของงานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว ล าดั บ แรกและงานที่ ป รากฏอยู่ ก่อ นแล้ ว ล าดั บ รอง
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ซึ่งสามารถนามาเป็นหลักฐานแจ้งว่าเป็นประจักษ์ต่อบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญ
สามารถเข้าใจได้โดยง่ายได้ ผู้ตรวจสอบสามารถใช้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจว่ามีแรงจูงใจ
หรือแรงกระตุ้นต่อบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสามารถเข้าถึงหรือเข้าใจได้โดยง่าย
ได้ต่อการอ้างถึงสิทธิของการประดิษฐ์ (ข้อถือสิทธิ) โดยสามารถประยุกต์ใช้งานที่ปรากฏอยู่
แล้วลาดับแรกกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วลาดับรองพิจารณาร่วมด้วย
o พิจารณาได้จากการปรับปรุงรูปแบบสาหรับการประดิษฐ์ (Design variations of
primary prior art) ถ้ า ลั ก ษณะส าคั ญ ทางเทคนิ ค การประดิ ษ ฐ์ ในข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ใดๆ ได้ มี

ลักษณะพิจารณาได้ว่าบุคคลที่มีทักษะในงานเหล่านั้น สามารถเข้าถึงหรือเลือกองค์ประกอบ
ของอ้างสิทธิของการประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อทาให้เกิดความสอดคล้องที่แตกต่างกันระหว่าง
การอ้างสิทธิประดิษฐ์กับงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับแรกตามรายการทางเลือกข้อ (1) ถึง (4)
ดังต่อไปนี้
(1) การเลือกวัสดุที่เหมาะสมทีส่ ดุ จากวัสดุที่เป็นรู้จักดีกันอยู่โดยทั่วไป เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่แน่นอนเหล่านั้น
(2) แก้ไขปรับปรุงช่วงตัวเลขทีด่ ที ี่สุดหรือดีกว่า เพื่อแก้ไขปัญหาที่แน่นอนเหล่านั้น
(3) แทนด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่แน่นอนเหล่านั้น
(4) ปรับปรุงรูปแบบหรือทางเลือกในรูปแบบที่เกี่ยวข้องการใช้เทคนิคอย่าง
เฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ไขปัญหาแน่นอนเหล่านั้น
นั่นคือ ความหมายของปัจจัยหรือตัวแปรในสนับสนุนการไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น อาจพบข้ อแนะน าหรือข้ อ เสนอแนะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปรับ ปรุงรูป แบบ
เหล่านั้นในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับแรก ซึ่งสามารถถือได้ว่าเป็นปัจจัยหรือตัวแปร
สาคัญที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
o พิจารณาได้จากการเป็นเพียงแค่การรวมกันของงานที่ ปรากฏอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น
(Mere aggregation of prior art) พิจารณาลักษณะสาคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ใ นข้อถือ

สิทธิใดๆ เป็นเพียงแค่การรวมกันของงานที่ ปรากฏอยู่แล้วเท่านั้น หมายถึง องค์ประกอบ
ที่ถูกใช้ในการอ้างสิทธิแต่ละองค์ประกอบข้อถือสิทธิเป็นที่รู้จักกันดี อยู่โดยทั่วไป โดยหน้าที่
การทางาน (function) หรือการทางาน (operation) สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน
พิจารณาได้ว่าถูกทาขึ้น โดยการสร้างสรรค์โดยปกติ ของบุคคลที่มี ความชานาญในระดั บ
สามัญที่สามารถเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่การรวมกันขององค์ประกอบของงานที่ ปรากฏอยู่แล้ว
เท่ า นั้ น นั่ น คื อ ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น ของการไม่ มี ขั้ น การประดิ ษ ฐ์ สู ง ขึ้ น
นอกจากนี้ ยังเป็นเพียงแค่การรวมกันในสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นของงานที่ ปรากฏอยู่ก่อน
แล้วโดยทั้งหมด และความหมายสาคัญ ของการรวมกัน ที่เกิดขึ้นในงานที่ ปรากฏอยู่แล้ ว
ลาดับที่แรกคือตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนของการไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นได้
เป็นอย่างดี
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การพิจารณาจากปัจจัยหรือตัวแปรที่มีผลต่อมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
o พิจารณาได้จากการปรากฏผลลัพธ์ หรือผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ดีกว่างาน
ที่ ปรากฏอยู่ ก่ อนแล้ วอย่ างเด่ นชั ด (Advantageous effect) ที่ ก่ อให้ เกิ ดผลก้ าวหน้ าที่ เป็ น
ประโยชน์ หรือในเชิงข้อได้เปรียบของการประดิษฐ์ ผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคที่ดีกว่ากว่างาน
ที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วนั้น นั่นคือ สิ่งที่สนับสนุนของการมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบ
จะต้ องประเมิ นผลลั พธ์ หรื อผลทางเทคนิ คของการประดิ ษ ฐ์ ที่ เกิ ดขึ้ น อยู่ บ นพื้ น ฐานของ
รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) นั่นหมายความว่าผลทางเทคนิคที่เกิดขึ้น
ได้รับการรวมกันขององค์ประกอบต่างๆ ในข้อถือสิทธิใดๆ ) ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นลักษณะสาคัญ
ทางเทคพิเศษหรือลักษณะสาคัญทางเทคนิคอย่างเฉพาะเจาะจงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผลลัพธ์หรือผล
ทางเทคนิคดังกล่าวเหล่านั้น จะต้องเป็นผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคดีกว่าผลทางเทคนิคของงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งดีกว่าหรือมากกว่าสิ่งที่คาดคิดหรือความคาดหวังของผู้มีทักษะ
ชานาญในระดับสามัญที่สามารถทาขึ้นโดยง่าย กรณีดังกล่าวให้ถือว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
o พิ จารณาจากปั จจั ยที่ ขจั ดอุ ป สรรคของการประดิ ษ ฐ์ ที่ มี อยู่ เดิ ม (Obstructive
factors) เมื่อพิจารณาต่อปัจจัยสาคัญที่เกิดการขจัดอุปสรรคปัญหาของการประดิษฐ์ โดยใช้งาน
ร่วมกันของงานปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับแรก (Closest prior art) กับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว
อันดับรอง (Secondary prior art) (ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาในงานที่ปรากฏอยู่แล้ว) และการ
ประดิษฐ์ถูกประกอบขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ ในการอ้างสิทธิจนเกิดเป็นลักษณะสาคัญทาง
เทคนิคสนับสนุนการมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังของผู้ตรวจสอบ
ควรคานึงถึงผลลัพธ์หรือลักษณะสาคัญทางเทคนิคดังกล่าว ควรพิจารณาว่ามีเหตุผลที่เพียงพอ
หรือไม่ต่อบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจได้โดยง่ายได้หรือไม่ โดยพิจารณา
หลังเกิดปัจจัยที่ขจัดอุปสรรคของการประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิมแล้ว ปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นอาจไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการปฏิเสธการมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
ได้ภายหลัง ดังนั้น ควรพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้
(1) งานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับรอง ซึ่งเมื่อถูกใช้ร่วมกับงานที่ ปรากฏอยู่แล้วอันดับ
หลัก แล้วไม่สามารถบรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับที่หนี่งได้
(2) งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับรอง ซึ่งเมื่อถูกใช้ร่วมกับงานที่ ปรากฏอยู่แล้ว
อันดับหลัก เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถทางานหรือมีฟังก์ชั่นหน้าที่การทางานได้อย่างเพียงพอ
(3) งานที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว อั น ดั บ รอง ได้ รับ การพิ จ ารณาว่าได้ รับ การละเว้ น จาก
การประยุกต์ใช้และไม่สามารถนาปรับใช้ในงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับแรก
(4) งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับรอง ซึ่งบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญไม่
นามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากได้รับเปิดเผยในสิ่งพิมพ์แล้ว ซึ่งงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันดับรองนั้น
อยู่ลักษณะภายในอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในการทางานและผลที่เกิดขึ้นของงานที่ปรากฏ
อยู่แล้วก่อนหน้านั้น
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o พิ จ ารณาจากปั จ จั ย หรื อ ตั ว แปรอื่ น ๆ ส าหรั บ ใช้ ร่ ว มกั บ พิ จ ารณาการมี ขั้ น

การประดิษฐ์สูงขึ้น
สาหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์ว่ามีขั้นหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่นั้น
สมควรจะได้รับพิจารณาประเมิน จากตัวแปรหรือปัจจัยการมีขั้ นหรือไม่มี ขั้นการประดิษฐ์
สูงขึ้นตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าในข้อ 1 ถึง 5 ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ตรวจสอบ
สามารถพิ จ ารณาหาเหตุ ผ ลอื่ น ๆ หรือ ในปั จ จั ย หรื อตั ว แปรอื่ น ๆ ด้ า นล่ า งในข้อ (1) (2)
พิจารณาประกอบร่วมกันด้วย หรือที่เรียกว่าการใช้พิจารณาจากเหตุผลที่สอง เพื่อตัดสินใจ
ว่าการประดิษฐ์เหล่านั้นมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ ดังต่อไปนี้
(1) การประดิษฐ์เกิดจากแก้ปัญหาที่มีความพยายามแก้ปัญ หาทางเทคนิคนี้มีมา
นานแต่ยังไม่ประสบผลสาเร็จ (Long-felt need) เมื่อการประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหานี้ได้
เป็นเครื่องบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าประดิษฐ์มีลักษณะทางเทคนิคที่สาคัญอย่างเด่นชัด ตัวอย่างเช่น
การประดิษฐ์ที่ความพยายามแก้ปัญหาการทาเครื่องหมายปศุสัตว์มาอย่างยาวนาน
ซึ่ งต้ องการท าเครื่ องหมายโดยที่ สั ต ว์ ไม่ เจ็ บ ปวดและหนั งสั ต ว์ ไม่ เสี ย หาย การประดิ ษ ฐ์
ที่แก้ปัญหานี้สาเร็จโดยการทาสัญลักษณ์ ด้วยความเย็นต่ากว่าจุดเยือกแข็ง (freeze branding)
สามารถทาเครื่องหมายบนตัวสัตว์เลี้ยงโดยไม่เจ็บปวดและหนังสัตว์ไม่เสียหาย การประดิษฐ์นี้
มีความเป็นไปได้ที่ จะมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น หรือการประดิษฐ์ที่เกิดจากความพยายามของ
ผู้ชานาญงานในงานประเภทนั้น
ความพยายามของผู้ ช านาญในงานประเภทนี้ ที่ ใช้ เวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
การรวบรวมผลงานจากงานเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วในแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิม
แล้วให้ผลเป็นที่น่าประหลาดใจที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้น ให้ถือว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือ
(2) เกิดความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการนั้น ในช่วง
เวลาหนึ่ง (Overcoming a technical prejudice) ส่งผลให้ผู้ทางานในสาขานั้นๆ เชื่อว่าไม่สามารถ
เป็นอย่างอื่นได้ จึงทาให้ขาดการวิจัยและพัฒนาในด้านนั้นๆ เป็นเวลานาน หากการประดิษฐ์นาเอา
วิถีทางการแก้ปัญหาทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการนั้นๆ ที่ถูกละเลยแล้วนามาใช้
แก้ปัญหาทางเทคนิค และหักล้างความเข้าใจผิดทางเทคนิคที่มีอยู่เดิมนั้นได้ แสดงว่าการประดิษฐ์
ดังกล่าวส่งผลดีให้มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสาคัญในสาขาวิทยาการนั้นได้ อาจถือได้ว่ามี ขั้นการ
ประดิษฐ์สูงขึ้น เช่น สาหรับมอเตอร์ไฟฟ้า เดิมมีความเข้าใจกันว่ายิ่งหน้าสัมผัสของคอมมิวเตเตอร์
กับแปรงถ่านเรียบมาก การสัมผัสระหว่างคอมมิวเตเตอร์กับแปรงถ่าน ยิ่งดีทาให้ใช้กระแสไฟฟ้า
น้อย ต่อมามีการประดิษฐ์ที่เซาะผิวหน้าคอมมิวเตเตอร์เป็นร่องเล็กระดับไมโครเมตร พบว่ากลับทา
ให้ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยลงไปอีก ซึ่งเป็นการลบล้างความเข้าใจผิดทางเทคนิคเดิมแสดงให้เห็นว่าการ
ประดิษฐ์นี้สร้างความก้าวหน้า และมีขึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรือความก้าวหน้า (Progress) เป็น
ความก้าวหน้าทางเทคนิค ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้และความชานาญของผู้เชี่ยวชาญในสาขาทางเทคนิค
ที่ เฉพาะถือว่ามี ขั้ นการประดิ ษฐ์ ที่ สู งขึ้น ตั วอย่ างเช่ น งานทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่ เกี่ยวข้องกับ
มลภาวะทางน้ าหรืออากาศจะเป็นที่รู้กันดีแล้วแต่แนวทางการพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มานั้ น
จะแตกต่างกัน
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การให้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย (Unexpected results) เมื่อเปรียบเทียบผลของการ
ประดิษฐ์กับงานที่ปรากฏก่อนหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ ซึ่งอาจเป็นผลที่เกินความ
คาดหมาย หรื อผลบวกในเชิ งคุ ณ ภาพซึ่ งอาจเป็ นคุ ณ ประโยชน์ หรื อการท างานอย่ างใหม่
การเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณนี้ ผู้มีความชานาญในระดับสามัญมิได้คาดหมายไว้
หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แสดงว่าไม่เป็นที่ประจักษ์และมีลักษณะสาคัญทางเทคนิคที่
เด่นชัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีขึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น การติดตั้งในส่วนของเครื่องมือที่รู้กันอยู่
แล้ว ให้อยู่ภายในเครื่องจักรที่รู้กันแล้ว แต่ให้ข้อดีในแง่ของการเพิ่มขึ้นของพลังงาน ให้ถือว่ามีขั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น
การประสบความส าเร็จ ในเชิ งพาณิ ชย์ (Commercial success) ถ้าการประสบ
ความสาเร็จในเชิงพาณิ ชย์นั้น มาจากลักษณะสาคัญ ทางเทคนิ คของการประดิษฐ์ จะเป็ น
เครื่องบ่งบอกว่าการประดิษ ฐ์นี้ ให้ ผลที่ เกิน คาดอีกทางหนึ่ ง ย่อมแสดงว่าการประดิ ษฐ์ นี้
มี ลั กษณะส าคัญ ที่ เด่ น ชั ด และเป็ น ปั จจั ย สนั บ สนุ น ในการมี ขั้น การประดิ ษ ฐ์ สู งขึ้น ทั้ ง นี้
ผู้ตรวจสอบต้ องพึ งระลึ กไว้เสมอว่าการประสบความส าเร็จในเชิ งพาณิ ชย์ นี้ จะต้ องมาจาก
ลักษณะสาคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ มิใช่ประสบความสาเร็จจากการโฆษณาหรือการ
ส่งเสริมการขายเท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการประดิษฐ์ว่ามีขั้ นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่
โดยใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอธิบายข้างต้น ซึ่งจะต้องประเมินปัจจัยหรือ
ตั ว แปรต่ อ เหตุ ผ ลสนั บ สนุ น การไม่ มี ขั้น ของการประดิ ษ ฐ์ แล้ วแจ้ งปฏิเสธโดยให้ เหตุ ผ ล
การพิจารณาไปผู้ขอ เพื่อให้ผู้ขอชี้แจงเหตุผลและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมกาหนดตามมาตรา 27
และต้องประเมินต่อปัจจัยหรือตัวแปรที่สนับสนุนการมีขั้นประดิษฐ์สูงขึ้นที่แสดงผลลัพธ์ของ
การประดิษฐ์หรือผลทางเทคนิคที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าเดิม หรือประกอบเหตุผลอื่นๆ ร่วมด้วย
ซึ่งการประดิ ษ ฐ์ อาจไม่ เป็ น ประจักษ์ ได้โดยง่ ายแก่ผู้มี ความช านาญในระดับ สามั ญ นั้ น ได้
เพื่อตัดสินใจว่าการประดิษฐ์นั้นมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นได้หรือไม่
ทั้งนี้ ในการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นอาจมีได้หลายวิธี เช่น Problem-SolutionApproach ของสานักงานสิทธิบัตรยุโรป และ Windsurfing ของสานักงานสิทธิบัตรสหราชอาณาจักร
และสิงคโปร์ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบสามารถนาวิธีการดังกล่าวมาพิจารณาได้โดยอยู่บนพื้นฐานของ
การกาหนดไว้ในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ. ศ. 2522
3.3.4.4.2 ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นมีดังนี้

ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นด้านเคมี
(1) ถ้าสารประกอบนั้นแตกต่างจากสารประกอบที่กล่าวถึงในงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
อย่างเด่นชัด (ไม่ใช่โครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน) ก็ให้ถือว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
(2) ถ้าสารประกอบนั้นใกล้เคียงกับสารประกอบที่กล่าวถึงในงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ต้ องพิ จารณาว่าสารที่ ขอถือสิ ทธินั้ นให้ ผลที่ แตกต่ างอย่ างไม่คาดคิดมาก่อน หรือให้ ผลที่ น่ า
ประหลาดใจหรือไม่ ถ้าให้ผลดังกล่าวก็แสดงว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น เช่น งานที่ปรากฏอยู่แล้ว
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H2N-C6H4 -SO2NHR

Sulphonamide (Ia)
Antibiotic
คาขอรับสิทธิบัตร H2N-C6H4 -SO2NHCONHR
Sulphonyl urea (Ib)
Antidiabetic

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

H2N-C6H4 -SO2NHCONHR

คาขอรับสิทธิบัตร

Amino-sulphonyl urea
H3C-C 6H4 -SO2NHCONHR
Methyl-sulphonyl urea

กรณีศึกษา
ตัวอย่างที่นามาศึกษา คือ ยาฆ่าเชื้อราจาพวกอินโดโพรพาร์ไจล์ (Indopropargyle
Fungicides) ซึ่งได้ขอถือสิทธิ ดังนี้
(1) สารประกอบที่มีสูตร: HET-CH2-CC-I...
(1)
ซึง่ HET เขียนแทนด้วยสูตร (2) หรือ (3)

และ -X- คือ -CH2-, -SR คือ แอลคิล
n คือ 0, 1, 2
(2) สารประกอบที่ได้ขอถือสิทธิไว้ในข้อถือสิทธิ 1 เป็นสารประกอบที่ใช้ฆ่าเชื้อรา
กรณี ที่ มี ร ายละเอี ย ดของงานที่ ป รากฏอยู่ ก่ อ นได้ เปิ ด เผยไว้ แ ล้ ว กล่ า วว่ า
สารประกอบนั้น ใช้สาหรับรักษาการแพร่เชื้อของแบคทีเรีย ซึ่งมีสูตรดังสูตร (1) เนื่องจาก
มีโครงสร้างที่ แตกต่างกัน ของ HET ดั งนั้ น จึ งถือได้ว่าคาขอนี้ มีความใหม่ และมี ขั้น การ
ประดิษฐ์สูงขึ้น เนื่องจากมีความจาเพาะกว่าและถูกใช้ประโยชน์ในคนละด้านกัน
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กรณีที่รายละเอียดของงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เปิดเผยไว้แล้ว ได้กล่าวถึง
สารประกอบที่ใช้ฆ่าเชื้อราซึ่งสารประกอบนี้มีสูตรดังนี้
HET – CH2 – CH = CH – I
HET – CH2 – C = C – F

หรือ
หรือ

N – CH2 – C = C - I
Br

……………… (a)
……………… (b)
………………(c)

0

ก็จะถือว่าคาขอนี้ ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีความใหม่ แต่จะไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น เนื่องจาก
มี ผลที่ สามารถคาดการณ์ ได้ โดยง่าย เพราะยั งคงเป็ นการใช้ เพื่ อฆ่ าเชื้ อราเช่ นเดียวกับงาน
ที่ปรากฏอยู่ก่อน
ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นด้านไฟฟ้าและฟิสิกส์
การประดิษฐ์คาขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0301004541
แผ่นบังคับลวดทองแดงของวอยซ์ลาโพง ซึง่ ประกอบด้วย
- แผ่นบังคับลวดทองแดง (101) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก
- ส่วนปลายแผ่นบังคับลวดทองแดง (101) ทั้งสองด้าน จะถูกพับขอบออกด้านนอก
ให้เป็นมุมฉาก (100) เพื่อบังคับลวดทองแดงไม่ให้หลุดออกด้านข้าง
- ส่วนปลายที่ถูกพับเป็นมุมฉาก (100) จะเชื่อมติดกันตลอดแนว
- พื้นแผ่นบังคับลวดทองแดง (101) จะเรียบหรือเจาะรูห รือทาให้เป็นรอยเพื่อให้
กาวยึดติดกับแผ่นรองวอยซ์คอยล์ (103) ได้ดียิ่งขึ้น

งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วที่ใกล้เคียง EP 1351548 A2
ขดลวดเสียงลาโพงที่มีกลไกขดลวดแบบติดอยู่กับที่ ประกอบด้วย
- แผ่นบังคับลวดทองแดง (3) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก
- ส่วนปลายแผ่นบังคับลวดทองแดง (3) ทั้งสองด้าน จะถูกพับขอบออกด้านนอก
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ให้เป็นมุมฉาก (2), (5) เพื่อบังคับลวดทองแดงไม่ให้หลุดออกด้านข้าง
- ส่วนปลายที่ถูกพับเป็นมุมฉาก (2), (5) จะถูกบากเป็นส่วนๆ โดยรอบ (8)
- พื้นแผ่นบังคับลวดทองแดง (3) จะเจาะรูเพื่อให้กาวยึดติดกับแผ่นรองวอยซ์คอยล์
(1) ได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการประดิษฐ์ข้างต้นจะแตกต่างกันที่ ส่วนปลายของ
แผ่นบังคับลวดทองแดงซึ่งถูกพับเป็นมุมฉาก โดยคาขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0301004541 ส่วน
ปลายจะเชื่อมติ ดกันตลอดแนว แต่สิท ธิบัตรเลขที่ EP 1351548 A2 ส่วนปลายจะถูกบาก
เป็นส่วนๆ โดยรอบเพื่อให้ง่ายต่อการพับขึ้นรูป ซึ่งลักษณะของการประดิษฐ์ตามคาขอรับ
สิทธิบัตรเลขที่ 0301004541 ไม่เป็นผลทาให้ดีขึ้นซึ่ง ในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตาม
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าส่วนปลายที่แตกต่างกันนั้น มีผล
ทางเทคนิคที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับ
สามัญสาหรับงานประเภทนี้ที่จะคิดหรือทาได้โดยง่าย โดยพิจารณาจากเอกสารงานที่ปรากฏ
อยู่ก่อนแล้ว จึงพิจารณาว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นตามมาตรา 5(2) แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นด้านวิศวกรรม
การประดิษฐ์คาขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1001001099
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ ประกอบด้วย
- มีรางปรับปรุงคุณภาพน้า (2) ที่ติดตั้งอยู่ริมแหล่งน้าเพื่อทาหน้าที่กรองน้า
- น้าในแหล่งที่จะบาบัด จะถูกส่งเข้าสู่รางพืชด้วยเครื่องสูบน้าผ่านทางท่อ (3)
- รางพื ชปรับคุณ ภาพน้า (2) มีลักษณะเป็นรางเปิดมีแผ่นกั้น (4) อย่างน้อยสอง
แผ่นติดตั้งที่บริเวณด้านหัวและท้ายของราง (2)
- เกิดเป็นห้องรับน้าที่บริเวณหัว (7) และท้าย (8) ของราง
- แผ่นกั้น (4) มีความสูงต่ากว่ารางความสูงของราง (2)
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งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วที่ใกล้เคียง JP 2005-046768 A
ภาชนะบรรจุแบบพรุน ประกอบด้วย
- วัสดุเติม ซึ่งเป็นกรวดถูกบรรจุอยู่เพื่อก่อรูปเป็นชั้นกรอง (3) อยู่ในภาชนะแบบพรุน
- ซึ่ ง พื ช (4) จะถูก แยกออกเป็ น ชิ้ น เดี ย วหรือหลายชิ้ น โดยถู กเพาะเลี้ ย งอยู่ บ น
ชั้นกรองของภาชนะพรุนดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดโมดูลพืช โดยโมดูลของพืชดังกล่าวจะถูกจับวางไว้ในบ่อเก็บ (6)
- น้าที่มีของเสียถูกทาให้ไหลผ่านชั้นกรองดังกล่าวตามลาดับ โดยโมดูลพืชดังกล่าว
สามารถจัดการและถอดเปลี่ยนได้

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการประดิษฐ์ข้างต้นจะแตกต่างกันจะพบว่าลักษณะ
ทางเทคนิ คที่ ต่ างกัน โดยที่ คาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รเลขที่ 1001004541 จะมี รางพื ช ปรับ ปรุง
คุณภาพน้าที่มีแผ่นกั้นอย่างน้อยสองแผ่นติดตั้งที่บริเวณด้านหัวและท้ายของรางพืช เพื่อให้
เกิดเป็ นห้องรับน้าที่บริเวณด้านหัวและท้ายของรางพืชตามลาดับ โดยที่แผ่นกั้นดังกล่าว
จะมีความสูงต่ากว่าความสูงของรางพืชโดยจะมีต้นพืชที่ปลูกไว้ระหว่างแผ่นกั้นภายในรางพืช
ดังกล่าว โดยน้าที่ผ่านพืชจะถูกดูดซับของเสียและไหลล้นไปยังห้องรับน้าที่อยู่บริเวณด้าน
ท้ายของรางพืชดังกล่าวก่อนระบายกลับสู่แหล่งน้า เป็นการช่วยชะลอความเร็วการไหลของ
น้าไม่ไห้ไม่ให้เกิดน้าท่วมต้นพืชช่วยระบายน้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรางพืชดังกล่าวจะใช้ร่วมกัน
กับเครื่องกลเติมอากาศที่ติดตั้งในบริเวณแหล่งน้าที่จะปรับปรุงคุณ ภาพ ซึ่งจะเห็นว่าจาก
การประดิษฐ์ JP 2005-046768 A ที่มีมาก่อนนั้น แบบพรุนจานวนหนึ่งที่มีวัสดุเติมซึ่งเป็ น
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กรวดถูกบรรจุอยู่เพื่อก่อรูปเป็นชั้นกรองอยู่ภายในภาชนะบรรจุแบบพรุนดังกล่าว ซึ่งพืชจะ
ถูกแยกออกเป็นชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นเพื่อให้เกิดเป็นโมดูลพืช โดยใช้ไปนานของเสียเกิดการ
อุดตันทาความเสียหายแก้ต้นพืช ไม่ได้ช่ว ยปรับปรุงคุณภาพน้า จึงถือได้ว่า การประดิษฐ์นี้
ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับ งานประเภทนี้
โดยง่าย จึงพิ จ ารณาได้ ว่ามี ขั้น การประดิษ ฐ์สู งขึ้น ตามมาตรา 5(2) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
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3.3.4.5 การตรวจสอบความสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง
หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม (Industrial Applicability)
การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ ใช้ทางอุตสหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
ให้ ผู้ ต รวจสอบพิ จ ารณาว่า การประดิ ษ ฐ์ต ามคาขอรับ สิ ท ธิบั ต รนั้ น สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม หรือไม่
ตัวอย่าง การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรม เช่น
 วิธีการนวด (massage)
 วิธีการตรวจดูสภาวะของอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์
 วิธีการเตรียมอิเลคโทรดเพื่อทาการตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า (electrocardiogram)
 การประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงบุคคลเดียวหรือทักษะเฉพาะบุคคล เช่น
วิธีการสูบบุหรี่
 การประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงเจตนาใช้ในการศึกษาหรือทดลอง
 การประดิษฐ์ทป
ี่ ฏิบัตไิ ด้ยาก เช่น วิธีสาหรับป้องกัน - รังสีอัลตร้าไวโอเลต
ที่เป็นสาเหตุของการทาลายชั้นโอโซนโดยการปิดปกคลุมพืน้ ผิวพื้นดิน
ทั้งโลกด้วยฟิล์มพลาสติก

4. การแจ้งชี้แจงหรือการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตร
เพื่อให้การตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้ตรวจสอบเกิดความสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดไว้คู่มือการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเดียวกัน กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กองสิทธิบัตร กาหนดให้ดาเนินงานตรวจสอบและการแจ้งชี้แจงหรือการแจ้งแก้ไข
เพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรเหล่านั้น โดยที่ผู้ขอจะต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ของ
ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รเหล่ า นั้ น ภายใน 5 ปี นั บ แต่ วั น ประกาศโฆษณาการขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ผู้ขอสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ และผล
รายงานตรวจค้นสิทธิบัตรของต่างประเทศของคาขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว ซึ่งเป็นประเทศที่มี
ระบบการตรวจสอบสาระส าคั ญ (Substantive Examination) หรือผลรายงานการตรวจค้ น
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สิทธิบั ตรจากองค์กรระหว่างประเทศ ( International Search Report : ISA) หรือองค์กรตรวจ
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ (International Preliminary Examination : IPEA) ของระบบ
PCT ได้ สาหรับส่งรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบจากต่างประเทศต่างๆ
ของผู้ขอดาเนินการให้เป็นไปกาหนดไว้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 13 แล้วแต่ กรณี ทั้งนี้
ผู้ขอสามารถยื่นแก้ไขคาขอรับสิทธิบัตรพร้อมแบบฟอร์มตามแบบ สป/สผ/อสป/003-ก (คาขอ
แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ฯ) มาพร้อมหรือหลั งการยื่ นขอให้ ตรวจสอบการประดิ ษฐ์ โดยไม่ ต้ องรอการ
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่จะสั่งการหรือแจ้งดาเนินการใดๆ (ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเข้ามาเอง)
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ในการตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิ บั ตร พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ จะเรียกผู้ ขอรับสิ ทธิ บั ตรมา
ให้ถ้อยคาชี้แจง หรือให้ส่งเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับ
สิทธิบั ตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร ให้ ผู้ขอรับสิทธิบั ตรส่งผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ หรือ
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ จะต้องส่ งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ขอรับสิทธิบั ตรส่งเอกสารนั้ นพร้อมด้วย
คาแปลเป็นภาษาไทย ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
หรือไม่ส่งเอกสารตามวรรคสองภายในกาหนดเวลาเก้าสิ บวัน ให้ถือว่าละทิ้ งคาขอรับสิทธิบัตร
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอธิบดีอาจขยายกาหนดเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ผู้ขอได้ดาเนินการยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ของคาขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว
ข้างต้นแล้ ว และยั งไม่ ด าเนิ นการส่ งผลรายงานการตรวจสอบหรือผลรายงานการตรวจค้นใดๆ
ประกอบกับเหตุกาหนดเวลาการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์เกิดล่าช้าเกินควร ให้ผู้ตรวจ
สอบดาเนินการตรวจค้นสิทธิบัตร จัดทารายงานการตรวจค้นสิทธิบัตร และรายงานการตรวจสอบ
สิทธิบัตรของคาขอดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรสามารถพิจารณาตรวจสอบสาระสาคัญการ
ประดิษฐ์ได้ (การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และการประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม)
ในกรณีพบข้อบกพร่องให้แจ้งผู้ขอดาเนินการชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรใดๆ หรือ
อาจแจ้ งให้ ส่งผลรายงานการตรวจสอบการประดิษฐ์ และผลรายงานการตรวจค้นสิ ทธิบัตรของ
ต่างประเทศของคาขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวได้
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ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก าหนดโดยกฎกระทรวง แต่ การแก้ ไขเพิ่ มเติ มนั้ นต้ องไม่ เป็ น การเพิ่ มเติ มสาระส าคั ญของ
การประดิษฐ์
กรณี ผู้ขอยื่นแก้ไขเพิ่ มเติมคาขอตามที่ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ได้แจ้งชี้แจง หรือแจ้งแก้ไข
เพิ่มเติมคาขอ ให้ผู้ขอดาเนินการแก้ไขในสิ่งที่ข้อบกพร่องตามที่ระบุ ไว้ ตามการสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแก้ไขเพิ่ มเติมคาขอรับสิทธิบัตรในสิ่งเหล่านั้นได้ หรือ
แก้ไขเพิ่ มเติ มในข้อบกพร่องอื่นๆ ตามที่ เห็ นสมควร แต่ ที่ สิ่ งส าคัญการแก้ ไขเพิ่ มเติ มคาขอรับ
สิทธิบัตรเหล่านั้น จะต้องไม่เกินไปกว่าขอบเขตสาระสาคัญที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ที่ถูกยื่นไว้ในครั้งแรกกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้นจะต้องไม่
เพิ่มเติ่มสาระสาคัญของการประดิษฐ์แต่อย่างใด ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
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4.1 ข้อกาหนดสาหรับการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
สาหรับขั้นตอนการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ ในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับ
สิทธิบัตรหรือการชี้แจงใดๆ จะสามารถกระทาได้หลายครั้ง (Non-Final Office Action) แต่ในทาง
ปฏิบัติผู้ขออาจจะได้รับการแจ้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เห็นสมควรว่าเป็นแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือแจ้งชี้แจงเป็นหนังสือครั้งสุดท้าย (Final Office Action) ซึ่งหนังสือแจ้งดังกล่าวจะต้อง
ระบุเหตุที่จะทาให้เกิดผลต่อการพิจารณายกคาขอ หรือละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตรต่อไป เพื่อที่จะทา
ให้เกิดการตรวจสอบของคาขอรับสิทธิบตั รเหล่านั้นๆ เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและภายใต้
กาหนดเวลาการทางานของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ การแก้ไข/ชี้แจง
Non-Final Office Action ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง ในประเด็น/สาระสาคัญเดียวกัน ทั้งนี้ควรใช้แบบฟอร์ม
ตามที่กาหนด (เอกสารแนบ 9)
ในการพิ จ ารณาการแก้ไขเพิ่ มเติ ม คาขอรับ สิ ท ธิบั ตรของผู้ ตรวจสอบไม่ เพี ยงแต่
ตรวจสอบว่าการยื่น เป็ นไปวิธีการและกาหนดเวลาหรือไม่ (ตามมาตรา 27 ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 และประกาศกรมฯ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การขอขยายเวลาการส่ง
เอกสารฯ) ยังจะต้องตรวจสอบขอบเขตสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมว่าไม่เกินขอบเขต
สาระสาคัญเดิมที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้าหรือได้เปิดเผยไว้ในครั้งแรกหรือไม่
ในกรณี ผู้ขอยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารคาขอรับสิทธิบัตรทั้งด้วยตนเอง (ที่เรียกว่า
ผู้ขอรับแก้ไขเพิ่มเข้ามาเอง) หรือแก้ไขตามพนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง หรือแจ้งให้ดาเนินการใดๆ
การแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวนั้น จะต้องไม่เกินไปกว่าขอบเขตที่ได้เปิดเผยไว้
ในครั้งแรกที่ยื่นขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับการอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
และข้อถือสิท ธิในครั้งแรกนั้ น สามารถพิ จารณาได้โดยตรงจะต้ องไม่ มีข้อสงสัยใดๆ จาก
สาระสาคัญดังกล่าวที่ได้รับอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน
(ถ้ามี) ที่ยื่นไว้ในครั้งแรก
ถ้าปรากฏพบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตสาระสาคัญเกินกว่าขอบเขตสาระสาคัญ
ที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด
หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ปรากฏว่ามีวิธีการแก้ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ที่ ไม่ ถูกต้ องตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) ซึ่ งเกี่ย วข้องกับ คาขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 17 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17 หรือการ
ประดิษฐ์ที่ ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบ
มาตรา 9 แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ขอรับสิ ทธิบัตรได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมในสิ่ งอย่างอื่นๆ ที่ไม่ ใช่
หรือไม่ตรงกับข้อกาหนดในการแก้ไขดังกล่าวก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติม เช่นกัน
สาหรับ ทางปฏิ บั ติ ในการยื่ น แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ดั งกล่า วข้างต้ น โดยผู้ ขอรับ สิท ธิบั ต ร
โดยยื่นแก้ไขเพิ่มเติมไม่ตรงตามคาสั่งแจ้งแก้ไขหรือชี้แจงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่
ผู้ตรวจสอบแจ้งแก้ไขหรือชี้แจงในสาระสาคัญ ของการประดิษฐ์แล้ว แต่ผู้ขอแก้ไขในข้อมูล
ทั่วไป (ชื่อตัวแทน ผู้ประดิษฐ์ หรือ ข้อมูลทั่วไปอื่นๆ) แล้วยื่นภายในกาหนดเวลามาตรา 27
ประกอบกับประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง หากเป็นกรณีดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอได้แก้ไขเข้ามาเอง
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มิได้แก้ไขตรงตามคาสั่งของพนักงงานเจ้าหน้าที่ และหากผู้ขอมิได้แก้ไขหรือชี้แจงตามคาสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ภ ายในกาหนดเวลามาตรา 27 ให้ถือว่าผู้ขอรับสิ ทธิบัต รละทิ้ งคา
ขอรับสิทธิบัตร
อย่างไรก็ตาม หากการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของคาขอ (เช่น
ชื่อผู้ขอ ชื่อตัวแทน ข้อมูลทั่วไปอื่นๆ) ผู้ขอสามารถยื่นแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก่อนการ
ออกสิ ท ธิบั ต ร ซึ่ งถือได้ ว่าผู้ขอได้ยื่ น แก้ไขเพิ่ มเติ ม เข้ามาเอง ซึ่งจะไม่ น ามาเพื่ อพิ จ ารณา
ภายใต้กรณีที่มีคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งแก้ไขหรือชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ และกรอบกาหนดเวลาตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ผู้ขอได้ยื่นการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม เข้า มาเองแล้ ว มี ส าระส าคั ญ สอดคล้ องกั บ ค าสั่ ง ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายใน
กาหนดเวลาตามมาตรา 27 หรือ ประกาศกรมที่ เกี่ย วข้อง หรือ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม เข้า มาเอง
เหล่านั้น มีความเกี่ยวข้องกับสาระสาคัญ ต่อการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) ถือได้ว่าได้รับการอนุญาตในการแก้ไขเพิ่มดังกล่าวได้
แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ายื่นแก้ไขเพิ่มเติมตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้า ที่หรือแก้ไข
เพิ่มเติมเข้ามาเองเหล่านั้น มี ความเกี่ยวข้องกับสาระสาคัญต่อการตรวจสอบการประดิษฐ์
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) แล้ว ยังไม่ถูกต้อง แต่มิได้เพิ่มเติมสาระสาคัญและ
ขอบเขตของการประดิ ษ ฐ์ เกิน กว่ า ที่ ได้ ยื่ น ไว้ ครั้ง แรกตามมาตรา 20 การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
เหล่านั้น ถือได้ว่าได้รับอนุญาตในการแก้ไขเพิ่มดังกล่าวได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
ผู้ตรวจสอบหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
กรณี ที่ ป รากฏพบว่า มี ข้อบกพร่องของถ้อยคาอยู่ในคาที่ ยื่นไว้ครั้งแรก (เกิดเหตุ
ความผิ ด พลาดจากแปลภาษา) ผู้ ขอสามารถขอตั ด ถ้อ ยคาออก หรือแก้ไขถ้ อ ยคาลงใน
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมของคาขอแล้วมีทาให้มีความเป็นไปได้ที่คาขอเหล่านั้นจะได้รับสิทธิบัตร
การขอแก้ไขเพิ่ มเติมดังกล่าวสามารถกระท าได้ โดยที่ การกระท าดั งกล่าวนั้ นจะต้องเป็ น
ประโยชน์ต่อการลดขั้นตอนในการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ไม่จาเป็น ออกไป อย่างไรก็ตาม
ผู้ ข อรับ จะต้ อ งแสดงให้ เห็ น ถึง ถ้อ ยค าที่ ข อตั ด ออกหรือแก้ ไขถ้อ ยค าลงในเอกสารแก้ ไข
เพิ่มเติมออกมาอย่างชัดเจนอย่างเพียงพอต่อความเข้าใจในเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
ถ้อยคาดังกล่าวไว้ด้วย
กรณีที่ปรากฏพบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามกาหนดในการแจ้ง
คาสั่ง ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ไม่ได้ลดขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ไม่ เกิ น ขอบเขตสาระส าคั ญ ที่ ไ ด้ เปิ ด เผยไว้ ค รั้ง แรกก็ ต าม ให้ ผู้ ต รวจสอบ
พิจารณาในวิธีการดังกล่าว ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจจะยื่นแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) คุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่งหรือมากกว่านั้น ได้ถูกตัดออกจากข้อถือสิทธิหลัก
ซึ่งนาไปสู่การขยายขอบเขตของการคุ้มครองสิทธิบัตร
เช่น ผู้ขอได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง โดยตัดคุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่ง หรือศัพท์
เฉพาะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องการประดิษฐ์ ซึ่งเคยได้ระบุไว้ในขอบเขตสาระสาคัญคาขอแล้วเป็นการ
ขยายขอบเขตการขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตร ซึง่ ไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกินขอบเขตที่เปิดเผยไว้
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ในครั้งแรก กรณีดังกล่าวให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาทบทวนการตรวสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ตาม
ข้ อก าหนดของมาตรา 5 ใหม่ อี กครั้ ง โดยพิ จ ารณาต่ อ ขอบเขตสาระส าคั ญ ถื อสิ ท ธิ ใหม่
ว่าสามารถพิ จารณาร่วมกับงานที่ ปรากฏที่ อยู่ แล้วที่ มี อยู่เดิมได้หรือไม่ ถ้าไม่ ได้ให้ ผู้ตรวจสอบ
ดาเนินการตรวจค้นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาให้ครอบคลุมสาระสาคัญในข้อถือสิทธิขยายเพิ่มเติมใหม่
ดังกล่าวเหล่านั้น
(2) คุ ณลั กษณะทางเทคนิ คหนึ่ ง หรือมากกว่ าในข้ อถือสิ ทธิ หลั กนั้ นถูกเปลี่ ยนแปลงแล้ ว
นาไปสู่การขยายขอบเขตสาระสาคัญของการขอรับคุ้มครองสิทธิบัตร
เช่น ผู้ขอได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง โดยปรากฏการแทนที่ของคุณลักษณะทางเทคนิค เช่น
“สปริงขดลวด (helical springs)” ด้วย “ส่วนที่ยืดหยุ่น (resilient part)” แม้ว่าคุณลักษณะ “ส่วนที่ยืดหยุ่น
(resilient part)” จะได้รับการเปิดเผยไว้ก่อนแล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์ ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ตรวจ
สอบพิ จารณาทบทวนการตรวสอบสาระสาคัญการประดิ ษฐ์ตามข้อกาหนดของมาตรา 5 ใหม่ อีกครั้ง
โดยพิจารณาถึงขอบเขตสาระสาคัญถือสิทธิใหม่ว่ามีความสามารถพิจารณาร่วมกับงานที่ปรากฏที่อยู่แล้ว
ที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจค้นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาให้ครอบคลุมใน
สาระสาคัญในข้อถือสิทธิขยายเพิ่มเติมใหม่ดังกล่าวเหล่านั้น
(3) ผู้ ขอรั บสิ ทธิ บั ตรได้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มข้ อถื อสิ ทธิ ในสาระทางเทคนิ คที่ ได้ เปิ ดเผยไว้ ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Lack of Unity of
the invention ) ต่อสาระสาคัญที่ขอถือสิทธิไว้ในครั้งแรก
เช่ น ผู้ขอไม่ เพี ยงแต่ เปิ ดเผยรายละเอียดการประดิ ษฐ์ เกี่ยวข้องกับด้ามมื อจั บใหม่เท่ านั้ น
แต่ยังรวมไปถึงส่วนประกอบอื่นๆ ไว้ในรายละเอียดของการประดิษฐ์เกี่ยวกับด้ามจับใหม่ของจักรยาน
เช่น อานของจักรยาน เป็นต้น พบว่าด้ามจับใหม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แต่หลังจากที่ผู้ตรวจสอบ
สิ ทธิ บั ตรได้ ตรวจสอบสาระส าคั ญของการประดิ ษฐ์ แล้ วปรากฏพบว่ าไม่ มี ขึ้ นการประดิ ษฐ์ สู งขึ้ น
แล้วผู้ขอมีการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยทาให้อานรถจักรยานเป็นสาระสาคัญของข้อถือสิทธิด้วย
ซึ่งการแก้ไขสาระสาคัญดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวพันกันกับข้อถือสิทธิที่ถูกระบุครั้งแรก และไม่เป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (lack of Unity of the invention) แต่แรก ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณา
ทบทวนการตรวสอบสาระส าคัญการประดิษฐ์ตามข้อกาหนดของมาตรา 5 ใหม่อีกครั้ง โดยพิ จารณา
ขอบเขตสาระสาคัญถือสิทธิใหม่ว่าสามารถพิจารณาร่วมกับงานที่ปรากฏที่อยู่แล้วที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่
ถ้าไม่ได้ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจค้นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาให้ครอบคลุมในสาระสาคัญในข้อถือ
สิทธิขยายเพิ่มเติมใหม่ดังกล่าวเหล่านั้น
ข้อควรระวังพิจารณา ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าในสาระสาคัญการประดิษฐ์ของ
ข้อถือสิทธิในการประดิษฐที่ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันในข้อ (3.3.3) นั้นได้รับการเปิดเผยอย่าง
ชัดเจน สมบูรณ์เพียงพอต่อผู้ที่ความชานาญในระดับสามัญสามารถปฎิบัติตามได้หรือไม่
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิหลักและการแก้ปัญหาทางเทคนิค ซึ่งไม่เคยปรากฏในข้อถือ
สิทธิหลักมาก่อนหน้า
หากพบว่า ผู้ขอได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ (1) ถึง (4) ผู้ตรวจสอบดาเนินการแจ้งถึงเหตุ
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้นไปยังผู้ขอ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือให้ดาเนินการ
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ชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติ่มตามมาตรา 27 และให้ผู้ ขอดาเนินการภายในกาหนดเวลาของกฎหมายหรือ
ประกาศกรมฯ ที่ เกี่ยวข้อง หากผู้ขอยังไม่ด าเนิ นการแก้ไขเพิ่ มเติมหรื อชี้แจงใดๆ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดแล้ว คาขอรับสิทธิบัตรนั้น จะถือได้ว่าละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
หมายเหตุ ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ขอเหล่านั้น ในส่วน
ของสาระส าคัญ ของข้อความหรือถ้อยคาที่ ถูก แก้ไขแล้ วเป็ น ไปตามข้อกาหนดการแก้ไข
หรือไม่ ผู้ตรวจสอบสามารถออกหนั งสื อชี้แจงขึ้นอยู่ กรณี ไป ผู้ต รวจสอบต้องสามารถให้
เหตุผลต่อการพิจารณา และให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ขอได้ในกรณีตัดสาระสาคัญที่ได้ให้ยื่น
แก้ไขเข้ามา ถ้าการแก้ไขไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดภายในเวลาที่ กาหนดไว้ตามมาตรา 27
ให้ถือว่าละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
4.2 การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมี 2 ลักษณะดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.2.1 การแก้ไขข้อถือสิทธิ
การแก้ไขข้อถือสิทธิ ประเด็นหลักสาคัญจะเกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงขอบเขต
ของการคุ้ม ครองในข้อถือสิท ธิหลั ก ท าได้ โดยการเพิ่ ม หรือเปลี่ ยนแปลงคุณ ลั กษณะทาง
เทคนิคของข้อถือสิทธิหลักหรือเปลี่ยนประเภท (Category) หรือสาระสาคัญข้อถือสิทธิหลัก
กล่าวคือการเพิ่มหรือการตัดข้อถือสิทธิหนึ่ง หรือมากกว่า การแก้ไขข้อถือสิทธิเพื่อให้มีความ
ต่างจากงานที่ปรากฏอยู่ก่อนที่มีใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ การแก้ไขข้อถือ สิทธิรองเพื่อให้
สัมพันธ์กับข้อถือสิทธิหลัก การแก้ไขส่วนที่มีลักษณะเฉพาะของข้อถือสิทธิหลักเพื่อให้มีความ
ชัดเจนในขอบเขตของการคุ้มครอง สาหรับการแก้ไขดังกล่าวทั้งหมดนี้ การแก้ไขข้อถือสิทธิ
ที่ได้แก้ไขจะต้องถูกอธิบายไว้ได้อย่างชัดเจนในรายละเอีย ดการประดิษฐ์ตั้งแต่ยื่นครั้งแรก
จึงจะได้รับการอนุญาตให้มีการแก้ไขได้
การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อถือสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) คุ ณ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม หนึ่ งหรื อ มากกว่ า ที่ มี อ ยู่ ในข้ อ ถื อสิ ท ธิ ห ลั ก
โดยระบุเพิ่มเติมได้เพื่อลดข้อบกพร่องของข้อถือสิทธิที่ระบุในครั้งแรก เช่น ไม่มีความใหม่
หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ไม่มีคุณลักษณะทางเทคนิคที่สาคัญสาหรับการแก้ปัญหาทาง
เทคนิคการประดิษฐ์ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน หรือไม่ถูกรองรับ หรือสอดคล้องกับที่เปิดเผย
ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ โดยการแก้ไขต้องไม่เกินกว่าขอบเขตที่อธิบ ายในรายละเอียด
การประดิษฐ์เปิดเผยไว้ครั้งแรก
2) คุณลักษณะทางเทคนิคเพิ่มเติมหนึ่งหรือมากกว่าที่อยู่ในข้อถือสิทธิหลักถูกเปลี่ยนได้
เพื่อลดข้อบกพร่องของข้อถือสิทธิที่ระบุในครั้งแรก เช่น การบรรยายไม่ชัดเจนต่อขอบเขตในการ
ขอรับคุ้มครอง ไม่ ถูกรองรับหรือไม่ สอดคล้ องกั บการเปิ ดเผยไว้ในรายละเอี ยดการประดิ ษฐ์
ไม่ มีความใหม่ หรือไม่มีขั้ นการประดิษฐ์ที่ สูงขึ้น รวมถึงไม่มี การแก้ปั ญหาทางเทคนิคที่ได้ถูก
อธิบายไว้ในข้อถือสิทธิหลักที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิค ซึ่งไม่เกินขอบเขตที่ได้
ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทาได้
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สาหรับในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมช่วงตัวเลขในข้อถือสิทธินั้น สามารถกระทาแก้ไขเพิ่มเติม
ได้ แต่ขอบเขตของค่าต้องอยู่ในช่วงที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ระบุไว้
ตั้งแต่แรก เช่น ช่วงของอุณหภูมิ 20 °C ถึง 90 °C มีความแตกต่างระหว่างสาระสาคัญทางเทคนิค
ที่ได้เปิดเผยไว้ในการอ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับช่วง
ของอุณหภูมิที่ได้ที่เปิดเผยไว้ในเอกสารอ้างอิงคือ 0 °C - 100 °C และค่าตัวเลขที่ระบุไว้ที่ 40 °C
ยังถูกเปิดเผยไว้ด้วยในการอ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ตรวจสอบต้องมีหนังสือชี้แจงไป
ยัง ผู้ขอรับสิทธิบัตรว่าข้ อถือสิทธิดังกล่าวไม่ มีความใหม่ แต่ถ้าค่าตัวเลขระบุ ไว้ 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 สามารถกระทาได้
3) เปลี่ยนประเภท (Category) ชื่อที่ถึงแสดงการประดิษฐ์และคุณลักษณะทางเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องของข้อถือสิทธิหลักได้ถูกเปลี่ยนแปลง เพื่อลดข้อบกพร่องในข้อถือสิทธิ ที่ยื่นไว้ครั้ง
แรก เช่น ผิดประเภท หรือไม่มีความใหม่หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ตลอดจนการแก้ปัญหา
ทางเทคนิ คในข้อถื อสิ ทธินั้ น ต้ องไม่ เกินขอบเขตสาระส าคั ญที่ ได้ ระบุ ไว้ ในรายละเอี ยดการ
ประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ยื่นไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทาได้
4) ข้อถือสิทธิหนึ่งหรือมากกว่าถูกตัดออก เพื่อกาจัดข้อบกพร่องจากการไม่เป็นอย่าง
เดียวกันของการประดิษฐ์ (Lack of Unity) ระหว่างข้อถือสิทธิหลั กที่ หนึ่ง และข้อถือสิ ทธิหลั ก
ข้ออื่น การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทาได้
5) ข้อถื อสิ ทธิรองได้ รั บการแก้ ไขเพิ่ มให้ ถู กต้ องและให้ เป็ นอิ สระจากงานที่ ปรากฏ
อยู่ แล้ ว โดยการแก้ไขเพิ่ มเติ มดั งกล่ าวไม่ เกินขอบเขตสาระส าคัญที่ ได้ ระบุ ไว้ในรายละเอี ยด
การประดิษฐ์ที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทาได้
6) ข้อถือสิทธิรองได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่ อแก้ ไขข้อผิดพลาดของข้อถื อสิทธิหลั ก
เพื่ อให้ สะท้ อนให้ เห็ นมุ มมองอย่างถู กต้ องที่ เฉพาะเจาะจงส าหรับการประดิ ษฐ์หรือลั กษณะ
ที่ปรากฏที่ อธิบายไว้ในรายละเอียดครั้งแรก ถ้าการแก้ไขดังกล่ าวไม่ ได้อยู่ นอกเหนื อขอบเขต
ที่ระบุในข้อถือสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทาได้
7) ส่ วนของคุ ณ ลั กษณะพิ เศษในข้ อถื อสิ ทธิ รองได้ รั บการแก้ ไขให้ ชั ดเจนภายใน
ขอบเขตของการคุ้ มครองข้ อถือสิ ทธิรองดั งกล่ าว เพื่ อให้ สะท้ อนให้ เห็ นมุ มมองอย่ างถู กต้ อง
ที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการประดิษฐ์ หรือลักษณะที่ปรากฏซึ่งได้อธิบายไว้ในรายละเอียดการ
ประดิ ษฐ์ไว้ ครั้งแรก ถ้าการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนื อขอบเขตที่ระบุ ในข้อถือสิทธิและ
รายละเอียดการประดิษฐ์ไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวก็สามารถกระทาได้
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4.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์ และบทสรุปการประดิษฐ์
การแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นมี 2 รูปแบบ คือการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่ อลดข้ อ บกพร่องของรายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ที่ ไม่ เป็ น ไปตามข้ อก าหนดมาตรา 17
ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดการประดิษฐ์
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ ข้ อถือ สิ ท ธิ ที่ ได้ รับ การแก้ไข ซึ่ งการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม นั้ น จะต้ องไม่ เกิ น
ขอบเขตสาระสาคัญที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก
การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทาได้
4.3 การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมี 3 ลักษณะดังต่อไปนี้
4.3.1 การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กรณีไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
1) คุ ณ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ยื น ยั น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า มี อ ยู่
ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และรูปเขียนและ/หรือข้อถือสิทธิที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก แล้วมี
การเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของข้อถือสิทธิ และรายละเอียดการประดิษฐ์ฉบับยื่นแก้ไขเพิ่มเติม
2) เนื้ อ หาหรื อ สาระส าคั ญ ที่ ไม่ ส ามารถแน่ ใ จได้ ว่ า มี อ ยู่ ในรายละเอี ย ดการ
ประดิ ษ ฐ์และรูป เขีย น และ/หรือข้อถือสิ ท ธิ ยื่ น ไว้ในครั้งแรกแล้ วมี การเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ที่ จ ะ
เปิดเผยการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์ชัดเจน และข้อถือสิทธิชัดแจ้ง
3) เนื้อหาที่ถูกเพิ่มซึ่งเป็นคุณลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับขนาดที่ได้จากวัดรูปเขียน
4) การกล่ า วอ้ า งถึ ง องค์ ป ระกอบเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ยั ง ไม่ เคยกล่ า วถึ ง ในค าขอรั บ
สิทธิบัตรที่ยื่นไว้ครั้งแรก ซึ่งนาไปสู่เทคนิคพิเศษที่ไม่มีอยู่ในคาขอรับสิทธิบัตรไว้ครั้งแรก
5) การเพิ่มเติมผลลัพธ์ทางเทคนิคที่ผู้มีความชานาญในระดับสามัญ ไม่สามารถ
คาดเดาหรือคาดการณ์ได้โดยตรงจากการเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้ครั้งแรก
4.3.2 การไม่อนุญาตให้เปลี่ยน
กรณีที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้
1) คุณ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ของข้อถื อสิ ท ธิ ที่ อยู่ น อกเหนื อขอบเขตของเนื้ อหา
ที่ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิไว้ครั้งแรก
2) เนื้ อหาใหม่ จากที่ ไม่ เฉพาะเจาะจงแล้วท าให้ เป็ นเนื้ อหาที่ มี เฉพาะเจาะจง เช่ น
การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์องค์ประกอบโมเลกุลใหญ่ในคาขอเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้
ครั้งแรก ระบุแค่เพี ยงว่าปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่ นดาเนินการที่อุณหภูมิสูง ต่อมาผู้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบว่างานที่ปรากฏอยู่แล้วได้ใช้ปฏิกิริยาเดียวกัน โดยทา
ที่อุณหภูมิ 40 °C แต่ปรากฏว่าผู้ขอยื่นแก้ไขโดยแก้ไขจากดาเนินการที่อุณหภูมิสูงเป็นดาเนินการ
ที่ อุณหภู มิ สู งกว่า 40 °C ถึงแม้ ว่ าการแก้ไขดั งกล่ าวยั งอยู่ ในขอบเขตที่ ได้ เปิ ดเผยไว้ ครั้งแรก
แต่ผู้ที่มีความชานาญในระดับสามัญไม่สามารถสรุปได้ว่า อุณหภูมิสูงคืออุณหภูมิสูงกว่า 40 °C
ดังนั้น การแก้ไขดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญ จึงไม่สามารถอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยน
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3) ลักษณะทางเทคนิคใหม่ที่เกิดจากการรวบรวมลักษณะทางเทคนิคที่แยกจาก

กันในการเปิดเผยไว้ครั้งแรก แล้ว เป็นคุณลักษณะพิเศษใหม่ อีกทั้ง ยังไม่ได้เปิดเผยให้เห็น
ความสัมพันธ์ทางเทคนิคของแต่ละลักษณะที่ถูกนามารวมกันนั้นสาหรับการเปิดเผยไว้ในครั้ง
แรก
4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประดิษฐ์ในการระบุถึงลัก ษณะเฉพาะอย่าง
หนึ่ง ทาให้เนื้อหาสาระสาคัญทางเทคนิคเปลี่ยนแปลงจากการเปิดเผยไว้ครั้งแรก หรือกว้าง
กว่าครั้งแรก หรือเพิ่มเติมสาระสาคัญที่เปิดเผยไว้ครั้งแรก
4.3.3 การไม่อนุญาตให้ตัดออก
กรณีที่ไม่อนุญาตให้ตัดออกในการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้
1) คุณลักษณะทางเทคนิคที่ถูกพิจารณาอย่างแน่นอนแล้วว่าเป็นคุณสมบัติทางเทคนิค
ที่สาคัญของการประดิษฐ์ที่ระบุในคาขอไว้ครั้งแรกแล้วถูกลบออกจากข้อถือสิทธิหลัก หรือศัพท์ทาง
เทคนิ คที่สาคัญและมี ความสั มพันธ์กับการแก้ปั ญหาทางเทคนิ คที่อธิบายไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์แล้วถูกตัดออกจากข้อถือสิทธิหลัก คุณลักษณะทางเทคนิคซึ่งได้รับการยืนยันอย่างชัดเจน
ในรายละเอียดการประดิษฐ์เกี่ยวกับขอบเขตการใช้งานที่เฉพาะถูกลบออกจากข้อถือสิทธิหลัก
เช่น การเปลี่ยนจาก “ขอบยางด้านนอกที่ประกอบด้วยดอกยาง (a sidewall with
rib)” เป็น “ขอบยางด้านนอก (a sidewall)” หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น ในข้อถือสิทธิครั้ง
แรกเป็น “ตัวปิดผนึก แกนหมุนสาหรับใช้ในเครื่องสูบน้า (a seal of rotative axis for use
in a pump)” แก้ ไ ขเป็ น “ตั ว ปิ ด ผนึ ก แกนหมุ น (a seal of rotative axis)” การแก้ ไ ข
ดังกล่าวไม่สามารถทาได้เนื่องจากการแก้ไขนั้นไม่เคยมีการเปิดเผยอยู่ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ตั้งแต่แรก
2) เนื้อหาบางอย่างในรายละเอียดการประดิษฐ์ถูกตัดออก ซึ่งจะทาให้การแก้ไข
นั้นเกินขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิครั้งแรก
3) การตั ด ข้ อถื อสิ ท ธิที่ เป็ น ช่ ว งตั ว เลข เช่ น ผู้ ข อต้ องการขอถื อสิ ท ธิ X1=60010000 แต่ในงานที่ ป รากฏอยู่ ก่อนมีก ารถือสิท ธิที่ X2=240-1500 เห็น ได้ว่า X1 และ X2ทั บ
ซ้อนกัน ซึ่งจะทาให้คาขอนั้นไม่มีความใหม่ สิ่งที่ผู้ขอสามารถทาได้คือ แก้ไขข้อถือสิทธิเป็น
X1>1500 ถึง X1=10000 และระบุว่าไม่มีก ารดาเนิ นการที่ X1=600-1500 หากไม่แก้ไขด้วย
วิธีการดังกล่าว การแก้ไขไม่สามารถทาได้
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4.4 การพิจารณาตรวจสอบสาระสาคัญประดิษฐ์เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
ในการพิจารณาตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ เพื่อการคุ้มครองสิทธิบัตร หรือ
ออกสิทธิบัตรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบตามมาตรา 24 ดังนี้
(1) ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17
(2) ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
4.4.1แนวทางปฏิบัติต่อคาขอที่ไม่มีความชัดเจน/ชัดแจ้ง (Unclear)
คาขอตามมาตรา 17 กาหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกกาหนดโดย
กฎกระทรวง ดังนั้น คาขอจะต้องให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะทาให้ผู้มีความ
ชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และ
ต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้
(4) ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง
(5) รายการอื่นตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง ในกรณี ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งความ
ตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร หากคาขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามที่กาหนด
ในความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็นคาขอรับสิทธิบัตร
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 27

ในกรณีที่คาขอรับสิทธิบัตรไม่มีความชัดเจน/ชัดแจ้ง พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งชี้แจง
หรือสั่งแก้ไขตามมาตรา 27 ได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องดาเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ หากแต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ตามกาหนดเวลาสามารถยื่นขอผ่อนผัน
ได้อีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 90 วัน และครั้งที่ 2 อีก 30 วัน ได้ตามประกาศกรมฯ เรื่อง “กาหนดหลักเกณฑ์
การขอขยายกาหนดเวลาส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคาขอรับสิทธิบัตรฯ” หากไม่มีการดาเนินการใดๆ
ภายในขอบเขตของกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วนั้น จะถือว่าละทิ้งคาขอตามมาตรา 27
4.4.2 แนวทางปฏิบัติในกรณีการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9
โดยมีการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใดไม่สามารถให้การคุ้มครองได้ ดังต่อไปนี้
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์
พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(4) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน
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 กรณี ที่ ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รไม่ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามมาตรา 9 ให้ พ นั ก งาน

เจ้ าหน้ า ที่ ส ามารถสั่ ง ชี้ แ จงหรือสั่ งแก้ไขตามมาตรา 27 ได้ โดยผู้ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต รจะต้ อ ง
ดาเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่หากผู้ขอรับสิทธิบั ตรไม่สามารถชี้แจง
หรือแก้ไขได้ตามเวลาสามารถยื่นขอผ่อนผันได้อีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 90 วัน และครั้งที่ 2 อีก
30 วัน หากไม่มีการดาเนินการใดๆ ภายในขอบเขตเวลาดังกล่าวนั้น จะถือว่าละทิ้งคาขอ
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่น ชี้แจงหรือยื่นแก้ไข พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วพบว่าคาขอรับสิทธิบัตรยังคงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้วให้อธิบดีสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา 30 และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร หากกรณีที่ผู้ขอไม่
เห็นด้วยกับคาสั่ง ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคาสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด
 ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ข้อ 6 ระบุว่าในกรณีที่ปรากฏวาการ
ประดิษฐที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร เปนการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐไมไดตาม
มาตรา 9 ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตร กอนมีคาสั่ง
ใหยกคาขอตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะสั่งใหผูยื่นคาขอชี้แจงหรือแกไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตร
ที่ยื่นไวกอนก็ได
4.4.3 แนวทางปฏิบัติในกรณีไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Lack of Unity)
ตามมาตรา 18 คาขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว
คาขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์หลายอย่างในคาขอฉบับเดียวกัน จะกระทาได้ต่อเมื่อการ
ประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ตามมาตรา 26 ในการตรวจสอบคาขอรับ สิทธิบัตรถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็ นว่า
คาขอรับสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ์หลายอย่างทีไ่ ม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคาขอสาหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง
 ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ได้แยกตามวรรคหนึ่งภายใน 120 วันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าได้
ยื่นคาขอนั้นในวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก การแยกคาขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
 ในกรณี ที่ ผู้ขอรับ สิท ธิบั ตรไม่ เห็ น ด้วยกั บค าสั่ งของพนั กงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขอรับ
สิทธิบัตร จะต้องยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลา 120 วัน เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัย
และมีคาสั่งแล้วให้คาสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด
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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
ประกอบด้ ว ยมาตรา 6 การประดิ ษ ฐ์ ขึ้น ใหม่ ได้ แก่ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ไม่ เป็ น งาน
ที่ปรากฏอยู่แล้ว “งานที่ปรากฏอยู่แล้ว” ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ห รื อ ใช้ แ พร่ ห ลายอยู่ แ ล้ ว ในราชอาณาจั ก รก่ อ นวั น ขอรั บ
สิทธิบัตร
(2) การประดิษ ฐ์ที่ ได้มีการเปิด เผยสาระสาคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรและไม่ว่า
การเปิ ด เผยนั้ น จะกระท าโดยเอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์ ก ารน าออกแสดง หรื อ การเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนด้วยประการใดๆ
(3) การประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รแล้ ว ไม่ ว่ า ในหรื อ นอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็น
เวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
(5) การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื ออนุ สิ ท ธิ บั ต รไว้ แ ล้ วไม่ ว่ า ในหรือ นอก
ราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
การเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ กระทาอันมิ
ชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์รวมทั้งการแสดงผล
งานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทาง
ราชการและการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทาภายในสิบสองเดือนก่อน
ที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดตาม (2)
มาตรา 19 บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน
ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
สาหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่า
ได้ยื่นคาขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น
มาตรา 19 ทวิ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับ
การประดิ ษ ฐ์ ไว้ น อกราชอาณาจั กร ถ้ายื่ น คาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รส าหรับ การประดิ ษ ฐ์ นั้ น ใน
ราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็น
ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้ง
แรกเป็นวันที่ได้ยื่นคาขอในราชอาณาจักรก็ได้
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4.4.4.2 การตรวจสอบการประดิ ษฐ์ ที่ มี ขั้ นการประดิ ษฐ์ สู งขึ้ น (Inventive step)
ตามมาตรา 5 (2) ประกอบด้วยมาตรา 7
มาตรา 7 การประดิษฐ์ที่มีขั้น การประดิษฐ์สูงขึ้น ได้ แก่ การประดิษ ฐ์ที่ไม่เป็น ที่
ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น
4.4.4.3 การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ สามารถประยุกต์ ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมฯ
(Industrial applicability) ตามมาตรา 5(3) ประกอบด้วยมาตรา 8
มาตรา 8 การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
มาตรา 27

มาตรา 30

มาตรา 33

หากพิจารณาคาขอแล้วเกิดกรณีที่ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และ/หรือไม่มีขั้นการ
ประดิษฐ์สูงขึ้น และหรือไม่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งชี้แจง
เหตุ ผลประกอบการพิ จารณา และ/หรือแจ้ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มได้ ตามมาตรา 27 โดยผู้ ขอจะต้ อง
ดาเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผู้ขอไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ตามเวลา
สามารถยื่นร้องขอผ่อนผันเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 90 วัน และครั้งที่ 2 อีก 30 วัน หากไม่มีการ
ดาเนินการใดๆ ภายในเวลาดังกล่าวแล้วนั้น ให้ถือว่าละทิ้งคาขอตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ. ศ. 2522
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจสอบได้พิจารณาคาขอแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องตามมาตรา 5 ประกอบด้วย
มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แล้วแจ้งให้ ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิ จารณา และ/หรือแจ้งให้
แก้ไขเพิ่มเติม ต่อผู้ขอทราบจะต้องพร้อมแนบผลการพิจารณาและเอกสารอ้างอิงที่พิจารณาไปพร้อม
ด้วย เพื่อให้เกิดเข้าใจในการแจ้งหรือชี้แจงหรือแก้ไขข้อถือสิทธิได้อย่างถูกต้องของผู้ขอ (อาจเกิดผล
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อถือสิทธิได้อย่างถูกต้อง)
หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าคาขอไม่ชอบด้วยมาตรา 5 ประกอบด้วยมาตรา 6 หรือ
มาตรา 7 หรือมาตรา 8 ให้ ท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่ ออธิ บดี กาหนดให้ ใช้ แบบรายงานการ
ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หน้า 1 (เอกสารแนบ 10) เพื่อให้อธิบดีสั่งยกคาขอได้ตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งไปยังผู้ขอรับ
สิทธิบัตร ถ้าผู้ขอไม่เห็นด้วยกับคาสั่งผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือ ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคาสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด
หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบ
จัดทารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี โดยใช้ แบบรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบั ตรการ
ประดิษฐ์ (เอกสารแนบ 11) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์สาหรับการกรอกแบบรายงานการ
ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หน้า 1 ในกรณีเห็นควรให้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร
ส่วนในแบบรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หน้า 2 การได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ
ให้ใช้เครื่องหมาย ที่วงเล็บได้หรือไม่ได้เฉพาะประเทศที่ยื่นครั้งแรกเท่านั้นส่วนหน้า 3 ให้ใส่เหตุผล
ในการพิ จารณาในกรณี ที่ มี รายงานการตรวจค้ นส่ วนในกรณี ที่ ตรวจสอบตามเอกสารสิ ทธิ บั ตร
ต่างประเทศไม่จาเป็นต้องกรอก
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เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 3
ตัวอย่างคาพิพากษาศาลฎีกา 18330/2557 “ สิทธิบัตรกรรมวิธีการกระตุ้นสารให้
สร้างสารกฤษณา โดยการสร้างลั กษณะรอยแผลบนต้ น กฤษณาเป็ นการกระท าเพื่ อการกระตุ้ น เอา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของต้นไม้มาใช้ประ โยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเห็นได้ว่าจาก
สาระสาคัญตามข้อถือสิทธิของสิทธิบัตร ที่มุ่งเน้นวิธีการควบคุมปริมาณการหลั่งของไม้กฤษณาได้มากกว่า
ธรรมชาติจากกรรมวิธีการสร้างรอยแผลดังที่ได้ระบุไว้ในข้อถือสิทธิการพิจารณาออกสิทธิบัตรกรรมวิธี
ที่คิดค้นขึ้นเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากรรรมชาติตามสิทธิบัติดังกล่าวข้างต้น ต้องให้ความสาคัญ
กับเทคนิคพิเศษเฉพาะด้านของการประดิษฐ์ในแต่ละรายที่ทาให้เกิดผลผลิตดังกล่าวว่า กรรมวิธีนั้นเป็นที่
ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับการคิดค้นกรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งสาร
กฤษณา (Aquilaria resin) หรือไม่ โดยกรรมวิ ธี นั้ นมิ ได้ เกิ ดขึ้นจากการกระท าหรือการแทรกแซงของ
ผู้ประดิษฐ์จนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นการคิดค้นหรือคิดทาขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งกรรมวิธีใหม่ตามมาตรา 3
แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กรรมวิธีนั้นก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้" เมื่อข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรของโจทก์เป็น
กรรมวิธีที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับการคิดค้นกรรมวิธีในการสร้าง
สารกฤษณาอันถือได้ว่ามิได้เป็นกรรมวิธีที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น การออกสิทธิบัตรดังกล่าวย่อมเป็นการ
ออกที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ตั วอย่างค าพิ พากษาศาลฎี กา 7119/2552 “จ าเลยยื่ นค าขอรับสิ ทธิ บั ตรความ
คุ้มครองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการใช้สิ่งประดิษฐ์เสื่อกก โดยมีข้อถือสิทธิว่า "1. การใช้เสื่อปู
รองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้า เพื่อกั้นและดูดซับความชื้นโดยเสื่อนี้ทอขึ้นจาก (ก) ต้น
ธูปฤาษีกกรังกาและ/หรือกกกลมชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่าโดยปราศจากการลอกโครงสร้างภายนอก(ข)
ส้นเอ็นสังเคราะห์หรือเส้นด้าย ' แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจากัดขอบเขตการคุ้มครองไว้เพียงเรื่องของการ
ใช้ผลิ ตภั ณฑ์ ในขณะที่ โจทก์กล่ าวอ้างว่าสิ ทธิบั ตรของจ าเลยเป็ นสิ ทธิบั ตรเพื่ อการใช้ ซึ่งไม่ได้ รับความ
คุ้มครองตาม พ.ร.บ. สิทธิบั ตร พ.ศ. 2522 ในเรื่องของสิทธิบัตรการใช้ใหม่ (New Use Patent) นั้ น ตาม
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้นิยามศัพท์คาว่า " สิทธิบัตร " คือหนังสือสาคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการ
ประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ "การประดิษฐ์" คือการคิดค้นหรือคิดทาขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือ กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทาใดๆ ที่ทาให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี ทั้งได้บัญญัติ
ถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 36 ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือ
นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
(2) ในกรณีสิทธิบัตร กรรมวิธี หมายถึง สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้
เพื่อขาย เสนอขาย หรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
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จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงการให้สิทธิบัตรในส่วนของการใช้ใหม่ของการ
ประดิษฐ์ที่รู้จักอยู่แล้วไว้เป็นพิเศษต่างหากโดยชัดแจ้ง ทั้งไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการใช้
ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด สิทธิบัตรของจาเลยจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการออกให้แก่การใช้ใหม่ (New
Use Patent) เพราะไม่มีบทกฎหมายรับรอง”
ประเด็นสาคัญ ในแนวทางคาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับคาขอรับสิทธิบัตรที่ให้ความคุ้มครองในเรื่อง
ของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการใช้สิ่งประดิษฐ์เสื่อกก โดยทดลองนาต้นกกไป ตากแดดใช้เวลา 3 ถึง 4 วัน
จนแห้งและเหลือง แล้วนาต้นกกดังกล่าวตัดเป็นชิ้นเล็กๆไม่ลอกโครงสร้างภายนอก ใส่ในขวดแก้วปิดฝา
สนิทนาไปใส่ตู้กระจกที่เทน้าเย็นลงไปในตู้กระจก ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง พบว่าขวดแก้วที่ใส่ต้นกกไม่มี
หยดน้าเกาะ จึงขอถือสิทธิ “การใช้เสื่อปูรองพื้นสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้า เพื่อกั้นและดูดซับ
โดยเสื่อนี้ทอขึ้นจากต้นรูปฤาษี กกลังกาและ/หรือกกกลมชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่า โดยปราศจากการ
ลอกโครงสร้างภายนอก”และกรมวิทยาศาสตร์บริการทาการวิเคราะห์แล้ว พบว่าการทดลองดังกล่าวเป็น
การนาต้นกกช้างหรือรูปฤาษีในลักษณะที่เป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติไปทาการทดลอง โดยไม่มีรายละเอียด
ขั้นตอนใดเป็นพิเศษ จึงน่าจะเป็นคุณสมบัติที่ของต้นกกช้างหรือต้นกกธูปฤาษีถูกค้นพบมากกว่าจะเป็นสิ่ง
ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เมื่อเป็น เช่นนี้ จึงไม่อาจพิจารณาให้ความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์
หรือกรรมวิธีได้ และถือได้ว่าเป็นการขอถือสิทธิการใช้ใหม่ และข้อกฎหมายดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงการให้
สิทธิบัตรในส่วนของการใช้ใหม่ของการประดิษฐ์ที่รู้จักอยู่แล้วไว้เป็นพิเศษต่างหากโดยชัดแจ้ง ทั้งไม่ได้
บัญญั ติสิทธิของผู้ทรงสิทธิในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งไม่สามารถออกสิทธิบัตรให้แก่การใช้ใหม่
เพราะไม่มีบทกฏหมายรับรอง
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รายการที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ..............................................................................
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) กาหนดให้
มีรายการหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับสิทธิบัตร โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
2522 ประกอบด้วยกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 5 และ 6 ให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือดาเนินการ ดังนี้
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หมวด 2
การคัดค้านคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
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หมวด 2
การคัดค้านคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1. บทนา
การคัดค้าน (Opposition) ตามมาตรา 31 เป็นขั้นตอนหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
กระบวนการขอรับ สิทธิบัตร และกระทาได้ห ลังจากวันประกาศโฆษณา (Publication)
คาขอรับสิ ทธิบั ตรหรือวันออกสิ ทธิบัตรแล้ วแต่กฎหมายสิ ทธิบัตรของแต่ล ะประเทศ
ตัวอย่างเช่น กฎหมายสิทธิบัตรในประเทศญี่ ปุ่น หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ กาหนด
ไว้ว่าการคัดค้านจะต้องกระทาภายใน 6 เดือนนับแต่วันออกสิทธิบัตร (เป็นระบบที่ให้
คัดค้านหลังออกสิทธิบัตร) ส่วนสานักงานสิทธิบัตรยุโรปกาหนดให้ยื่นคัดค้านภายใน 9
เดื อ นนั บ แต่ วัน ออกสิ ท ธิบั ต ร (ระบบที่ ให้ คั ด ค้ านหลั งออกสิ ท ธิบั ต ร) ส าหรับ ระบบ
สิทธิบัตรของประเทศไทย เป็นระบบให้มีขั้นตอนการคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตร โดยที่
ผู้คัดค้านจะต้องยื่นคาคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร
เมื่อมีการคัดค้านและโต้แย้ง ผู้ตรวจสอบจะต้องสรุปคาคัดค้านและคาโต้แย้ง
โดยชี้ว่าประเด็นใดที่ผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยและผู้ขอรับสิ ทธิบัตรโต้แย้งประเด็นดังกล่าว
อย่างไร หลังจากนั้นสรุปประเด็นของคู่กรณีพร้อมทั้งพิจารณาให้คาวินิจฉัยว่าควรจะยก
คาคัดค้านหรือยกคาขอ ทั้งนี้การพิจารณาจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย (แผนภูมิแสดง
ขั้นตอนการดาเนินการคัดค้านสิทธิบัตรตามเอกสารแนบ 1)
2. การคัดค้านคาขอรับสิทธิบัตร
ม.31
วรรคหนึ่ง

วรรคสอง

วรรคสาม

 เมื่ อ ได้ ป ระกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ ว บุ ค คลใดเห็ น ว่ า ตนมี สิ ท ธิ รั บ
สิทธิบัตรดีกว่า
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือเห็นว่าคาขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา
10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 จะยื่นคาคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ต้องยื่น
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 28
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสาเนาคาคัดค้านไปยัง
ผู้ขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคาโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ ขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รได้ รั บ ส าเนาค าคั ด ค้ าน ถ้ าผู้ ข อรับ สิ ท ธิ บั ต รไม่ ยื่ น ค าโต้ แ ย้ งให้ ถื อ ว่ าละทิ้ ง
คาขอรับสิทธิบัตร
 คาคัดค้านและคาโต้แย้งให้ยื่นพร้อมแสดงหลักฐาน
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 ในการพิ จ ารณาค าคั ด ค้ า นและค าโต้ แ ย้ ง ผู้ คั ด ค้ า น หรื อ ผู้ โ ต้ แ ย้ ง จะน า
พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด*
 เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคาสั่ งตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 แล้ว ให้แจ้ง
คาวินิจฉัยและคาสั่งไปยังผู้คัดค้านและผู้โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล
ในกรณีที่มีการประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรแล้ว ผู้คัดค้านเห็นว่าคาขอรับ
สิทธิบัตรไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรือตนมีสิทธิดีกว่า
ผู้ขอรับสิทธิบัตร สามารถที่จะยื่นคาคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวได้ ทั้งนี้ต้องยื่น
คาคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบั ตร และในกรณีที่มี
หลักฐานเพิ่มเติมการคัดค้าน ผู้คัดค้านสามารถยื่นคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือ
แถลงเพิ่มเติมได้ภายใน 30 วันนับแต่วันยื่นคาคัดค้าน หากวันครบกาหนดดังกล่าวเป็น
วันปิดทาการให้ถือวันถัดไปเป็นวันที่ครบกาหนด
อนึ่ ง กรมทรัพย์สิ นทางปั ญญาจะประกาศโฆษณาคาขอรับสิ ทธิบัตรในหนังสื อ
ประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรเป็นประจาทุกเดือนและจัดส่งไปยั งสถาบันการศึกษา
หน่วยงานที่สนใจทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่บอกรับเป็นสมาชิกหนังสือประกาศโฆษณาดังกล่าว
นอกจากนั้นผู้ที่สนใจสามารถตรวจดูได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและทางอินเตอร์เน็ตที่
เว็บไซต์ “www.ipthailand.go.th”
*หมายเหตุ ระเบียบที่อธิบดีกาหนด ตาม ม.32 คือ ประกาศกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์คาขอแก้ไขเพิ่มเติม คาคัดค้าน คาโต้แย้ง คาอุทธรณ์
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอดังกล่าวและจานวนสาเนา ประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2542
2.1 การพิจารณาคาคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร
เมื่อผู้ตรวจสอบได้รับคาคัดค้านแล้ว ให้ ตรวจสอบว่าผู้คัดค้านยื่นคาคัดค้าน
พร้อมชาระค่าธรรมเนียมคาคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร 250 บาทภายใน 90 วันนับแต่
วันที่ประกาศโฆษณา แล้วให้รอผู้คัดค้านดาเนินการยื่นคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดง
หรือแถลงเพิ่มเติมพร้อมชาระค่าธรรมเนียม 50 บาท (30 วันนับแต่วันยื่นคาคัดค้าน) ซึ่ง
ในการยื่ น คาขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมนี้จะมีห รือไม่ก็ได้ ทั้งนี้
ผู้ตรวจสอบจะต้องรอจนครบกาหนดเวลา แล้วจึงดาเนินการจัดส่งสาเนาคาคัดค้านและ
คาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตรต่อไป
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ตัวอย่าง
วั น ที่ ป ระกาศโฆษณาคื อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 1 เมษายน 2542 ยื่ น ค าคั ด ค้ า น
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2542 ซึ่งอยู่ภายในกาหนดเวลา (วันครบกาหนด 90 วัน คือ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2542) ให้รอผู้ คัดค้านยื่นคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือ
แถลงเพิ่ ม เติ ม (ถ้ า มี ) ถึ ง วั น พุ ธ ที่ 28 กรกฎาคม 2542 แต่ เนื่ อ งจากวั น พุ ธ ที่ 28
กรกฎาคม 2542 เป็นวันปิดทาการ จึงให้ถือว่าวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2542 เป็น
วัน ครบกาหนดการยื่นดังกล่าว เมื่อได้รับคาคัดค้านและคาขอนาพยานฯ แล้ว จึงจะ
ด าเนิ น การจั ด ส่ งส าเนาค าคั ด ค้ านและค าขอน าพยานหลั ก ฐานมาแสดงหรื อ แถลง
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตรต่อไป
2.2 การจัดส่งสาเนาคาคัดค้านและสาเนาคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อพ้นกาหนดเวลา 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาหรือพ้นกาหนดเวลาการ
นาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมภายใน 30 วันนับแต่วันคัดค้านแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดทีหลัง ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการจัดส่งสาเนาคาคัดค้านและสาเนา
คาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งหมดไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร
โดยแนบหนังสือนาส่งสาเนาคาคัดค้านไปด้วย
(ตัวอย่างหนังสือนาส่งสาเนาคาคัดค้านและสาเนาคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือ
แถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามเอกสารแนบ 2)

ม.31
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3. การโต้แย้ง
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสาเนาคาคัดค้านไปยัง
ผู้ขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคาโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ขอรับ
สิ ท ธิบั ต รได้ รั บ ส าเนาค าคัด ค้ าน ถ้าผู้ ข อรับ สิ ท ธิบั ต รไม่ ยื่น ค าโต้แ ย้ง ให้ ถือ ว่าละทิ้ ง
คาขอรับสิทธิบัตร
 การโต้แย้งเกิดขึ้น เมื่อผู้ ขอรับ สิ ทธิบัตรได้รับส าเนาคาคัดค้าน ซึ่งผู้ ขอรับ
สิทธิบัตรจะต้ องยื่น คาโต้แย้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับสาเนา
คาคัดค้าน และในกรณีที่มีหลักฐานเพิ่มเติมการโต้แย้ง ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้โต้แย้ง
สามารถยื่นคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมได้ภายใน 30 วันนับแต่
วัน ยื่น คาโต้แย้ ง หากวันครบกาหนดดังกล่าวเป็นวันปิดทาการให้ ถือวันที่เป็นวันเปิด
ทาการวันแรกเป็นวันที่ครบกาหนด
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 เมื่อปรากฏว่าผู้ ขอรับสิท ธิบัตรไม่ยื่นคาโต้แย้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับสาเนาคัดค้านให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา 31 วรรคสอง และส่งหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านและผู้ขอรั บสิทธิบัตรทราบถึง
การละทิ้งคาขอ (ตัวอย่างหนังสือแจ้งผู้คัดค้านทราบถึงการละทิ้งคาขอตามเอกสารแนบ 3)

3.1 การพิจารณาคาโต้แย้ง
เมื่ อ ผู้ ต รวจสอบได้ รั บ ค าโต้ แ ย้ ง แล้ ว ให้ ต รวจสอบว่ า ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รยื่ น
คาโต้แย้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับสาเนาคาคัดค้าน ให้รอผู้ขอรับ
สิทธิบัตรดาเนินการยื่นคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมพร้อมชาระ
ค่ า ธรรมเนี ย ม 50 บาท (30 วั น นั บ แต่ วั น ยื่ น ค าโต้ แ ย้ ง ) ซึ่ ง ในการยื่ น ค าขอน า
พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบจะต้องรอ
จนครบกาหนดเวลา แล้วจึงดาเนินการจัดส่งสาเนาคาโต้แย้งและสาเนาคาขอนาพยาน
ต้องหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้กับผู้คัดค้านต่อไป

ตัวอย่าง
วันที่ได้รับสาเนาคาคัดค้าน คือวันพุธที่ 1 เมษายน 2542 ยื่นคาโต้แย้งวันพุธที่
29 มิถุนายน 2542 ซึ่งอยู่ภายในกาหนดเวลา (วันครบกาหนด 90 วันคือวันพุธที่ 30
มิถุนายน 2542) ให้รอผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2542 เมื่อได้รับคาโต้แย้งและคาขอนา
พยานฯ แล้ว จึงจะดาเนินการจัดส่งสาเนาคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพิ่มเติมให้กับผู้คัดค้านต่อไป
3.2 การจัดส่งสาเนาคาโต้แย้งและสาเนาคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพิ่มเติม(ถ้ามี)
เมื่อพ้นกาหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับสาเนาคาคัดค้าน
หรือพ้นกาหนดเวลาการนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมภายใน 30 วันนับ
แต่วันโต้แย้ง แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดทีหลัง ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการจัดส่งสาเนา
คาโต้แย้งและสาเนาคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปยัง
ผู้คัดค้าน โดยแนบหนังสือนาส่งสาเนาคาโต้แย้งไปด้วย (ตั วอย่างหนังสือนาส่งสาเนา
คาคัดค้านและสาเนาคาขอนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตาม
เอกสารแนบ 4)
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4.การพิจารณาให้คาคัดค้านและคาโต้แย้ง
เมื่อผู้ตรวจสอบได้รับคาคัดค้าน คาโต้แย้ง พร้อมทั้งคาขอนาพยานหลักฐานมา
แสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1 สรุปประเด็นการคัดค้าน
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาและสรุปประเด็นการคัดค้านจากคาคัดค้านและคาขอ
นาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยมีประเด็นการคัดค้านที่จะต้อง
พิจารณา ดังนี้
- คัดค้านว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร (ตามมาตรา 10)
- คัดค้านว่าประดิษฐ์นั้นไม่มีลักษณะตามกฎหมายกาหนด (ตามมาตรา 5)
- คัดค้านว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามไม่ให้ขอรับสิทธิบัตร (ตามมาตรา 9)
- คัดค้านว่าผู้ ขอรับสิ ทธิบัตรไม่มีสิท ธิขอรับสิ ทธิบัตร (ตามมาตรา 11 และ
มาตรา 14)
4.2 สรุปสาระสาคัญของการคัดค้าน
ผู้ ต รวจสอบจะต้ อ งสรุป ว่าสาระส าคั ญ ของการคั ด ค้ านเป็ น อย่ างไร และมี
พยานหลั ก ฐานสนั บ สนุ น หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร ในแต่ ล ะประเด็ น ผู้ ต รวจสอบไม่ อ าจน า
หลักฐานอื่นที่ไม่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดคาคัดค้าน และคาขอนาพยานหลักฐานมา
แสดงหรือแถลงเพิ่มเติมมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาได้
4.3 สรุปสาระสาคัญของการโต้แย้ง
ผู้ตรวจสอบจะต้องสรุปว่าสาระส าคัญ ของการโต้แย้งว่ามีเหตุผ ลหั กล้ างการ
คั ด ค้ า นอย่ า งไร และมี พ ยานหลั ก ฐานสนั บ สนุ น หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร ในแต่ ล ะประเด็ น
ผู้ตรวจสอบไม่อาจนาหลักฐานอื่นที่ไม่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดคาคัดค้าน และคาขอนา
พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาได้
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4.4 สรุปรายงานการพิจารณาวินิจฉัยกรณีคัดค้านโต้แย้ง
ผู้ ต รวจสอบจั ดท าสรุป รายงานการพิ จารณาวินิ จฉั ยเสนอให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ตามลาดับชั้นเพื่อพิจารณาเสนออธิบดีลงนามในคาวินิจฉัยรายงานการพิจารณาดังกล่าว
ประกอบด้วย
(1) ประเด็นการคัดค้าน
(2) ลักษณะของการประดิษฐ์ตามคาขอรับสิทธิบัตร
(3) สรุปคาคัดค้าน
(4) สรุปคาโต้แย้ง
(5) ประเด็นที่ต้องพิจารณา
(6) สรุป
(7) รูปเขียนหรือภาพแสดงเปรียบเทียบการประดิษฐ์ (ถ้ามี)
(ตัวอย่างรายงานการพิจารณาวินิจฉัยกรณีการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรตาม เอกสาร
แนบ 5)
ผู้ตรวจสอบต้องจัดเตรียมร่างวินิจฉัยการคัดค้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น พร้ อมกับรายงานการพิจารณาวินิจฉัย
กรณีคัดค้านโต้แย้ง
5.การจัดส่งคาวินิจฉัยให้คู่กรณี
เมื่ออธิบ ดีมีคาวินิจฉัยคาคัดค้าน (ตัวอย่างคาวินิจฉัยของอธิบดีตามเอกสาร
แนบ 7) และลงนามในคาวินิจฉัยแล้ว ให้ ดาเนินการออกเลขคาวินิจฉัยตามระเบียบ
สารบัญและจัดทาหนังสือแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงคาวินิจฉัยดังกล่าว (เอกสารแนบ 6)
6.การดาเนินการหลังการจัดส่งสาเนาคาวินิจฉัยให้คู่กรณี
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ในกรณีที่มีคาสั่งหรือคาวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา 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 หรื อมาตรา 50 ผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยตามมาตราดังกล่ าวมีสิ ทธิอุท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรือคาวินิจฉัยของอธิบดีถ้าไม่
อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคาสั่งหรือคาวินิจฉัยของอธิบดีเป็นที่สุด
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาในกรณีซึ่งอาจเป็นไปได้ดังนี้
ก. ในกรณี ที่ไม่มี การใช้สิ ทธิอุท ธรณ์ คาวินิ จฉัยของอธิบ ดีต่อคณะกรรมการ
สิทธิบัตรภายใน 60 วัน ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของอธิบดีถึงที่สุด และให้ดาเนินการตาม
คาวินิจฉัยของอธิบดี ซึ่งผลของคาวินิจฉัยอาจเป็นได้ในกรณีต่อไปนี้
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ค าวิ นิ จ ฉั ย ถึ งที่ สุ ด ให้ ย กค าคั ด ค้ า น และมี ผ ลให้ ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รสามารถ
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ให้ผู้ตรวจสอบรอผู้ขอยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
แล้วจึงดาเนินการตรวจสอบต่อไป
ม.34
วรรคหนึ่ง

 ในกรณี ที่มีผู้ คัดค้านตามมาตรา 31 และอธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ มี
สิทธิรับสิทธิบัตร ให้อธิบดีสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตร

วรรคสอง

 ในกรณีผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้อุทธรณ์คาสั่งอธิบดีหรือได้อุทธรณ์คาสั่งของอธิบดี
และคณะกรรมการ หรือศาลได้มีคาสั่งหรือคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ถ้าผู้คัดค้านได้ยื่น
คาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันมีคาสั่ง
ของอธิบ ดี หรื อ นั บ แต่ วัน ที่ คณะกรรมการหรือ ศาลมี ค าสั่ งหรือ ค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ยื่นคาขอนั้นในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่น
คาขอรับสิทธิบัตร และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาของผู้ถูกคัดค้านตามมาตรา 28 เป็น
ประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านด้วย ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใดจะยื่นคาคัดค้าน
คาขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกว่านั้นไม่ได้

วรรคสาม

 ในการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้คัดค้านนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ
คาขอรับ สิทธิบัตรและตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้คัดค้านตามมาตรา 24 และให้นา
มาตรา 29 มาใช้บังคับแก่ผู้คัดค้านด้วย
 ค าวิ นิ จ ฉั ย ถึ ง ที่ สุ ด ให้ ย กค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร และมี ผ ลให้ ผู้ คั ด ค้ า นสามารถ
ด าเนิ น การต่ อ ไป (กรณี พิ พ าทเรื่ อ งสิ ท ธิ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รที่ ดี ก ว่ า ) ให้ ร อผู้ คั ด ค้ า น
ดาเนินการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรภายใน 180 วัน ตามมาตรา 34 และให้รอผู้คัดค้านยื่น
คาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ แล้วจึงดาเนินการตรวจสอบต่อไป
 คาวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกคาขอรับสิทธิบัตร เพราะไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กาหนด เช่ น ขัด ต่อ มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 เป็ น ต้ น
ให้บันทึกผลคาวินิจฉัยที่ให้ยกคาขอรับสิทธิบัตรลงบนปกแฟ้มคาขอ
ข. ในกรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง หรื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของอธิ บ ดี ต่ อ
คณะกรรมการสิทธิบัตร (ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรือคาวินิจฉัยของ
อธิบดีตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง) ให้รอผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือการนาคดีขึ้นสู่ศาล
ก่อนดาเนินการตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคาสั่งศาลต่อไป
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7. บทสรุป
การคัดค้านคาขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 31 เป็นขั้นตอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่มี
การประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรแล้วและถ้าบุคคลใดไม่เห็นด้วยต่อการขอ ถื อ สิ ท ธิ ใ นการ
ขอรับสิทธิบัตร ให้ดาเนินการคัดค้านคาขอรับสิทธิบัตรภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา
คาขอรับสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาประเด็นการคั ดค้านของผู้คัดค้านและประเด็นที่
ผู้ ขอโต้แ ย้ งค าคัด ค้านดั งกล่ าว หลั งจากนั้ นผู้ ตรวจสอบจะต้ องสรุป ผลพร้อมทั้ งพิ จารณาให้
คาวินิจฉัยโดยจัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ แล้วจึงจัดส่งคาวินิจฉัยให้กับคู่กรณี
คาวินิจฉัยเป็นไปได้ มี 2 กรณี
1. กรณีที่มีคาวินิจฉัยให้ยกคาคัดค้าน ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร
ภายใน 60 วั น นั บ แต่ ได้ รั บ แจ้ งค าวิ นิ จ ฉั ย ของอธิ บ ดี หากพ้ น ระยะเวลาดั งกล่ า วให้ ถื อ ว่ า
คาวินิจฉัยของอธิบดีเป็นที่สุด
2. กรณี ที่ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ ย กค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของอธิบดี หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าคาวินิจฉัยของอธิบดีเป็นที่สุด
กรณีมีคาวินิจฉัยให้ยกคาขอรับสิทธิบัตร ในประเด็นที่ผู้คัดค้านมีสิทธิมากกว่าผู้ขอรับ
สิทธิบัตรตามมาตรา 10 ผู้คัดค้านสามารถยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้นภายใน
180 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการหรือศาลมี คาสั่งหรือพิพากษาถึงที่สุ ดแล้วแต่กรณี โดยให้วัน
ยื่นคาขอและวันประกาศโฆษณาเป็นวันเดียวกันกับคาขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นไว้
กรณีมีคาวินิจฉัยให้ ยกคาขอรับสิทธิบัตร ในประเด็นที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กาหนด เช่ น ขั ด ต่อ มาตรา มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 เป็ น ต้ น
ให้บันทึกผลคาวินิจฉัยที่ให้ยกคาขอรับสิทธิบัตรลงบนปกแฟ้มคาขอ
ในกรณีที่จัดส่งคาคัดค้านแต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ยื่นคาโต้แย้งภายใน 90 วันนับแต่
ได้รับสาเนาคาคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ละทิ้งคาขอและให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรและ
ผู้คัดค้านทราบถึงการละทิ้งคาขอดังกล่าวด้วย

หมวด 2

หน้า 9

เอกสารแนบ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนินการคัดค้านสิทธิบตั ร

(เอกสารแนบ 1)

ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
( 500 บาท )
ตรวจสอบเบื้องต้น

ประกาศโฆษณา
( 250 บาท )

ไม่มีการคัดค้าน

ตรวจสอบ
การประดิษฐ์
( 250 บาท )

ภายใน 90 วัน

คาคัดค้าน
( 250 บาท )
ภายใน 30 วัน (ถ้ามี)

แจ้งให้ผู้คัดค้าน
และผู้ขอฯ ทราบ
ถึงการละทิ้งคาขอ

ผู้ขอไม่โต้แย้ง

คาขอนาพยานฯเพิ่มเติม
(50 บาท )

ผู้ตรวจสอบส่งสาเนา
คาคัดค้านให้ผู้ขอฯ

ภายใน 90 วัน

ภายใน 90 วัน

คาขอนาพยานฯเพิ่มเติม
(50 บาท )

โต้แย้ง
(50 บาท)
ภายใน 30 วัน (ถ้ามี)

ผู้ตรวจสอบพิจารณาคาคัดค้าน, คาโต้แย้ง
แล้วสรุปผลพร้อมทั้งพิจารณาให้คาวินิจฉัย
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึง
อธิบดีลงนามในคาวินิจฉัย

ผู้ตรวจสอบส่งสาเนา
คาโต้แย้งให้ผู้คัดค้าน
ให้รอผลการพิจารณาอุทธรณ์
หรือการนาคดีขึ้นสู่ศาล ก่อน
ดาเนินการตามคาวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือคาสั่งศาลต่อไป

มีการอุทธรณ์ภายใน 60 วัน

ผู้ตรวจสอบส่งสาเนา
คาวินิจฉัยให้ผู้คัดค้าน
และผู้ขอรับสิทธิบัตร

ไม่มกี ารอุทธรณ์ภายใน 60 วัน

ผู้ตรวจสอบดาเนินการ
ตามคาวินิจฉัยต่อไป

หมวด 2

หน้า 11

หมวด 2

หน้า 12

หมวด 2

หน้า 13

หมวด 2

หน้า 14

หมวด 2

หน้า 15

หมวด 2

หน้า 16

หมวด 2

หน้า 17

หมวด 2

หน้า 18

หมวด 2

หน้า 19

หมวด 2

หน้า 20

หมวด 2

หน้า 21

หมวด 2

หน้า 22

หมวด 2

หน้า 23

หมวด 2

หน้า 24

หมวด 2

หน้า 25

หมวด 2

หน้า 26

หมวด 2

หน้า 27

หมวด 2

หน้า 28

หมวด 3

ส่วนที่ 1
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คาขอรับอนุสิทธิบัตร
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หมวด 3
คาขอรับอนุสิทธิบัตร
ส่วนที่ 1
การตรวจสอบเบื้องต้น
1.บทนา
การตรวจสอบเบื้ องต้ นในกรณี คาขอรับอนุ สิทธิบัตรนี้ เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ
คาขอรับอนุสิทธิบัตรก่อนการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร กล่าวคือ พนักงานเจ้าหน้าที่
หรื อผู้ ตรวจสอบจะเริ่ มด าเนิ นการตรวจสอบหลั งจากผู้ ขอได้ ยื่ นค าขอรั บอนุ สิ ทธิ บั ตรและ
มีรายการเอกสารประกอบคาขอครบถ้วน พร้อมทั้ ง ชาระค่าธรรมเนี ยมคาขอรับอนุ สิทธิบัตร
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ โดยยึด
แนวทางเช่ นเดี ยวกับกรณี ของค าขอรับสิ ทธิ บั ตรการประดิ ษฐ์ และถ้าคาขอรับอนุ สิ ทธิ บั ตร
ถูกต้ องก็ จะด าเนิ นการรั บจดทะเบี ยนและออกอนุ สิ ทธิ บั ตร ส าหรับการตรวจสอบคาขออนุ
สิทธิบัตรเป็นระบบเพื่อการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร โดยจะยังไม่พิจารณาตรวจสอบความใหม่
ก่อนการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร
การตรวจสอบคาขออนุสิทธิบัตรเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ฉบั บ ที่ เกี่ยวข้อง ได้ กาหนดขั้น ตอนในการ
ตรวจสอบและสาระที่จะต้องตรวจสอบคล้ายกับกรณีคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในหมวด
1 ส่วนที่ 1 ดังนี้
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ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น

ยื่นคาขอ
ตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่ถูกต้อง/ต้องรักษาเป็น
ความลับ

ถูกต้อง

ผู้ขอยื่นแก้ไข/ชี้แจง
ตรวจสอบการแก้ไข/ชี้แจง
ถูกต้อง

เสนอประกาศโฆษณา
และรับจด

ไม่ถูกต้อง/ต้องรักษา
เป็นความลับ
เสนอยกคาขอ/ปกปิดสาระสาคัญ
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สาระที่จะต้องตรวจสอบ
1.1 การตรวจสอบคาขอใหม่
 การตรวจสอบรายการคาขอรับอนุสิทธิบัตร (ส่วนรับคาขอ)
 การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของคาขอรับอนุสิทธิบัตร
 การตรวจสอบรายการแบบพิมพ์คาขอรับอนุสิทธิบตั ร
 การตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์ และ
การจัดเตรียมคาขอ (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17 กฎกระทรวง และ
ประกาศกรมฯ)
 การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ได้ (มาตรา 65 ทศ ประกอบ
มาตรา 9 และกฎกระทรวง)
 การตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในการขอรับอนุสิทธิบตั ร (มาตรา 65 ทศ ประกอบ
มาตรา 10 ,11, 14, 15 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และกฎกระทรวง)
 การตรวจสอบสิทธิในกรณีบุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์ยา่ งเดียวกันโดย
ไม่ได้ร่วมกัน (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 16 และกฎกระทรวง)
 การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างคาขอรับสิทธิบัตรกับคาขอรับ
อนุสิทธิบัตร
 การนับวันยื่น และการขอถือสิทธิวันยื่นคาขอ (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา
19 และ 19 ทวิ กฎกระทรวงฉบับที่เกี่ยวข้องและประกาศกรมฯ)
 การประดิษฐ์ทไี่ ม่เคยขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบตั รใน
ราชอาณาจักรก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ตามมาตรา 65 ตรี 77
เบญจ และกฎกระทรวงฉบับที่เกี่ยวข้อง)
 การขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากคาขอรับสิทธิบัตรเป็นคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรก่อนประกาศหรือไม่ (ตามมาตรา 65 จัตวา)
 การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันธ์กันจนอาจถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 18, 26 และกฎกระทรวง
ฉบับที่เกี่ยวข้อง)
 การประดิษฐ์ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 23)
 ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ กรณียกเว้นค่าธรรมเนียม ตามประกาศ กรมฯ เรื่อง
ค่าธรรมเนียม
1.2 การตรวจสอบคาขอแก้ไขเพิ่มเติม
 สาระการแก้ไขฯ ตามคาสัง่ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กาหนด (มาตรา 65
ทศ ประกอบมาตรา 27)
 การเพิ่มเติมสาระสาคัญ (มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 20)
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2. การตรวจสอบรายการคาขอรับอนุสิทธิบัตร
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอฯ (ส่วนบริการรับคาขอ)
เมื่อผู้ขอยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรไว้กับส่วนบริการรับคาขอ ชั้น 3 กองสิทธิบัตร กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณารายการและองค์ประกอบของคาขอรับ
อนุสิท ธิบัตร (เช่น แบบพิมพ์คาขอ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี)
บทสรุ ป การประดิ ษ ฐ์ ) และเอกสารประกอบยื่ น ค าขอ ดั ง แบบแสดงรายการหลั ก ฐาน
ประกอบการการยื่นคาขอ (Checklist) (เอกสารแนบ 1)
1. กรณี ที่คาขอหรือเอกสารหลั กฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้ าที่ ส่วนบริการรับ
คาขอจัดทารายงานบันทึกความบกพร่องตามรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม (บันทึกข้อตกลงการรับคาขอ) โดยที่ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในกาหนดเวลา 90 วันนับแต่วันยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา
8 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
ถ้าเป็ นกรณี ที่ ผู้ยื่น คาขอไม่ ดาเนิ น การส่งเอกสารเพิ่ม เติ มให้ ครบถ้วนภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการคืนคาขอให้แก้ผู้ยื่นคาขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนคาขอ
และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบด้วย (มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกฯ
พ.ศ. 2558)
ในกรณี ดั งกล่าวผู้ยื่ น คาขอได้ช าระเงิน ค่าธรรมเนี ยมใดๆ ให้แก่กรมทรัพ ย์ สิน ทาง
ปัญญาไปแล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่
(1) มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียม
(2) ชาระค่าธรรมเนียมซ้าซ้อนหรือชาระค่าธรรมเนียมเกิน ซึ่งในการชาระ
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ชาระค่าธรรมเนียม
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาเป็นกรณีไป
2. กรณีที่ผู้ยื่นคาขอต้องนาเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการตามบั นทึกข้อตกลงฯ
ในข้อ 1. เพื่อยื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคาขอฯ นาเอกสารหรือหลักฐานมายื่นพร้อมกัน
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน
3. ในกรณีที่จะต้องส่งสาเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้ยื่นคาขอรับรองความถูกต้องของ
สาเนาเอกสารหลักฐานนั้นด้วย
4. ในกรณี ที่ จะต้องส่ งเอกสารเป็ น ภาษาต่ างประเทศ ให้ ผู้ยื่ น คาขอส่งเอกสารนั้ น
พร้อมด้วยคาแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคารับรองของผู้แปลว่าเป็นคาแปลที่ถูกต้อง
5. ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นคาขอด้วยตนเอง
โดยมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคาขอแทน ควรมีหนังสือมอบอานาจช่วงหรือหนังสือมอบ
อานาจเฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอานาจยื่นคาขอและลงนามในบันทึ กข้อตกลงการรับคาขอ
แทนผู้ยื่นคาขอหรือตัวแทนได้ เพราะหากคาขอไม่ถูกต้องหรือ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และบุคคลผู้ยื่นคาขอไม่มีอานาจลงนามในบันทึกดังกล่าว เจ้าหน้าที่ไม่อาจรับคาขอนั้นไว้ได้
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3. การตรวจสอบคาขอรับอนุสิทธิบัตรเบื้องต้น ตามบัญญัติของกฎหมาย
กฎกระทรวง และประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบเบื้ อ งต้ น กรณี ค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร โดยให้ ผู้ ต รวจสอบพิ จ ารณา
ตรวจสอบคาขอตามบัญญัติของกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ม. 65 เบญจ

ในการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาขอรับอนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 17 และตรวจสอบว่า
การประดิษฐ์นั้นได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 หรือไม่และ
ทารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี
 ถ้า อธิบ ดี พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ค าขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต รไม่ ถูกต้ องตามมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้ วยมาตรา 17 หรือการประดิษ ฐ์ นั้น ไม่ได้รับ ความคุ้ม ครองตามมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกคาขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
หนังสือแจ้งคาสั่งโดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนตอบรับไปยังผู้ขอรับอนุสิทธิ บั ตร หรือโดย
วิ ธี ก ารอื่ น ที่ อ ธิ บ ดี ก าหนดภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ ธิ บ ดี มี ค าสั่ งตามมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 28 (1)
 ถ้ า อธิ บ ดี พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รถู ก ต้ อ งตามมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้ ว ยมาตรา 17 และการประดิ ษ ฐ์ นั้ น ได้ รับ ความคุ้ ม ครองตามมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 9 ให้อธิบดีมีคาสั่งให้จดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตรและ
ก่อนการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับ
อนุ สิ ท ธิ บั ต รเพื่ อ ให้ ผู้ ข อรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รช าระค่ า ธรรมเนี ย มการออกอนุ สิ ท ธิ บั ต รและ
ค่าธรรมเนี ย มการประกาศโฆษณาตามวิ ธี การและระยะเวลาที่ กาหนดในมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 28 (2)
อนุสิทธิบัตรให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดโดยกฎกระทรวง

ม. 65 ทศ

ให้นาบทบัญญัติมาตรา 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 สิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบตั ร
โดยอนุโลม
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กฏ.ฉ. 21
(พศ. 2542)
ข้อ 24
กฏ.ฉ. 22
(พศ. 2542)
ข้อ 2
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ในการขอรับอนุสิทธิบัตร ให้นาข้อ 1 ถึงข้อ 18 ในหมวด 1 ว่าด้วยการขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการดาเนินการเกี่ยวกับคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร
เพื่ อรายงานการตรวจสอบต่ ออธิ บ ดี ต ามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้ ว แต่ กรณี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับสิทธิบัตรในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(1) คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคา ขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุป การประดิษฐ์ 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 หรื อมาตรา 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) การประดิ ษ ฐ์ ที่ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รืออนุ สิ ท ธิ บั ต รมิ ได้ มี การขอรับ
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวันยื่นขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี
(6) การประดิ ษ ฐ์ ที่ จะขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต ร มี ความเกี่ย วพั น กั น จนอาจถือได้ ว่า เป็ น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

กฏ.ฉ. 22
(พศ. 2542)
ข้อ 5

ในกรณีที่ปรากฏว่าคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2 (1)
หรือข้อ 3 (1) หรือการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นมีการประดิษฐ์ที่ขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย มาตรา 9
รวมอยู่ ด้ ว ยให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เสนอรายงานอธิ บ ดี เพื่ อ สั่ ง ให้ ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องภายในเวลา
ที่กาหนด

หมวด 3
กฏ.ฉ. 22
(พศ. 2542)
ข้อ 6

ส่วนที่ 1

หน้า 7

ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี
เป็ นการประดิษ ฐ์ที่ขอรับสิท ธิบั ตรการประดิษฐ์หรืออนุ สิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้
ตามมาตรา 58 หรือคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2 (3) หรือ
ข้อ 3 (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรนั้น
ก่อนมี คาสั่ งให้ ย กคาขอตามวรรคหนึ่ ง อธิ บ ดี จ ะสั่ งให้ ผู้ ยื่น คาขอชี้ แจง หรือแก้ไข
เพิ่มเติมคาขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้

4. การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคาขอรับอนุสิทธิบัตร
ในการขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร โดยให้ ผู้ ข อจั ด เตรี ย มค าขอให้ มี ร ายการตาม
ที่กาหนดไว้ในมาตรา 17 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง และประกาศ
กรมฯ ฉบั บที่ เกี่ยวข้อง โดยยื่นคาขอรับ อนุสิท ธิบั ตรตามแบบพิม พ์ที่ อธิบดีกาหนดพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 17

การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
คาขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจนอันจะทาให้
ผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทา
และปฏิบตั ิตามการประดิษฐ์นั้นได้และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีทสี่ ุด
ที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้
(4) ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง
(5) รายการอื่นตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิบัตร หากคาขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามกาหนดในความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็นคาขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้
โดยให้ ผู้ ขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รยื่ น ค าตามแบบพิ ม พ์ ที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด และค าขอ
เหล่านั้นจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ หากจาเป็นต้องอธิบาย
การประดิษฐ์แล้วทาให้สามารถเข้าใจต่อการประดิษฐ์ได้ดีขึ้น อาจต้องแสดงรูปเขียน (ถ้ามี)
และบทสรุปการประดิษฐ์ยื่นพร้อมกับคาขอด้วย
หากการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่
รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและหรือเอกสารแสดง
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รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้น ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บ
จุลชีพที่ตามที่อธิบดีกาหนด (ประกาศกรมฯ เรื่องกาหนดรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ)
เอกสารที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรต้องยื่นพร้อมกับคาขอดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีจานวน
อย่างน้อยสามชุดหรือตามจานวนที่อธิบดีกาหนดแต่ไม่เกินห้าชุด ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสาร
อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้จัดส่งในจานวนเท่ากัน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
อธิบดี
สาหรับในการจัดเตรียมคาขอเพื่อการขอรับอนุสิทธิบัตรของผู้ขอ และกาหนดสถานที่
รั บ ค าขอ รวมทั้ ง จ านวนส าเนาค าขอ ก าหนดให้ เป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน ข้ อ 2. แห่ ง
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542)
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2

ประกาศกรมฯ
เรื่อง “การกาหนด
แบบพิมพ์ฯ”
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 6

ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคาขอรับสิทธิบัตรตามแบบ
พิมพ์ที่อธิบดีกาหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
(2) สานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกาหนด
คาขอรับ สิ ท ธิบั ตรตามวรรคหนึ่ ง ต้องมีรายละเอีย ดการประดิ ษ ฐ์ ข้อถือสิท ธิ และ
บทสรุปการประดิษฐ์ ยื่นไปพร้อมกับคาขอ และในกรณีที่จาเป็นเพื่อให้สามารถเข้าใจการ
ประดิษฐ์ได้ดีขึ้น อาจจะมีรูปเขียนประกอบคาขอรับสิทธิบัตรยื่นไปพร้อมกับคาขอด้วย
เพื่ อประโยชน์ แห่ งข้อนี้ ในกรณี ที่ การประดิ ษ ฐ์ที่ ขอรับ สิท ธิบั ตรเป็ นการประดิ ษ ฐ์
ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่ รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุล
ชีพและหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้น ซึ่งออก
ให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศเป็นคราวๆ ไป
เอกสารที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นพร้อมกับคาขอตามวรรคสอง จะต้องมีจานวนอย่าง
น้อยสามชุดหรือตามจานวนที่อธิบดีกาหนดแต่ไม่เกินห้าชุด ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้ างต้น ให้จัดส่งในจานวนเท่ากัน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
อธิบดี
รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์
ผู้ขอจะต้องมีดังต่อไปนี้
(1) ใช้ กระดาษปอนด์ สี ข าวเรี ย บ ไม่ มี เส้ น ขนาดเอ 4 (ประมาณ 21 X 29.7
เซนติเมตร) โดยใช้หน้าเดียว ตามแนวตั้ง เว้นแต่รูปเขียนอาจใช้ตามแนวนอนได้
(2) ระบุหมายเลขประจาหน้า และจานวนหน้าทั้งหมดไว้กลางหน้ากระดาษด้านบน
ของทุกหน้า ตามลาดับ
(3) มีหมายเลขกากับไว้ที่ด้านซ้าย ทุก 5 บรรทัดตามลาดับข้อความในรายละเอียด
การประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์
(4) ใช้หน่วยที่แสดงน้าหนัก และหน่วยการวัดปริมาณอื่นๆ ตามหลักสากล
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(5) ใช้ถ้อยคาเป็นศัพท์เฉพาะ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในศิลปะ
หรือวิทยาการสาขานั้นๆ
(6) ไม่ ขู ดลบ แก้ ไข เปลี่ ยนแปลง เพิ่ มเติ ม หรือมี ค าหรือข้ อความใดๆ ระหว่ าง
บรรทัดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีจาเป็น โดยต้อง
ไม่ทาให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด
ผู้ขอสามารถขอรับแบบพิมพ์คาขอหรือคารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร รวมทั้งแบบพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสานักงาน
พาณิชย์จังหวัด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถถ่ายสาเนาเอกสารหรือดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เวบไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th
แบบพิมพ์คาร้องต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน กฎกระทรวง หรือประกาศกรมฯ ฉบับ
ที่ เกี่ย วข้อง และรายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ข้อถือสิ ท ธิ รูป เขีย น (ถ้ามี ) และบทสรุป การ
ประดิษฐ์ หรือเอกสารประกอบคาขออื่นใด จะต้องพิมพ์หรือดีดพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องพิมพ์
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
การตรวจสอบเบื้องต้นคาขอรับอนุสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบ จะต้องพิจารณาความ
ถูกต้องของคาขอ ความชัดเจนในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ และมีสิ่งประดิษฐ์ ใด
ไม่สามารถให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย สิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งในกรณีที่เกิด
ความซ้าซ้อนหรือความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร ดังนั้น ให้พิจารณา
ตามข้อกาหนดในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542)
กฎ ฉ.22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2

ในการดาเนินการเกี่ยวกับคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อ
รายงานการตรวจสอบต่ อ อธิ บ ดี ต ามมาตรา 28 หรื อ มาตรา 65 เบญจ แล้ ว แต่ ก รณี
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ ค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
(1) คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามความใน มาตรา 17 หรือ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย มาตรา 17 แล้วแต่กรณี
(2) การประดิษฐ์นั้นมิใช่การประดิษฐ์ ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
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
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(4) ผู้ ขอรับ สิ ท ธิบั ตรการประดิ ษ ฐ์ หรือผู้ขอรับ อนุ สิท ธิบั ต รเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิรับ สิ ท ธิ บั ต ร
การประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบั ตรตามมาตรา 16 หรือมาตรา 65 ทศประกอบด้วยมาตรา 16
แล้วแต่กรณี
(5) การประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รมิ ได้ มี ก ารขอรั บ
อนุ สิ ท ธิ บั ต รหรือสิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ต ามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวัน ยื่ น
คาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี
(6) การประดิ ษ ฐ์ ที่ จ ะขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รมี ค วามเกี่ ย วพั น จนอาจถื อ ได้ ว่ า เป็ น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ดังนั้น ในการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ต้องตรวจสอบว่าคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรมีรายการเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร
 รายละเอียดการประดิษฐ์
 ข้อถือสิทธิ
 รูปเขียน (ถ้ามี)
 บทสรุปการประดิษฐ์
 เอกสารประกอบคาขอ เช่น หนังสือคารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร
หนังสือโอนสิทธิ หนังสือมอบอานาจ หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หนังสือรับรอง
การฝากเก็บจุลชีพ คาขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคาขอในต่างประเทศไว้เป็นครั้งแรกฯ หรืออื่นๆ
เป็นต้น ซึ่งเอกสารประกอบคาขอที่ผู้ขอจะต้องนาส่งจะขึ้นกับเงื่อนไขแต่ละกรณี พิจารณาได้
ดังต่อไปนี้
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอแต่ละกรณี
1. เอกสารหนังสือแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ “คารับรอง
เกี่ยวกับการขออนุสิทธิบัตร” ใช้กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลเดียวกับผู้ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการรับรอง
ยืนยันว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เป็นผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร และไม่มีบุคคลอื่นใดมีสิทธิ ขอรับอนุสิทธิบัตร
และไม่ มี การโอนสิ ทธิ ให้ แก่บุ คคลอื่ น ใด และรับรองรายละเอี ยดต่ างๆ รวมถึงข้อเท็ จจริง
ทั้งหมดที่ระบุในคาขอรับอนุสิทธิบัตรมีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
2. เอกสารหนังสือโอนสิทธิ ใช้กรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับ
ผู้ประดิษฐ์เกิดขึ้นจากความยินยอมของผู้ประดิษฐ์ใช้ในการโอนสิทธิการประดิษฐ์ดังกล่าว
รวมถึงสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ เพื่อแสดงเอกสาร
หลักฐานสาคัญสาหรับโอนสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน หนังสือสัญญาโอนสิทธิต้องระบุ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ และลงลายมือชื่อระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน ทั้งนี้ ควรมีบุคคล
ร่วมลงนามเป็นพยานรู้เห็นในการทาสัญญา เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือโอนสิทธิ
2.1 กรณี ที่ มี ห นั ง สื อ โอนสิ ท ธิ ฉ บั บ จริ ง ได้ ยื่ น ขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รไว้
ภายในประเทศไว้ก่อนหน้าแล้วมีความประสงค์ขอรับอนุสิทธิบัตรในคาขออื่น โดยผู้โอนและ
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ผู้รับโอนเป็นบุคคลเดิม ในการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรในคาขออื่นสามารถใช้สาเนาหนังสือโอน
สิทธิจากฉบับจริงได้ ต้องระบุในสาเนาหนังสือโอนสิทธิว่ามาจากคาขอฉบับจริงเลขที่ใด และ
ลงนามรับรองสาเนาความถูกต้องโดยตัวแทน
2.2 กรณี มีผู้ ขอมีส าเนาหนังสือสัญ ญาโอนสิทธิแล้ วคารับ รองรับรองจาก
สานักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ หรือคารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้
อานาจรับ รองลายมื อชื่ อ (Notary public) หรือ คารับ รองลายมื อ ชื่ อโดยเจ้ า หน้ าที่ ผู้ ที่ มี
อานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ประจาอยู่ ณ ประเทศที่ผู้โอนและผู้รับโอนมีถิ่นที่อยู่ ดังนั้นในการยื่นขออนุสิทธิบัตรสามารถ
ใช้สาเนาหนังสือโอนสิทธิฉบับสาเนาที่ผ่านการรับรองความถูกต้องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น
3. เอกสารหนั งสื อรับ รองการแสดงการประดิษ ฐ์ คือหนั งสื อ รับ รองการแสดง
การประดิษฐ์ ใช้กรณีบุคคลใดมีความประสงค์ต้องการนาการประดิษฐ์เปิดเผยสาระสาคัญ
หรือรายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ในงานแสดงสิ น ค้ าระหว่ างประเทศ หรือในงาน แสดงต่ อ
สาธารณชนของทางราชการ โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น ผู้ จั ด หรื อ อนุ ญ าตให้ มี ขึ้ น ใน
ราชอาณาจักร หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องออกให้โดยส่วนราชการที่เป็นผู้จัดการแสดง
หรืออนุญาตให้มีขึ้น ถ้าผู้ขอได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรภายในกาหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วันเปิด
งานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งถือได้ว่าวันยื่นคาขอเป็นวันที่เปิดงานแสดง ทั้งนี้ ต้องยื่นหนังสือ
รับรองการแสดงการประดิษฐ์ พร้อมกับคาขอรับอนุสิทธิบัตร โดยหนังสือรับรองต้องระบุวัน
เปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชนและวันที่ได้ เปิดเผยสาระสาคัญหรือ
รายละเอียดของการประดิษฐ์หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสารธารณชน
ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 19
4. เอกสารหนังสือมอบอานาจ คือหนังสือมอบอานาจ ใช้กรณีผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร
มอบอานาจให้บุคคลอื่นๆ กระทาการแทนในนามตนเอง (เช่น ผู้ขอรับอนุ สิทธิบัตร ผู้ขอให้
ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุ สิทธิบัตร ผู้คัดค้าน ผู้โต้แย้ง หรือผู้อุทธรณ์ เป็นต้น)
จะต้องมอบอานาจให้แก่ตัวแทนสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เท่านั้น การมอบอานาจแบ่งเป็น 2 กรณี ตามถิ่นที่อยู่ของผู้ ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ดังต่อไปนี้
กรณี ที่ 1 ผู้ขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศประสงค์จะมอบอานาจให้ แก่บุคคลอื่ น
กระท าแทน ให้ มอบอานาจให้ แก่ตัวแทนซึ่ งขึ้นทะเบี ยนเป็ นตั วแทนกับกรมทรัพย์ สินทาง
ปัญญาเท่านั้น
กรณี ที่ 2 ผู้ขอไม่มีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย ให้มอบอานาจให้ตั วแทนซึ่งขึ้น
ทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกัน โดยยื่นหนังสือมอบอานาจต่ออธิบดีตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 การมอบอานาจนั้นกระทาขึ้นในต่างประเทศ หนังสือมอบอานาจต้องมี
คารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้า
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สานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ ประเทศที่ผู้มอบอานาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายให้กระทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีคารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศ
นั้นให้มีอานาจรับรองลายมือชื่อ (Notary public)
 การมอบอ านาจนั้ น กระท าในประเทศไทย ต้ อ งส่ งภาพถ่ า ยหนั งสื อ
เดินทาง หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่น โดยที่เอกสารหลักฐาน
เหล่านั้นจะต้องแสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอานาจผู้นั้นได้อยู่ในประเทศไทยจริง
ทั้งนี้ ในเอกสารหนังสือมอบอานาจดังกล่าวต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อ
ผู้ รั บ มอบอ านาจ 1 คน ถ้ าหนั ง สื อมอบอ านาจเป็ น ภาษาต่ า งประเทศจะต้ องแนบฉบั บ
ภาษาไทยพร้อมลายมือผู้แปลและผู้รับมอบอานาจรับรองว่าเป็นคาแปลภาษาไทยที่ถูกต้องตรง
กับต้ นฉบั บหนั งสื อมอบอานาจ หรือเป็ นหนั งสื อรับรองการแปล โดยที่ ตัวแทนสามารถลง
ลายมือแทนผู้ขอรับสิทธิบัตรได้
สาหรับบางกรณีผู้ขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจไม่ได้ยื่นหรือดาเนินการใดๆ
ด้วยตนเองที่เกี่ยวข้องการขอรับอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์ทางปัญญาแล้วประสงค์จะให้บุคคล
อื่นใดดาเนินการแทนตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอานาจช่วงหรือมอบอานาจเฉพาะการ
5. เอกสารหนั งสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ และ/หรือเอกสารแสดงรายละเอี ยด
ที่เกี่ยวข้องลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพที่ออกให้โดยสถาบัน สาหรับใบฝากเก็บเชื้อจะระบุ
วันที่/ผู้ฝากเชื้อ/หมายเลขรับฝากเชื้อ และข้อมูลอื่นๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยที่สถาบันฝาก
เก็บจุลชีพต้องเป็นสถาบันตามที่อธิบดีกาหนด (ตามประกาศกรมฯ เรื่องกาหนดรายชื่อสถาบัน
ที่รับฝากเก็บจุลชีพ)
6. คาขอถือสิ ทธิให้ ถือวันยื่ นคาขอในต่ างประเทศเป็ นครั้งแรกเป็ นวันยื่ นคาขอใน
ประเทศไทย คือเอกสารใช้แสดงว่าได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในต่างประเทศไว้ก่อน
ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทยแล้วประสงค์ขอมีสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นคาขอนั้นในวันที่ได้ยื่น
คาขอรับอนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกได้ หรืออ้างสิทธิย้อนหลังตามมาตรา 19 ทวิ
หรือเรียกว่า Claims priority ซึ่ งได้อ้างอิงถึงสิทธิ ในคาขอที่ ยื่ นไว้ในต่ างประเทศเป็ นครั้ งแรก
โดยต้องยื่นคาขอรับรับอนุสิทธิบัตรภายในประเทศไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ยื่นคาขอนั้นไว้ใน
ต่างประเทศเป็นครั้งแรก
ผู้ขอต้องยื่นคาขอถือสิทธิ ให้ถือวันยื่นฯ ที่กาหนดไว้ตามแบบ สป/สผ/อสป/002-ก
(เอกสารแนบ 5) พร้อมกับสาเนาคาขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดย
สามารถยื่นพร้อมกับวันขอรับอนุสิทธิบัตรภายในประเทศ หรือยื่นได้ก่อนวันประกาศโฆษณาอนุ
สิ ทธิ บั ตรในประเทศ แต่ ทั้ งนี้ ต้ องไม่ เกิ น 16 เดื อนนั บแต่ ยื่ นค าขอรั บอนุ สิ ทธิ บั ตรนั้ นนอก
ราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก (ตามประกาศกรมฯ เรื่อง “กาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร คาขอ
ถือสิทธิวันยื่นฯ”)

หมวด 3

ส่วนที่ 1

หน้า 13

5. การตรวจสอบแบบพิมพ์คาขอรับอนุสิทธิบัตร
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณารายการแบบพิมพ์คาขอรับ อนุสิทธิบัตรตามแบบ สป/สผ/
อสป/001-ก (เอกสารแนบ 2) ว่าผู้ขอได้เลือกหรือระบุข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สอดคล้องกับที่ยื่นเอกสารประกอบคาขอหรือไม่ ดังต่อไปนี้
แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั รมีจานวน 2 หน้า สาหรับช่องด้านซ้ายมือด้านบน
ของหน้าแรกจะมีช่องสี่เหลี่ยม  ให้ทาเครื่องหมายถูก เลือกการขอรับความคุ้มครอง เช่น
ต้ องการเลื อกค าขอเป็ นอนุ สิ ทธิ บั ตร ก็ ให้ ใส่ เครื่องหมาย  การประดิ ษฐ์  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  อนุสิทธิบัตร เป็นต้น โดยจะมีช่องที่ต้องกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ใส่ในแต่ละช่อง
ตามลาดับดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
ต้องการระบุชื่อที่แสดงถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ อย่างชัดเจนและ
สอดคล้ องกับ ที่ ระบุ ไว้ในรายละเอี ยดการประดิษ ฐ์ และเอกสารประกอบคาขอ (หนังสื อ
สัญญาโอนสิทธิ คารับรองการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นต้น)
ข้อ 2 คาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
ให้กรอกในกรณียื่นคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ หลายคาขอพร้อม
กันซึ่งเป็นจุดเดียวกัน หากเป็นคาขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่ต้องกรอกตัวเลข (กรณีคาขอ
ชุดสาหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)
ข้อ 3 ผู้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และที่อยู่ (บ้านเลขที่ ถนน ประเทศ)
กาหนดให้กรอกชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ในกรณี ที่ ชื่ อ ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต ร เป็ น บุ ค คลให้ พิ ม พ์ ชื่ อ และที่ อ ยู่
ที่สามารถติดต่อได้
ในกรณีที่ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นนิติบุคคลให้พิมพ์ชื่อบริษัทและ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ - ที่อยู่ของผู้ขอ รวมทั้งสัญชาติของผู้ขอให้สอดคล้องและถูกต้อง
ตาม ที่ระบุไว้เอกสารประกอบคาขอ (เช่น หนังสือโอนสิทธิ หรือคารับรองเกี่ยวกับการขอรับ
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น) ควรระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยทันที หากมีที่อยู่ของผู้ขอหลายคน
พนั กงานเจ้าหน้ า ที่ จะส่งเอกสารหรือติ ด ต่ อไปยั งผู้ ขอที่ ระบุ เป็ น ลาดั บ แรก หรือ ส่งไปยั ง
ตัวแทนสิทธิบัตรก่อนถ้ามีการมอบอานาจแก่ตัวแทน
ข้อ 4 สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ต้องพิ จารณาว่าผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตรขอรับ อนุสิทธิบัตรในฐานะใด ให้เลือกโดย
กรอกเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม
ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ ผู้รับโอน ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอื่น
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ข้อ 5 ตัวแทน (ถ้ามี) ที่อยู่ (บ้านเลขที่ ถนน จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์)
กาหนดให้กรอกชื่อตัวแทนที่รับมอบอานาจ โดยจะต้องระบุตัวแทนที่ขึ้นทะเบียน
ไว้กับ กรมทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญาได้ เท่ านั้ น หากผู้ ขอยื่น คาขอด้ วยตนเองไม่ได้ม อบอานาจ
ตัวแทนก็ให้เว้นว่างไว้
หากผู้ขอมอบอานาจแก่ตัวแทนสิทธิบัตรแล้ว ได้ระบุชื่อในแบบพิมพ์คาขอข้อ 5.
ต้องพิจารณาว่าเป็นตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ นั้นถูกต้องหรือไม่ และในการระบุชื่อ ที่อยู่ของตัวแทนสิทธิบัตร รวมทั้งเลขที่ตัวแทน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ที่ระบุไว้ในแบบ
พิมพ์คาขอจะต้องสอดคล้องตรงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอานาจตัวแทนนั้นด้วย
ข้อ 6 ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และที่อยู่ (บ้านเลขที่ ถนน ประเทศ)
ก าหนดให้ ก รอกชื่ อ ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ แ ละที่ อ ยู่ โดยจะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ชื่ อ
ผู้ประดิษฐ์หรือชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมกันกรณีหลายคน รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ)
ตามที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์คาขอ ข้อ 6. ว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุไว้ในคารับรองเกี่ยวกับ
ขอรับ สิ ท ธิ บั ต ร / อนุ สิ ท ธิ บั ต ร หรือ หนั งสื อสั ญ ญาโอนสิ ท ธิ หรือ หนั ง สื อ แสดงการเป็ น
นายจ้างแล้วแต่กรณี ถูกต้องหรือไม่
ข้อ 7 คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคาขอเดิม
ต้องพิ จารณาว่าผู้ขอได้ระบุ วันขอถือว่าได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้
ในวันเดียวกับคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเลขที่…….วันยื่น………เพราะแยกจากหรือเกี่ยวข้อง
กับคาขอเดิมด้ วยเหตุ คาขอเดิมมี การประดิ ษฐ์ หลายอย่ าง (มาตรา 26) หรือเหตุ ถูกคัดค้ าน
เนื่องจากผู้ขอไม่มีสิทธิ (มาตรา 34) หรือเหตุขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ (ข้อ 14 แห่ง
กฎกระทรวงฉบับที่ 22) ถูกต้องหรือไม่
ข้อ 8 การยืน่ คาขอนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่ยังไม่เคยยื่นคาขอที่ใดมาก่อนให้เว้นว่างไว้ ในกรณีที่มีการยื่นคาขอไว้นอก
ราชอาณาจักรมาก่อนให้กรอกรายละเอียดลงในตารางให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ต้องพิจารณาว่าข้อมูลยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรระบุในแบบพิมพ์คาขอ ข้อ 8.
ว่าระบุวันยื่นคาขอนอกราชอาณาจักร เลขที่ คาขอ ประเทศ สัญลักษณ์ จาแนกการประดิษฐ์
ระหว่างประเทศ รวมทั้งสถานะคาขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลใน
เอกสารค าขอถื อสิ ทธิ ให้ ถือวั นยื่ นค าขอไว้ ในต่ างประเทศ เป็ นครั้งแรกเป็ นวั นยื่ นคาขอใน
ประเทศไทย และการระบุการยื่ นเอกสารหลักฐานการยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรว่านาส่ ง
พร้อมคาขอ หรือนาส่งหลังจากวันยื่นคาขอ
ข้ อ 9 การแสดงการประดิ ษ ฐ์ หรื อ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/
อนุสิทธิบัตรได้แสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดขึ้น
กาหนดให้ระบุวันที่แสดง โดยมีหลักฐานแสดงแนบมาด้วย
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ระบุวันแสดง…....วันเปิดงานแสดง……ผู้จัด……ในแบบพิมพ์
ข้อ 9 ได้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลในเอกสารหลักฐานการแสดงงานหรือไม่ เช่น หนังสือ
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รับรองการแสดงงาน หรือประกาศนียบัตรในการแสดงงาน เป็นต้น โดยจะต้องระบุถึงวันแสดง
งาน วันเปิดงานแสดง ชื่อผู้จัดงานแสดง โดยมีชื่อที่ใช้จัดแสดงจะต้องสอดคล้องกับสาระสาคัญ
ของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรไว้
ข้อ 10 การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับจุลชีพ
หากเป็นคาขอเกี่ยวกับจุลชีพใหม่ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเก็บจุลชีพ
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอได้ระบุถึงเลขที่ทะเบียนฝากเก็บ วันที่ฝากเก็บจุลชีพ รวมทั้งสถาบันฝาก
เก็บจุลชีพระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ หรือสถาบันฝากเก็บจุลชีพในประเทศ ถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารหลักฐานที่ได้แนบประกอบการพิจารณาหรือไม่
ข้อ 11 ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอยื่นเอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวันยื่น
คาขอนี้ และจะจัดส่งคาขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นภาษาไทยภายใน 90 วัน นับจากวันยื่นคาขอนี้
โดยขอยื่นเป็นภาษา
ต้องพิจารณาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ยื่นเอกสารเป็นภาษา
ใด โดยให้ทาเครื่องหมาย  ลงใน 
 อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  อื่นๆ
ข้อ 12 ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิ บัตร ขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาคาขอรับ สิทธิบัตร
หรือรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร
กาหนดให้ผู้ขอระบุในกรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีประสงค์ขอรับสิทธิบัตรฉบับนี้
ที่ต่างประเทศหรือเหตุผลอื่น ซึ่งยังไม่ต้องการให้คาขออนุสิทธิบัตร ที่ยื่นในประเทศไทยประกาศ
โฆษณาก่ อนที่ จะไปยื่ น ขอรับ ในประเทศอื่ น ซึ่ งอาจขอให้ อธิ บดี ประกาศโฆษณาค าขอรั บ
อนุสิทธิบัตรหลังจากวันที่ผู้ขอพร้อมที่จะเปิดเผยสาระสาคัญของการประดิษฐ์ดังกล่าว
ต้องพิจารณาความประสงค์ของผู้ขอ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร
ในต่ างประเทศของผู้ ขอหรื อเหตุ ผลอื่ น โดยพิ จารณาการขอให้ ประกาศโฆษณาขอรับ อนุ
สิทธิบัตรได้หลังจากวัน/เดือน/ปี ตามที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์ และคานึงถึงความต้องการขอใช้รูป
เขียนหมายเลขใดในการประกาศโฆษณานั้นอีกด้วย
ข้อ 13 คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร นีป้ ระกอบด้วย
ต้องพิ จารณาว่ามี จ านวนหน้ าในแต่ ละส่วนของคาขอรับสิ ทธิบั ตร/อนุ สิทธิ บั ตร
โดยระบุจานวนหน้าตามที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆ ตามหัวข้อที่ระบุ [(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ)] ถูกต้อง
สอดคล้องกับจานวนหน้าของที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี)
และบทสรุปการประดิษฐ์ หรือถูกต้องในกรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจานวนหน้าในแต่ละส่วน
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ข้อ 14 เอกสารประกอบคาขอ
ต้องพิจารณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ในกรณีที่มีเอกสารประกอบคาขอ
ถูกต้องครบถ้วนตามคาขอแต่ละกรณีหรือไม่ เช่น
 เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์/ออกแบบผลิตภัณฑ์
 หนังสือมอบอานาจ
 เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ
 เอกสารการนับวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นคาขอในประเทศไทย
 เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
 เอกสารอื่นๆ เป็นต้น
ข้อ 15 การรับรองการประดิษฐ์หรือการพัฒนาปรับปรุงการประดิษฐ์
ต้องพิจารณาว่าผูข้ อหรือตัวแทนสิทธิบัตร ได้รับรองการประดิษฐ์ที่ตนเองได้ยื่นไว้ว่า
เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตรมาก่อนหน้า โดยให้ลงเครื่องหมาย  ลงใน  หรือ
เป็นการประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นหรือพัฒนาปรับปรุงมากจากการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้าแล้ว…...
(อาจระบุเลขที่คาขอ เลขที่ประกาศ หรือเลขที่สิทธิบัตรจากการประดิษฐ์มีมาก่อนหน้าได้)
ข้อ 16. ให้ลงลายมือชื่อในฐานะที่เป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือตัวแทน
สิทธิบัตรพร้อมวงเล็บคานาหน้าชื่อ – สกุล กากับลายมือชื่อด้วย
กาหนดลงลายมือในแบบพิมพ์อยู่ในฐานะใด โดยทาเครื่องหมาย  ลงใน 
 ผู้ขอรับสิทธิบัตร/ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร  ตัวแทนสิทธิบัตร
พิจารณาว่าผู้ขอหรือตัวแทนลงลายมือชื่อจริงไว้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากเป็นการลง
ลายมือชื่อจริงของตัวแทนสิทธิบัตร จะต้องเป็ นตัวแทนสิทธิบั ตรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดี
เท่ านั้ น ถ้าผู้ขอเป็ นนิ ติบุ คคลให้ตรวจสอบการลงลายมื อชื่อจริงของผู้มี อานาจในการ ลงนาม
รวมทั้งต้องประทับตราของนิติบุคคลเหล่านั้นด้วย โดยเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล
ข้อสังเกต
ทั้งนี้ หากระบุข้อมูลในเอกสารแบบพิมพ์คาขอทั้ง 2 หน้าแล้วมีส่วนหนึ่งของข้อใดที่มี
รายละเอี ยดมากกว่าเนื้ อที่ ของช่ องที่ จั ดไว้ให้ นั้ น เช่น การระบุ ชื่อที่ อยู่ ผู้ ขอ ตั วแทน หรือชื่ อ
ผู้ประดิษฐ์ การยื่นคาขอนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ผู้ขอสามารถเพิ่มหน้าแบบพิมพ์ต่อเป็นหน้า 3
หรือ 4 ได้
สาหรับการตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนตาม ม.65 ทศ ประกอบมาตรา 17
เพื่ อรับจดทะเบี ยนและประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 28 ในการรับจด
ทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบ ดังนี้ ตรวจสอบคาขอรับอนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
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6. การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์
สาระสาคัญในรายละเอียดการประดิษฐ์จะต้องมีข้อความสมบูรณ์รัดกุมและชัดเจน
อันจะทาให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะและวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทาและ
ปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์
พึงทราบได้
การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์จะต้องได้รับเปิดเผยเทคนิคการประดิษฐ์อย่าง
สมบู ร ณ์ ชั ด แจ้ ง และพอเพี ย งที่ ท าให้ ผู้ มี ค วามช านาญในระดั บ สามั ญ ท าและปฏิ บั ติ ไ ด้
หากรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่เปิดเผยอย่างพอเพียงหรือไม่สมบูรณ์จนผู้มีความชานาญใน
ระดับสามัญไม่สามารถทาหรือปฏิบัติตามได้ ย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับ
ความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรที่ต้องการเปิดเผยการประดิษฐ์อย่างเห็นชัดเจน สมบูรณ์ เพื่อให้มี
การศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดขึ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป และไม่สามารถกระทาการ
พิสูจน์สิทธิที่เกิดจากการประดิษฐ์ได้ อย่างชัดเจนในกรณีที่ถูกละเมิด ดังนั้น การตรวจสอบ
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้ตามกรณี
ดังต่อไปนี้

กฎ ฉ. 21
(พ.ศ. 2542 )
ข้อ 3

 รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ต้ อ งได้ รั บ เปิ ด เผยเทคนิ ค การประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
(Completness)
รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ตามที่ปรากฏในคาขอรับ
สิทธิบัตรและต้อง

(1) อธิบายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
(2) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
(3) ชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อันจะทาให้เข้าใจการประดิษฐ์
นั้นดีขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย
(ถ้ามี)
(4) เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะทาให้ผู้มีความชานาญ
ในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ สามารถทาและ
ปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้
(5) อธิบายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ (ถ้ามี)
(6) ระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ทราบ ทั้งนี้ ให้ยกตัวอย่างและอ้าง
ถึงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาที่เกี่ยวข้อง หรือรูปเขียนด้วยถ้าจาเป็น
(7) แสดงให้ เห็ น ว่ า การประดิ ษ ฐ์ นั้ น สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการผลิ ต ทาง
อุตสาหกรรมหัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรมได้ หากไม่สามารถเข้าใจ
ได้จากลักษณะของการประดิษฐ์
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ทั้งนี้ ให้มีหัวข้อเรื่องและรายละเอียดดังกล่าวตามลาดับหัวข้อเรื่องที่ระบุไว้ในวรรค
หนึ่ง การเปลี่ยนลาดั บหัวข้อเรื่องให้กระทาได้ทาให้เข้าใจการประดิษฐ์นั้นดีขึ้น แต่ต้องระบุ
หัวข้อเรื่องไว้ด้วยทุกกรณี
สาหรับการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องปรากฏให้เห็นเนื้อหาสาระที่จะ
ทาให้เข้าใจการประดิษฐ์ดีขึ้น เช่น การระบุถึงสาขาทางวิทยาการการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องใน
สาขาเดียวกัน หรืออธิบ ายชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อันจะทาให้
เข้าใจการประดิษฐ์นั้นดี ขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งสามารถระบุเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ สาขาวิท ยาการเดีย วกัน เพื่ อ อ้ างอิ งและบรรยายเปิ ดเผยการประดิษ ฐ์ โดยมี
ข้อความสมบูรณ์ รัดกุมและชัดแจ้ง ซึ่งจะทาให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือ
วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น สามารถปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ ทั้งนี้สามารถ
อ้างอิงรูปเขียน (ถ้ามี) เพื่อเกิดความเข้าใจในการประดิษฐ์ได้อย่างชัดมากยิ่งขึ้น หากกรณีที่มี
รูปเขียนให้ระบุหัวข้อคาอธิบายรูปเขียนโดยย่อด้วย สิ่งสาคัญในการบรรยายรายละเอียดการ
ประดิษฐ์จะต้องปรากฏเนื้อหาสาหรับใช้ในการพิจารณาว่าเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ไ ด้ ในทางอุ ต สาหกรรมได้ ห รือ ไม่ เช่ น การประดิ ษ ฐ์ จ ะต้ อ งแสดงถึ ง ปั ญ หา
ที่ เกิด ก่อนหน้ า เป็ น มาอย่างไร และมี วิธีการแก้ปั ญ หาทางเทคนิ คอย่ างไร และรวมไปถึง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประดิษฐ์ (มีอรรถประโยชน์ที่เพิ่มเติมขึ้นอย่างไร) ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการใน
การประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทราบในการประดิษฐ์นั้น ซึ่งเป็นเนื้อหาสาคัญที่จาเป็น
สาหรับปฏิบัติตามการประดิษฐ์ได้ เช่น วิธีที่ดีที่สุดสาหรับการใช้การประดิษฐ์เหล่านั้น
ทั้งนี้ เนื้อหาในคาขอรับ อนุสิท ธิบั ตรต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ ระบุ เพิ่มเติมไว้ใน
หมวด 3 ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้น หัวข้อ 6. การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์
ในคู่มือฉบับนี้
แนวทางการพิ จ ารณาตรวจสอบรายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ผู้ ต รวจสอบจะต้ อ ง
พิจารณาคาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น ซึ่งผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตรได้บรรยายไว้ในคาขอโดย
ในแต่ละหัวข้อของคาบรรยายดังกล่าว เมื่อผู้ตรวจสอบได้อ่านและพิจารณาตรวจสอบแล้ว
จะต้องสามารถสร้างความเข้าใจ รับรู้หรือเรียนรู้ถึงการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรจากคา
บรรยายนั้นๆ ดังต่อไปนี้
6.1 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
ต้องเป็นชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์อย่าง
ชัดเจน เช่น คาบูเรเตอร์ที่มีอุปกรณ์อุ่นน้ามัน หรือรถจักรยานแบบพับได้ หรือกรรมวิธีการ
ผลิตยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง หรือยาเม็ดเคลือบช็อกโกแลตรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
ต้องไม่เป็นชื่อเฉพาะของบุคคล หรือชื่อที่ตั้งขึ้นเอง หรือชื่อที่เป็นยี่ห้อทางการค้า
หรือ ชื่ อ ที่ เป็ น การอวดอ้ า งสรรพคุ ณ ใด เช่ น คาบู เรเตอร์แ บบชั ย ยุ ท ธ รถจั ก รยานแบบ
มหัศจรรย์ เป็นต้น

หมวด 3

ส่วนที่ 1

หน้า 19

6.2 ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
เป็นหัวข้อที่บรรยายถึงจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ และลักษณะการประดิษฐ์โดย
ย่อ ซึ่งในหั วข้อนี้ ผู้ ต รวจสอบจะต้องทราบว่า การประดิ ษ ฐ์นี้ เป็ น การประดิษ ฐ์ สิ่งใดและ
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีจุดมุ่งหมายใดที่ได้ทาการประดิษฐ์ดังกล่าวขึ้น
6.3 สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับ อนุสิทธิบัตรนี้อยู่ในสาขาวิทยาการ
หรือสาขาเทคโนโลยีใด และผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ระบุไว้ตามคาขอถูกต้องหรือไม่
ในกรณี ที่ไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประดิษฐ์นั้นๆ อยู่ในสาขาวิทยาการ
ด้านใดการระบุในหัวข้อนี้อาจจะระบุในลักษณะที่เป็นวิทยาการเฉพาะของการประดิษฐ์นั้นๆ
ก็ได้ เช่น วิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับ (ระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์นั้น) เป็นต้น
6.4 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
ในหั วข้ อนี้ ผู้ ต รวจสอบต้ องพิ จ ารณาว่ าสาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด การประดิ ษ ฐ์ นั้ น เป็ น
อย่างไร และก่อนหน้าที่จะได้มีการประดิษฐ์ตามคาขอรับ อนุสิทธิบัตร ได้เคยมีผู้ใดทาการ
คิ ด ค้ น ไว้ ก่ อ นหรือ ไม่ อ ย่ า งไร ซึ่ ง ผู้ ข อรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รจะต้ อ งบรรยายถึ ง พั ฒ นาการของ
การประดิษฐ์ของตนไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบต้องเรียนรู้จากคาบรรยายในหั วข้อนี้ อาจพิจารณาได้จาก
ลักษณะของข้อเสียหรือข้อบกพร่องของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้หรืองานที่ปรากฏอยู่
แล้ว พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาหรือข้อเสียหรือข้อบกพร่องด้วยการประดิษฐ์ที่จะ
ขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นๆ
อนึ่ง การบรรยายในหั ว ข้อดังกล่าว หากผู้ขอได้บ รรยายอ้ างอิงถึงสาระสาคัญ การ
ประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้า (เช่น เลขที่คาขอ เลขที่ประกาศโฆษณา เลขที่สิทธิบัตร เป็นต้น)
ซึ่งเป็นการชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องต่อความเข้าใจแก่ผู้มีทักษะใน
งานและประโยชน์ในการตรวจสอบแล้ว ผู้ขอสามารถระบุเอกสารอ้างอิงในหัวข้อดังกล่าวได้
ในหัวนี้ ผู้ตรวจสอบจะสามารถทราบได้ว่าผู้ขอหรือผู้ประดิษฐ์มีความประสงค์อย่างไร
ในการประดิษ ฐ์ รวมทั้ งแนวทางในการคิด ค้น และการประดิษ ฐ์โดยการอาศัย เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องในด้านใด และเป็นการพัฒนาปรับปรุงข้อเสีย/ข้อบกพร่อง หรือแก้ไขปัญหาจาก
งานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือความรู้โดยทั่วไปอย่างไร
6.5 การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
ผู้ ต รวจสอบจะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า การประดิ ษ ฐ์ ต ามค าขอมี รายละเอี ย ดของการ
ประดิษฐ์เป็นอย่างไร ทั้งด้านลักษณะองค์ประกอบของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี
หรือ วิถีท างของการใช้งาน หรือการใช้ การประดิ ษ ฐ์นั้ นๆ ซึ่งผู้ ตรวจสอบจะสามารถอ่ าน
คาบรรยายในหัวข้อนี้โดยจะมีการอ้างอิงถึงลักษณะโครงสร้างตามรูปเขียนที่แนบมากับคาขอ
ด้วย (ถ้ามี) และต้องสามารถเข้าใจถึงการประดิษฐ์นั้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบต้องพึง
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ระลึกเสมอว่าคาบรรยายในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผู้ที่มีความชานาญใน
ระดับสามัญในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องอ่านแล้วต้องสามารถเข้าใจถึงการประดิษฐ์ นั้นได้
ตลอดจนสามารถนาไปใช้และปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ ผู้ตรวจสอบจะต้องคานึง
ถึงว่าผู้ที่มีความชานาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการด้านนั้นๆ สามารถเข้าใจและปฏิบัติ
ตามการประดิษฐ์นั้นได้ หรือไม่
6.6 คาอธิบายรูปเขียนโดยย่อ
ซึ่งจะเป็ น การระบุ ถึงรูปเขียนที่ แนบมากับ คาขอ (ถ้ามี) โดยระบุ แต่ เพี ยงว่าแต่ล ะ
รูปเขียนแสดงถึงส่วนใดหรือลักษณะของการประดิษฐ์นั้น เท่านั้น
เช่น รูปที่ 1 แสดงภาพสามมิติของการประดิษฐ์นี้ลักษณะที่หนึ่ง
รูปที่ 2 แสดงภาพตัดตามแนว 2-2 ของรูปที่ 1
รูปที่ 3 แสดงภาพสามมิติของการประดิษฐ์นลี้ ักษณะที่สอง
6.7 วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
ในหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์โดย
สมบูรณ์ของผู้นั้น จะมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือไม่ที่ผู้ขอหรือผู้ประดิษฐ์ค้นพบว่าเป็นวิธีที่ดี
ที่สุด (know-how) และหากผู้ตรวจสอบพบว่ามีวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดดังกล่าวแล้ว
ต้องแจ้งให้ผู้ขอระบุมาในหัวข้อนี้ด้วย หรืออาจจะระบุว่า “เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
การเปิ ดเผยการประดิษ ฐ์โดยสมบู รณ์ ” หรือ “ดังที่กล่ าวไว้แล้ วในหั วข้อการเปิ ดเผยการ
ประดิษฐ์โดยสมบูรณ์” ก็ได้
6.8 การน าการประดิ ษ ฐ์ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรม หั ต ถกรรม
เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม
สาหรับหัวข้อนี้ ผู้ตรวจสอบโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรม จะสามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากลักษณะของการประดิษฐ์ตามการบรรยายภายใต้หัวข้อต่างๆ ข้างต้น โดยชัดแจ้ง
ว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับ อนุสิท ธิบั ตรนั้น จะใช้ประโยชน์ ได้อย่างไร ดังนั้น ในหัวข้อนี้ ผู้ขอ
อาจจะไม่ระบุไว้ในคาขอก็ได้ แต่ในบางกรณีดังเช่นการประดิษฐ์ทางด้านเคมีซึ่ง สารทางเคมี
บางอย่างที่ ขอรับ อนุสิทธิบัตรไม่อาจเห็นได้โดยชัดแจ้งว่าจะนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องแจ้งให้ผู้ขอระบุถึงหัวข้อและอธิบายประโยชน์ของการ
ประดิษฐ์ดังกล่าวด้วย

7. การพิจารณาข้อถือสิทธิ
มาตรา 17 (4) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และกฏกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ.
2542 ข้อ 4 ได้ระบุถึงข้อกาหนดในการระบุข้อถือสิทธิ ผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตรต้องระบุหรือ
แสดง“ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง” โดยที่ข้อถือสิทธิต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับ
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อนุ สิ ท ธิ บั ต รประสงค์ จ ะขอความคุ้ ม ครองโดยสมบู รณ์ รัด กุ ม และชั ด แจ้ ง รวมทั้ งต้ อ ง
สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์
การพิจารณาขอบเขตหรือการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครอง จะพิจารณาได้จากข้อ
ถือสิทธิ ดังนั้น ถ้อยคาหรือข้อความที่ระบุ ไว้ในข้อถือสิทธิต้องชัดแจ้งและรัดกุม โดยต้อง
กล่าวถึงสาระสาคัญทางเทคนิ ค และต้องไม่มีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเทคนิค
ของการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครอง (หรือในบางกรณีที่ปรากฎถ้อยคาไม่เป็นสาระสาคัญ
ทางเทคนิคประกอบเพื่อการเข้าใจสามารถกระทาได้ เช่น การซื้อ -ขายสินค้า เป็นต้น) และ
คาขอรับอนุสิทธิบัตรต้องมีข้อถือสิทธิหลักอย่างน้อยหนึ่งข้อ ทั้งนี้ คาขออนุสิทธิบัตรจะต้อง
ระบุข้อถือสิทธิได้ไม่เกินสิบข้อ
ข้อถือสิทธิแบ่งเป็น 2 ลักษณะ (Kinds of Claims) คือ
1. ข้อถือสิท ธิ ที่ ขอรับ ความคุ้ม ครองในรูป แบบเป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรือสิ่ งที่ จับ ต้ องได้
(physical entity) เช่น เครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยผู้มีความชานาญในงานสาขาวิทยาการนั้นๆ
เป็นต้นและ
2. ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ที่ เป็ น กรรมวิ ธี ห รื อ การกระท าใดๆ ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง เช่ น วิ ธี ก าร
กระบวนการหรือกรรมวิธีในการผลิต การใช้งานกระบวนการทางอุตสาหกรรม วิธีการใช้งาน
กระบวนการสื่อสาร กระบวนการประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
การแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ต้องการรับความคุ้มครองในแต่ละข้อถือสิทธินั้นผู้มีความ
ชานาญในระดับสามัญทาและปฏิบัติตามได้จากเนื้อหาที่เปิดเผยไว้ และต้องไม่มีสาระสาคัญ
นอกเหนือไปจากที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ หากผู้มีความรู้ในระดับสามัญเกิด
ความสงสั ย หรื อ ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาทางเทคนิ ค ตามที่ ก ล่ า วไว้ ในการประดิ ษ ฐ์ ไ ด้
เมื่อพิจารณาสาระสาคัญ ที่ขอรับ ความคุ้มครองในข้อถือสิท ธิ ซึ่งถือได้ว่าการเปิ ดเผยการ
ประดิษฐ์ ไม่ได้ครอบคลุมข้อถือสิทธิ เช่น การพิจารณาข้อถือสิทธิที่กล่าวอย่างกว้างๆ ด้วย
คาว่า “วิธีที่ส่งผลต่อสารด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง ” หากในรายละเอียดการประดิษ ฐ์
เปิดเผยไว้ว่า “การกาจัดฝุ่นผงจากแก๊สด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง ” เท่านั้นโดยมิได้มีการ
เปิดวิธีการอื่นใดที่ส่งผลต่อสารด้วยพลังงานไฟฟ้ าความถี่สูงอีก จนผู้มีความรู้ ความชานาญ
ในระดับสามัญไม่สามารถคานึงถึงผลอย่างอื่นที่มีต่อสารดังกล่าวด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง
ได้อีก ซึ่งถือได้ว่าข้อถือสิทธิดังกล่าวเปิดเผยไว้ก่อนแล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์อย่าง
เพียงพอ
ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่มีข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรอง ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
พิจารณาทั้งข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรองว่าได้รับการเปิดเผยสอดคล้องกับรายละเอียด
การประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน
ดั ง นั้ น ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ เป็ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ ส าหรับ การพิ จ ารณาขอบเขตความคุ้ ม ครอง
การประดิษฐ์ ซึ่งจะต้องอย่างชัดแจ้งมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยที่ความชัดแจ้งในที่นี้ต้องชัด
แจ้ง เมื่ อพิ จ ารณาแต่ ล ะข้อถือสิ ท ธิ และเมื่ อพิ จ ารณาขอบเขตข้อถือสิ ท ธิ โดยรวมทั้ งหมด

หมวด 3

ส่วนที่ 1

หน้า 22

ถ้อยคาหรือข้อความบ่ งชี้ถึงสาระสาคัญ ของข้อถือสิทธิต้องชัดแจ้งว่าเป็ นการขอรับความ
คุ้มครองผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี
ส าหรั บ ในการขอความคุ้ ม ครองผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น จะต้ อ งระบุ ลั ก ษณะโครงสร้ า ง
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หากกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ลั ก ษณะโครงสร้า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ โดยตรง
อาจระบุในเชิงสมบัติหรือพารามิเตอร์ทางกายภาพหรือทางเคมี ถ้าไม่สามารถระบุลักษณะ
โครงสร้างหรือพารามิเตอร์ได้อาจระบุด้วยลักษณะกระบวนการสามารถทาได้
ส าหรั บ การขอรับ ความคุ้ ม ครองกระบวนการนั้ น จะต้ อ งระบุ ให้ เห็ น ถึ ง ลั ก ษณะ
กระบวนการทางเทคนิคต่างๆที่มีการจัดการด้วยเงื่อนไขต่างๆ ขั้นตอนหรือวิธีการ ข้อถือสิทธิ
ที่เป็นการใช้จะอยู่ภายใต้ในหมวดของกระบวนการ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องพิจารณา
อย่างละเอียดว่ามีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ระบุถึงวิถีทางหรือแนวทางการใช้ง านกัน
หรือไม่ เช่น การใช้สาร A เป็นยากาจัดแมลงแสดงถึงลักษณะการใช้งานสาร A แตกต่างจาก
การระบุสารกาจัดแมลงทามาจากสาร A หรือยากาจัดแมลงประกอบด้วยสาร A ซึ่งไม่ใช่การ
ใช้งาน แต่เป็นการแสดงถึงส่วนประกอบของรูปแบบผลิตภัณฑ์
ขอบเขตการขอรับ ความคุ้มครองของข้อถือสิทธิต้องชัดแจ้ง ซึ่งขอบเขตการขอรับ
คุ้ ม ครองพิ จ าณาได้ จ ากความหมายของถ้ อ ยค าหรือ ข้ อ ความในข้ อ ถื อ สิ ท ธิ โดยทั่ ว ไป
ความหมายของถ้อยคาหรือข้อความในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องหากในรายละเอียดการ
ประดิษ ฐ์ใช้ถ้อยคาที่ มีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือพิ เศษเฉพาะ หรือโดยการให้ นิ ย าม
ค าจ ากั ด ความค าศั พ ท์ เช่ น ศั พ ท์ เทคนิ ค ทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์
การแพทย์ หรือวิทยาการอื่นๆ เป็นต้น จะต้องระบุคานิยามหรือความหมายไว้ในรายละเอียด
การประดิษฐ์เพื่อเกิดความเข้าใจในความหมายเหล่านั้น ดังนั้นการขอรับการคุ้มครองจากข้อ
ถือสิทธิต้องแสดงถ้อยคาชัดแจ้งเพียงพอ หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรพิจารณาแล้วเกิดมีข้อ
สงสัยหรือสับสนในการบรรยาย ซึ่งถือได้ว่าข้อถือสิทธิเหล่านั้นไม่ชัดแจ้ง สามารถแจ้งผู้ขอรับ
อนุ สิทธิบัตรชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ได้ ตามมาตรา 65 ทศประกอบ
มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยที่การแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร
จะต้องไม่มีการเพิ่มสาระสาคัญตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522
ตัวอย่าง ถ้อยคาหรือข้อความที่สร้างความคลุมเครือ หรือไม่สามารถระบุความชัดเจน
ได้ เช่นหนา บาง แข็ง อ่อน อุณหภูมิสูง ฯลฯ เหล่านี้ ไม่ควรใช้ในข้อถือสิทธิยกเว้น ในบาง
สาขาวิทยาการที่สามารถจากัดค่าได้โดยผูม้ ีความชานาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการนั้น
เช่น คาว่า ความถี่สูงในการใช้เครื่องขยายสัญญาณ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในช่วงความถี่สูง หาก
เป็นไปได้ควรใช้คาที่ ชัดเจนกว่าหรือกาหนดเป็นช่วงที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องได้รับการเปิดเผยไว้
ในรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน
โดยทั่วไป คาว่า “ประมาณ” “โดยประมาณ”“อื่นๆ” มักไม่นามาใช้ในข้อถือสิทธิ
เนื่องจากความไม่ชัดแจ้ง หากพบถ้อยคาเหล่านี้ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าลักษณะเหล่านี้
เมือ่ ใช้ในข้อถือสิทธิแล้วชัดแจ้งหรือไม่
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ข้อถือสิทธิ ต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอความ
คุ้มครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ตามข้อ 3
ในกรณีที่มีรูปเขียน ข้อถือสิทธิ ที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ทปี่ รากฏ
ในรูปเขียนอาจกระทาได้โดยระบุถึงหมายเลข หรือ สัญลักษณ์ที่แสดงในรูปเขียนที่ระบุไว้ใน
วงเล็บข้างท้ายข้อความที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคดังกล่าวก็ได้
ในกรณีที่การระบุข้อถือสิทธิเพียงข้อเดียวไม่ สามารถคลุมถึงลักษณะทางเทคนิคของ
การประดิษฐ์ได้ทั้งหมด ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะระบุข้อถือสิทธิหลักหลายข้อ สาหรับลักษณะของ
การประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในคาขอรับสิทธิบัตรฉบับหนึ่งก็ได้
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะระบุข้อถือสิทธิรองไว้ด้วย ให้ระบุข้อถือสิทธิรอง
ถัดจากข้อถือสิทธิหลักโดยต้องอ้างถึงลักษณะของการประดิษ ฐ์เพิ่ มเติม ทั้ งนี้ การอ้างถึง
ข้อถือสิทธิหลัก หรือข้อถือสิทธิรองดังกล่าวนั้น ต้องอ้างในลักษณะที่เป็นทางเลือกเท่านั้น
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ข้อถือสิทธิหลักหมายความถึงข้อถือสิทธิที่มิได้อ้างถึงลักษณะ
ของการประดิษ ฐ์ในข้อถือสิ ท ธิ อื่น และข้อถือสิ ท ธิ รองหมายความถึงข้อถือสิท ธิที่ อ้างถึง
ลั ก ษณะของการประดิ ษ ฐ์ ในข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก หรื อ ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ รองอื่ น โดยมี ลั ก ษณะของ
การประดิษฐ์เพิ่มเติมด้วย
ผู้ตรวจสอบพึงระลึกเสมอว่าสิทธิตามข้อถือสิทธิจะได้รับความคุ้มครองตามลักษณะ
ทางเทคนิคของการประดิษฐ์ทั้งหมดที่ระบุในข้อถือสิทธิข้อนั้นรวมกัน มิได้มี สิทธิในส่วนใด
ส่วนหนึ่งในข้อถือสิทธิข้อนั้น ซึ่งการระบุข้อถือสิทธิ โดยทั่วๆ ไปมีอยู่สองลักษณะคือ
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ที่ ร ะบุ ใ นลั ก ษณ ะที่ เป็ น การบรรยายแบบโดยรวมๆ โดยไม่ เ น้ น
ลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์ไว้ชัดเจนหากแต่จะสอดแทรกลักษณะเฉพาะนั้นรวมอยู่กับ
ส่วนที่เป็นลักษณะทั่วๆ ไปของการประดิษฐ์ โดยมักจะมีคาว่า “และ” อยู่หน้าองค์ประกอบ
ที่บรรยายไว้ท้ายสุดเสมอ เช่น
ตัวอย่าง :
ภาชนะเพาะปลูก ประกอบด้วย ภาชนะที่แบ่งออกเป็นห้องอย่างน้อยสองห้อง โดยมี
ผนังกั้นในแนวตั้งอยู่ระหว่างห้องที่หนึ่งซึ่งเป็นห้อง สาหรับเพาะปลูกพืชและห้องที่สอง ซึ่งทา
หน้ าที่ เป็ น ภาชนะกักเก็บ น้ า และที่ บ ริเวณผนั งกั้น ดั งกล่ าว จะมีรูเจาะทะลุระหว่างห้ อง
ที่หนึ่งและห้องที่สองดังกล่าว โดยมีตาแหน่งให้อยู่เหนือระดับน้าที่จะกักเก็บในห้องที่สอง
สาหรับใส่วัสดุที่ดูดซับน้าได้จากห้องที่สองไปสู่ห้องที่หนึ่งดังกล่าวเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน
สาหรับเพาะปลูกพืชในห้องที่หนึ่ง
ข้อถือสิทธิที่ระบุในลักษณะที่เป็นการบรรยายเน้นลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์ไว้
ชัดเจนโดยแบ่งออกเป็นสองภาค โดยภาคแรกจะเป็นภาคการบรรยายลักษณะทั่ว ๆ ไปของ
การประดิษฐ์นั้ น (Preamble) และภาคที่สองจะเป็น การบรรยายลักษณะเฉพาะของการ
ประดิษฐ์มักจะอยู่หลังคาว่า “มีลักษณะเฉพาะคือ” หรือ “มีลักษณะเฉพาะที่ ” หรือ “มี
ลักษณะพิเศษคือ” (Characterized) เช่น
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ตัวอย่าง :
ภาชนะเพาะปลูก ประกอบด้วยภาชนะที่แบ่งออกเป็นห้องอย่างน้อยสองห้องโดย
มีผนั งกั้น ในแนวตั้งอยู่ระหว่างห้ องที่ หนึ่ งซึ่งเป็ น ห้ องสาหรับ เพาะปลู กพื ช และห้ องที่ สอง
ซึ่งทาหน้าที่เป็นภาชนะกักเก็บน้า มีลักษณะเฉพาะคือบริเวณผนังกั้นดังกล่าวจะมีรูเจาะทะลุ
ระหว่างห้องที่หนึ่งและห้องที่สองดังกล่าว โดยมีตาแหน่งให้อยู่เหนือระดับน้าที่จะกักเก็บใน
ห้องที่สองสาหรับใส่วัสดุที่ดูดซับน้าได้จากห้องที่สองไปสู่ห้องที่หนึ่งดังกล่าวเพื่อให้ ความชุ่ม
ชื้นแก่ดินสาหรับเพาะปลูกพืชในห้องที่หนึ่ง
ในการพิจารณาตรวจสอบข้อถือสิทธิในขั้นการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบจะต้อง
พิจารณาโดยอาศัยแนวทางการพิจารณา ดังนี้
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก ระบุ ไ ว้ ส อดคล้ อ งกั บ รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ห รือ ไม่ ก ล่ า วคื อ
มีลักษณะสาคัญทางเทคนิคใดหรือไม่ ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิโดยที่ไม่ได้ระบุหรือเปิดเผยไว้ใน
รายละเอี ยดการประดิษ ฐ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าขอบเขตของการประดิษ ฐ์ที่ จะขอรับ ความ
คุ้ม ครอง (ดังระบุ ในข้อถือสิ ท ธิ) มากเกิน กว่าที่ ได้ เปิ ด เผยไว้ในรายละเอี ยดการประดิษ ฐ์
หรือไม่
ผู้ต รวจสอบจะต้องระลึกไว้เสมอว่า ในขั้นการตรวจสอบเบื้องต้น เป็ นการพิจารณา
ถึงข้อกาหนดต่างๆ ตามข้อกฎหมาย นั่น คือ ผู้ต รวจสอบไม่ควรที่ จะดาเนินการให้ ผู้ข อ
จากัดขอบเขตหรือแก้ไขขอบเขตการขอรับความคุ้มครองตามข้อถือสิทธิที่ผู้ขอได้ระบุมา
แต่ ทั้ ง นี้ ห ากข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ไม่ รั ด กุ ม ชั ด แจ้ ง หรื อ สอดคล้ อ งกั บ รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์
ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรแก้ไขให้ถูกต้องได้
การพิจารณาว่าข้อถือสิทธิชัดแจ้ง รัดกุมหรือไม่ ให้คานึงว่าเมื่อได้อ่านข้อถือสิทธิ
แล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่จะขอรับความคุ้มครอง
ตัวอย่าง :
ในการขอถือสิ ท ธิถึงอุ ป กรณ์ แปลงกระแสไฟฟ้ า จากกระแสสลั บ เป็ น กระแสตรง
หากผู้ขอระบุแต่เพียงส่วนประกอบของอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าว่าประกอบด้วยชุดเรียง
กระแสชุ ด ขดลวดลดแรงดั น กระแสไฟฟ้ า เช่ น นี้ ถื อ ได้ ว่ า ไม่ ชั ด แจ้ ง ควรที่ จ ะระบุ ถึ ง
ความสัมพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์ด้วย เช่น อาจจะระบุว่า ประกอบด้วย ชุดขดลวดลดแรงดัน
กระแสไฟฟ้ าสลับที่ลดแรงดันจาก 220 โวลท์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 12 โวลท์ ซึ่งจะจ่าย
กระแสที่ ถูก ลดแรงดั น นี้ ไปยั ง ชุ ด เรีย งกระแสไฟฟ้ า เพื่ อให้ ได้ สั ญ ญาณออกเป็ น แรงดั น
กระแสไฟฟ้าตรง 12 โวลท์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วสามารถที่จะเขียนเป็น
แผนภาพได้ ดังนี้
AC 220V.

ชุดขดลวด
ลดแรงดัน
กระแสไฟฟ้า

AC 12V.

ชุดเรียง
กระแส

DC 12V.

หมวด 3

ส่วนที่ 1

หน้า 25

กรณี ข้อถื อสิ ท ธิ เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ผู้ ข ออาจจะระบุ ขอรับ ความคุ้ม ครอง เช่ น
องค์ประกอบทางยาที่ป ระกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางยาที่มีสูตรดังนี้ (ระบุสูตร) และสาร
พาหะที่ยอมรับทางยา (ในกรณีที่สารออกฤทธิ์เป็นสารชนิดใหม่) เป็นต้น
การอ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นในข้อถือสิทธิรอง ต้องอ้างในลักษณะที่เป็นทางเลือกเท่านั้น
ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าใจด้วยว่าการคุ้มครองตามกฎหมายนั้น จะพิจารณาตามข้อความใน
ข้อถือสิทธิแต่ละข้อ ดังนั้นในการอ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นในข้อถือสิทธิรองดังกล่าวจะต้องใช้
คาว่า “หรือ” เมื่อมีการอ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นหลายข้อในข้อถือสิทธิรองนั้นๆ หรืออาจใช้คาว่า
“ตามที่ระบุในข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายเช่นที่กล่าว
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 หรือสัญลั กษณ์
ที่แสดงในรูปเขียนที่ระบุไว้ในวงเล็บข้างท้ายข้อความที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคแต่ต้องไม่
ระบุว่า “ตามรูปที่1, ตามรูปที่ 2, ตามรูปที่…” เป็นต้น
ประกาศกรมฯ
เรื่อง “การ
กาหนดแบบ
พิมพ์ฯ” (พ.ศ.
2542)
ข้อ 9

เรื่อง “การกาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร คาขอถือสิทธิวันยื่นคาขอในต่างประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคาขอดังกล่าว และจานวนสาเนา”
การระบุข้อถือสิทธิรอง ให้ระบุข้อถือสิทธิรองถัดจากข้อถือสิทธิหลักโดยเรียงลาดับ
หัวข้อด้วยเลขอารบิคให้อยู่ในส่วนเดียวกัน
การระบุข้อถือสิทธิรองตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือ
สิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรองอื่นเสียก่อน แล้วจึงระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่ประสงค์
จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม

ข้อ 10

ข้อถือสิทธิรองต้องมีลักษณะจากัดเช่นเดียวกับลักษณะในข้อถือสิทธิหลัก หรือข้อถือ
สิทธิรองอื่นที่อ้างถึง

ข้อ 11

ข้อถือสิทธิจะต้องไม่อ้างถึงรายการในรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือรูปเขียนในส่วน
ที่เกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของการประดิ ษฐ์ เว้นแต่การอ้างดังกล่าวจะทาให้ง่ายหรือ
สะดวกแก่การตรวจสอบ

ข้อ 12

ในกรณีที่คาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีรูปเขียน และข้อถือสิทธิมีความจาเป็นต้อง
ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของรูปเขียนนั้น ให้ระบุเครื่องหมายอ้างอิงที่ใช้ในรูปเขียนแทน
โดยระบุไว้ในวงเล็บ
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่าคาขอรับอนุสิทธิบตั ร
มีข้อถือสิทธิเกิน 10 ข้อ หรือไม่

หมวด 3
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(พ.ศ. 2542)
ข้อ 25
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ถ้ า ผู้ ต รวจสอบพิ จ ารณแล้ ว เห็ น ว่ า ค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รมี ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ เกิ น 10 ข้ อ
ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิให้เหลือไม่เกิน 10 ข้อ
ทั้งนี้ หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว พบว่า มีข้อความหรือถ้อยคาในข้อถือสิทธิไม่อาจ
ทราบได้อย่างชัดเจนว่าส่วนใด คือ ส่วนที่คิดขึ้นใหม่หรือส่วนที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ กรณี นี้ ให้
ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผู้ขอแก้ไขข้อถือสิทธิให้รัดกุม และชัดแจ้ง โดยให้ผู้ขอระบุส่วนที่คิด
ขึ้นใหม่หรือส่วนที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ต่อจากถ้อยคาที่ว่า “มีลักษณะพิเศษ คือ” เป็นต้น

8. การตรวจสอบรูปเขียน
กฎ ฉ. 21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 7

รูปเขียนต้องแสดงให้ชัดแจ้ง สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ และเป็นไปตาม
หลักวิชาการเขียนแบบ
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ รูปเขียนให้หมายความรวมถึงแผนภูมิและแผนผังด้วย
ในกระดาษหน้าหนึ่งๆ จะมีรูปเขียนหลายรูปก็ได้ รูปเขียนซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน
หลายรูปจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันหรือหลายแผ่นก็ได้แต่ต้องเขียนให้เต็มเนื้อที่และควร
อยู่ในแนวตั้งและในกรณีที่ต้องใช้กระดาษหลายแผ่นเพื่อเขียนรูป เขียนเดียวกัน รูปเขียนใน
แต่ละแผ่นต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ปิดบังรายละเอียดใดๆ ของรูปเขียน หากนามารวมเป็นแผ่น
เดียวกัน

ประกาศกรมฯ
เรื่อง “การกาหนด
แบบพิมพ์ฯ”
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 14

เรื่อง “การกาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร คาขอถือสิทธิวันยื่นคาขอในต่างประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคาขอดังกล่าว และจานวนสาเนา”
ในกระดาษแสดงรู ป เขี ย นต้ อ งไม่ มี ค าบรรยายหรือ ข้ อ ความใดๆ เว้ น แต่ ค าหรื อ
ข้อความที่จาเป็นเพื่อกากับรูปเขียนคาหรือข้อความที่จาเป็นเพื่อกากับรูปเขียนตามวรรคหนึ่ง
จะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงเส้นต่างๆ ของรูปเขียนหากมีการแก้ไขคาหรือข้อความดังกล่าว

ประกาศกรมฯ
เรื่อง “การกาหนด
แบบพิมพ์ฯ”
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 15

รูปเขียนต้อง
(1) เขียนด้วยหมึกที่สามารถอยู่ได้ทนนาน มีสีดาเข้ม เป็นเส้นเรียบและหนาเท่ากัน
โดยตลอดและห้ามระบายสีอื่น
(2) ใช้เส้นขนานเอียงในกรณีที่เป็นรูปหน้าตัด โดยเส้นขนานเอียงดังกล่าวจะต้องไม่
ทาให้เครื่องหมายอ้างอิงที่แสดงส่วนสาคัญต่างๆ ภายในรูปเขียนนั้นเห็นได้ไม่ชัดเจน
(3) แสดงลักษณะของการประดิษฐ์โดยชัดเจน และมีขนาดที่แม้จะย่อส่วนลงสอง
ในสามส่วนของรูปเขียนแล้วก็ยังสามารถอ่านรายละเอียดจากสาเนาภาพได้โดยง่าย
(4) เขีย นหมายเลข ตั ว อัก ษร และเส้ น อ้า งอิ ง (Reference Line) ให้ ชัด เจนและ
เข้าใจได้โดยง่ายและไม่ใช้วงเล็บ วงกลม สัญประกาศประกอบหมายเลขและตัวอักษร
(5) ใช้อุปกรณ์การเขียนแบบ
(6) มีสัดส่วนที่ถูกต้อง เว้นแต่ในส่วนที่ต้องการแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นพิเศษ
จะใช้สัดส่วนที่แตกต่างไปก็ได้

หมวด 3
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(7) มีความสูงของตัวเลขและตัวอักษรไม่น้อยกว่า 0.32 เซนติเมตร
(8) ระบุหมายเลขและรูปด้วยเลขอารบิค
(9) ไม่ ใช้ เครื่องหมายอ้า งอิ งอื่น ใดนอกจากที่ ระบุ ไว้ ในรายละเอีย ดการประดิ ษ ฐ์
ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องหมายอ้างอิง เครื่องหมายอ้างอิงนั้นต้องเหมือนกันเมื่อ
อธิบายถึงสิ่งเดียวกันและหากมีการใช้เครื่องหมายอ้างอิงเป็นจานวนมาก ให้แนบรายการของ
เครื่องหมายอ้ างอิงที่ จะใช้ทั้ งหมดและลักษณะของการประดิษ ฐ์ที่ แสดงโดยเครื่องหมาย
เหล่านั้นไปพร้อมกับรูปเขียนด้วย
ประกาศกรมฯ
เรื่อง “การกาหนด
แบบพิมพ์ฯ”
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 16

ในกระดาษหน้าหนึ่งๆ จะมีรูปเขียนหลายรูปก็ได้ รูปเขียนซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน
หลายรูปจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันหรือหลายแผ่นก็ได้แต่ต้องเขียนให้เต็มเนื้อที่และควร
อยู่ในแนวตั้งและในกรณีที่ต้องใช้กระดาษหลายแผ่นเพื่อเขียนรูปเขียนเดียวกัน รูปเขียนใน
แต่ละแผ่นต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ปิดบังรายละเอียดใดๆ ของรูปเขียน หากนามารวมเป็นแผ่น
เดียวกัน

9. การตรวจสอบบทสรุปการประดิษฐ์
กฎ ฉ. 21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 6
ประกาศกรมฯ
เรื่อง “การกาหนด
แบบพิมพ์ฯ”
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 13

บทสรุปการประดิษฐ์ ต้องสรุปสาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยหรือแสดงไว้
ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) โดยต้องระบุลักษณะทางเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์โดยย่อ แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงปัญหา
ทางเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยการประดิษฐ์และการใช้การประดิษฐ์นั้น
เรื่อง “การกาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร คาขอถือสิทธิวันยื่นคาขอในต่างประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคาขอดังกล่าว และจานวนสาเนา”
บทสรุปการประดิษฐ์ต้อง
(1) ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยย่อ
(2) รัดกุม ชัดแจ้ง และมีถ้อยคาไม่เกินสองร้อยคา
(3) ไม่ระบุ ผลดีหรือ ประโยชน์ของการประดิ ษฐ์ต ลอดจนวิธีการใช้การประดิ ษ ฐ์
ที่ไม่แน่นอน

10. การตรวจสอบรายการอื่นๆ
นอกจากการพิ จารณาข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ที่ สาคัญ ข้างต้น แล้ว ผู้ตรวจสอบ
จะต้องพิจารณาความถูกต้องของรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุป
การประดิ ษ ฐ์ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายหรือ ข้ อ บั ง คั บ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ ปลี ก ย่ อ ยในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หมวด 3

ประกาศกรมฯ
เรื่อง “การระบุ
ชื่อสารเคมีเป็น
ภาษาอังกฤษฯ”
(พ.ศ. 2553)
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เรื่อง การระบุชื่อสารเคมีเป็นภาษาอังกฤษในคาขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ในกรณี ที่ คาขอรับ สิท ธิบั ตรมีการระบุ ชื่อสารเคมีที่ เป็น สารออกฤทธิ์ หรือสารเคมี
ที่เป็นสาระสาคัญของการขอรับสิทธิบัตร ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุป
การประดิ ษ ฐ์ และรูป เขีย น(ถ้ามี ) ให้ ผู้ ขอวงเล็บ ชื่ อสารเคมี เป็ น ภาษาอั งกฤษในครั้งแรก
ที่ ป รากฏชื่ อ สารเคมี นั้ น โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งระบุ ในทุ ก ที่ ที่ ป รากฏในค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร
(ประกาศกรมฯ เรื่อ งการระบุ ชื่ อสารเคมี เป็ น ภาษาอั ง กฤษในคาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รและอนุ
สิทธิบัตร ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553) ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งการตามประกาศ
กรมฯฉบับนี้ได้ภายหลังจากวันที่มีการออกประกาศ โดยสามารถใช้กับคาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่น
ไว้ก่อนหรือหลังจากวันที่มีการออกประกาศก็ได้ เนื่องจากประกาศกรมฯ ฉบับนี้ มีลักษณะ
เป็นการวางแนวปฏิบัติและขอความร่วมมือจากผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยไม่มีสภาพบังคับ ซึ่งไม่
อาจก่อให้เกิดผลที่เป็นโทษต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น ไม่อาจก่อให้เกิดการสั่งละทิ้งคาขอรับ
สิทธิบัตรตามมาตรา 27 ได้

11. การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้

ม. 3

สาหรับการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับ อนุสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น ผู้ตรวจสอบควรจะ
พิจารณาจากมุมมองความหมายที่แตกต่างกันระหว่างการประดิษฐ์ (invention) และการ
ค้นพบ (discovery)
"การประดิ ษ ฐ์ " หมายความว่ า การคิ ด ค้ น หรือ คิ ด ท าขึ้ น อั น เป็ น ผลให้ ได้ ม าซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทาใดๆ ที่ทาให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี
"กรรมวิธี" หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บ
รักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึง
การใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย
เมื่ อ พิ จ ารณาความหมายของ “การประดิ ษ ฐ์ ” (invention) หมายถึ ง มนุ ษ ย์ ใช้
ความคิด สติปัญญาเข้าไปในการคิดค้นและคิดทาขึ้น จนนาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิค จนเป็นผลสาเร็จที่เกิดขึ้นได้แล้วยังผลต่อผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี หรือการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ เหล่านั้น “การค้นพบ” (discovery) หมายถึง มนุษย์
ใช้ความคิด สติปัญญาในการคิดค้นและคิดทาขึ้น เพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ด้ วยทฤษฏี หรือ กฎเกณฑ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ หรือ วิ ธี การทางคณิ ต ศาสตร์
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ด้วยตัวมันเอง มนุษย์ใช้
เพียงความคิด สติปัญญา เพื่อการค้นพบสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
แม้ว่าการประดิษฐ์และการค้นพบทั้งสองต่างมีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายนาไปสู่
ต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อเกิดความเข้าใจและนาใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์
อย่างเดียวกันแล้ว
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การนาองค์ความรู้ที่มีอยู่โดยทั่วไป หรือความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการค้นพบแล้วถูก
นามาประยุกต์การใช้งาน ย่อมจะทาให้เกิดการประดิษฐ์ที่มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค จน
เป็นผลสาเร็จที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะปรากฏลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่เกิดจากความ
คิดค้นคิด ทาขึ้น (คิด สร้างสรรค์ ประดิ ษฐ์ขึ้น) ของผู้ป ระดิษ ฐ์เหล่านั้น จนก่อให้เกิดผลต่ อ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนผลิต หรือใช้งาน เพื่ออานวยความสะดวกต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
จนอาจก่อให้เกิดการพัฒนาเป็น รูปแบบนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ ขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น
จุดเริ่มต้นการค้นพบโครงสร้าง DNA ถือว่าคือการค้นพบ แล้วต่อมาได้มีการพัฒนากรรมวิธี
ทาให้ เกิด DNA เพิ่ ม จานวน DNA มากขึ้น กว่าเดิม ด้วยวิธีการใดๆ ก็ต าม ซึ่งอาจถือได้ว่ า
กรรมวิธีเหล่านั้นเป็นการประดิษฐ์ที่อาจขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรได้ เป็นต้น
สาหรับ ในแนวทางพิ จ ารณาว่าสิ่ งใดเป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี แกัไขปั ญ หาทางเทคนิ ค
เกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่ง อาจนาการองค์ความรู้ต่างๆที่มี โดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงความรู้ที่เกิดจากการ
ค้นพบ (discovery) เหล่านั้น นามาประยุกต์ใช้งานจนทาให้เกิดเป็นผลทางเทคนิคอย่างหนึ่ง
อย่างใดในทางปฏิบัติได้แล้ว มีความสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้
หรือไม่นั้ น ผู้ตรวจสอบควรจะต้องพิจารณาจากระดับการแทรกแซงของมนุษ ย์ (human
intervention) ที่เข้าไปเกี่ยวข้องต่อกระบวนการคิดค้นหรือ คิดทาขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นในผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใดๆ จนก่อให้เกิดการประดิษฐ์เหล่านั้น
ถ้า หากเกิด แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาทางเทคนิ ค ในการประดิ ษ ฐ์ ดั ง กล่ า วข้า งต้ น
สมควรจะได้รับพิ จารณาตรวจสอบตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดอื่นๆ ในกรณี
คาขออนุ สิทธิบัตร (เช่ น การประดิ ษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty) และสามารถประยุกต์ใช้ในทาง
อุตสาหกรรม (Industrial applicability) เป็นต้น)

12. การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้
ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 9

การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามรรรมชาติ สัตว์ พืช
หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(4) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(5) การประดิษฐ์ที่ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลรรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน
การประดิ ษ ฐ์ใดที่ ไม่ ส ามารถขอรับ ความคุ้ม ครองได้ ต ามมาตรา 65 ทศประกอบ
มาตรา 9 (1) (2) และ (5) นั้ นให้ พิ จารณาในหมวด 1 ส่วนที่ 1 ข้อ 12 และมาตรา 9 (3)
ให้พิจารณาในหมวด 6 (แนวทางตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) และ
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มาตรา 9(4) ให้พิจารณาในหมวด 5 (แนวทางตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ
อนุสิทธิบัตรด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์) ในคู่มือฉบับนี้

ม. 9 (1)

12.1 จุ ลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่ วนหนึ่งของจุลชี พที่ มีอยู่ตามธรรมชาติ
สัตว์ พืช หรือ สารสกัดจากสัตว์หรือพืช
การพิจารณาการประดิษฐ์ตามมาตรา 9 (1) จะต้องพิจารณาจากบรรทัดฐานที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
ก. คาขอรับสิท ธิบั ตรที่ได้ขอรับ ความคุ้มครองในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลาย
เซลล์ ที่ ไ ม่ เป็ น พื ช ชั้ น สู ง หรื อ สั ต ว์ ชั้ น สู ง ในอาณาจั ก รพื ช และสั ต ว์ (Plant and Animal
Kingdom) และรวมถึงแบคทีเรีย , รา (fungi), เห็ด, ราที่รวมถึงยีสต์ สาหร่ายและโปรโตซัว
(protozoa), เซลล์ ยู แคริ โอต (eukaryotic cell), เซลล์ โปรคาริโอต (prokaryotic cell),
ส า ย พั น ธุ์ เซ ล ล์ (cell line), ไว รั ส (virus), ไว ร อ ย ด์ (viroid), ไม โค ร พ ล า ส ม า
(mycoplasma), เซลล์สัตว์ (animal tissue culture), ไลเคน (lichen), ฝาจ (phage), ซิม
ไบออน (symbiont), แอ็ ค ติ โ นมั ย ซี ต (actinomycete) ทั้ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น เองและมี อ ยู่ ต าม
ธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณลักษณะและ/หรือคุณสมบัติเหมือนหรือเหมือนใน
นัยสาคัญกับสิ่งดังกล่าวที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ
ข. คาขอรับสิทธิบัตรที่ได้ขอรับความคุ้มครองในโปรตีน, ยีน, ดีเอ็นเอ (DNA), อาร์
เอ็นเอ (RNA), พลาสมิด (plasmid), เวคเตอร์ (vector) หรือส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง
ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในสิ่ งมี ชี วิ ต เซลล์ เดี ย วหรื อหลายเซลล์ ที่ ไม่ เป็ น พื ช ชั้ น สู งหรือ สั ต ว์ ชั้ น สู งใน
อาณาจักรพืชและสัตว์ (Plant and Animal Kingdom) และรวมถึงแบคทีเรีย, รา (fungi),
เห็ด, ราที่ รวมถึงยีสต์ สาหร่ายและโปรโตซัว (protozoa), เซลล์ยูแคริโอต (eukaryotic
cell), เซลล์ โปรคาริโอต (prokaryotic cell), สายพั น ธุ์เซลล์ (cell line), ไวรัส (virus),
ไวรอยด์ (viroid), ไมโครพลาสมา (mycoplasma), เซลล์สัตว์ (animal tissue culture),
ไลเคน (lichen), ฝาจ (phage),ซิมไบออน (symbiont), แอ็คติโนมัยซีต (actinomycete)
ทั้งที่ เกิด ขึ้น เองและมีอยู่ต ามธรรมชาติหรือที่ ม นุษ ย์ สร้างขึ้น ให้ มีคุณ ลักษณะและ/หรือ
คุณสมบัติเหมือนหรือเหมือนในนัยสาคัญกับสิ่งดังกล่าวที่เกิดขึ้นเอง 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
ถูกสร้า งขึ้ น รวมถึง ส่ ว นขยายพั น ธุ์ข องสั ต ว์ ห รือพื ช ดั ง กล่ า ว ไม่ ส ามารถขอรับ ความ
คุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (1) ยกเว้นกรณีนาไปใช้เป็นอาหาร หรือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
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ในกรณี พั น ธุ์พื ช ใหม่ ส ามารถขอรับ ความคุ้ม ครองได้ ภ ายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองพันธุ์พืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในกรณี สารสกัดจากสัตว์หรือพืชที่มิได้ผ่านกระบวนการปรับแปรในสาระสาคัญ
ใดโดยมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ หรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกทาให้
บริสุท ธิ์ หรือถูกแยกออกมา ซึ่งยั งคงมี คุณ ลักษณะเหมือนกับ สารที่ มีอยู่ ในธรรมชาติ ไม่
สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (1) เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือสารดังกล่าวถือได้
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ จึงเป็นเพียงแค่การค้นพบเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม สาหรับแนวทางการพิจารณาของสานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ
อาทิ สานักงาน USPTO1 EPO2 JPO3 ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ หรือสาร
ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่ถูกทาให้ บริสุทธิ์นั้น มิได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ตามธรรมชาติหรือการ
ค้นพบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือสารเหล่านั้น มิได้มีอยู่ในธรรมชาติในรูปลักษณะที่บริสุทธิ์
ซึง่ อาจสามารถขอรับสิทธิบัตรภายใต้การพิจารณาของสานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ
ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ถูกทาให้บริสุทธิ์นั้ น
อาจขอรับสิทธิบัตรจากสานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศได้ก็ตาม แต่ไม่อาจขอรับความคุ้มครอง
ภายในประเทศได้ ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามมาตรา 9 (1) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
หากการประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกับวิธีการหรือกระบวนการหรือกรรมวิธีในการ
ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ หรือสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ บริสุทธิ์ สามารถขอรับความ
คุ้มครองได้ ถือว่าไม่ขัดต่อมาตรา 9 (1)

ม. 9 (2)

12.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สิ่งเหล่านี้ เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของการค้นพบ เป็นขบวนการและสภาวะ
ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในธรรมชาติ การนาเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เชิงเทคนิค อาจขอรับ อนุสิทธิบัตรได้
ทฤษฎีตามธรรมชาติของความเป็นตัวนาที่ดีไม่อาจขอรับ อนุสิทธิบัตรได้ แต่วัตถุตัวนาที่ดีตัว
หนึ่ งซึ่ งถูกผลิต ขึ้น มา โดยการน าเอาทฤษฎีต ามธรรมชาตินี้ ม าใช้ หรือ ขบวนการในการ
เตรียมวัตถุตัวนาโดยการน าเอาทฤษฎีตามธรรมชาติมาใช้อาจขอรับ อนุสิท ธิบั ตรได้ หรือ
วิธีการเฉพาะสาหรับ การคิด เลขโดยวิธีลั ด ไม่ อาจขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต รได้ แต่ถ้ าเป็ น เครื่อง
คานวณที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้สามารถคานวณเลขโดยวิธีลัด อาจขอรับอนุสิทธิบัตรได้ เป็นต้น
สิ่งที่ไม่ “ประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ” หมายถึง:
(1) เป็นเพียงเปิดเผยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเท่านั้น
(2) เป็นเพียงการค้นพบเท่านั้น
(3) การประดิษฐ์ที่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ และ
(4) การประดิษฐ์ที่ไม่ได้มีการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ
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สาระสาคัญที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ หมายรวมถึง:
(1) เป็นเพียงการเปิดเผยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือ สูตรทางคณิตศาสตร์
(2) เป็นเพียงการเปิดเผยกติกาหรือวิธีการเล่นเกมส์หรือ กีฬา และ
(3) เป็ นเพี ยงการเปิ ดเผยวิ ธี ห รื อ แผน ซึ่ งสามารถกระท าได้ ด้ วยการใช้
การจดจาและการใช้เหตุผลของมนุษย์เท่านั้น
ม. 9 (3)

12.3 ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่ว นของเครื่องคอมพิ ว เตอร์ที่ ไม่ อาจขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รได้ ได้ แก่ โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์โดยตั วของมั น เอง หรือในลั กษณะที่ เป็ น การบั น ทึ กลงบนตั วกลาง การเอา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านเทคนิค อาจจะขอรับ อนุสิทธิบัตรได้ เช่น การเอาไปรวม
กับ เครื่องมื อและวิ ธีก ารเชิ งเทคนิ ค บางอย่ า ง เครื่องหรือกระบวนการส าหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ควบคุมการทางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์
โดยพื้นฐานผู้ตรวจสอบควรถือปฏิบัติดังนี้
 ทาความเข้าใจเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และพิจารณาวิธีการทางานโดย
ละเอียด ครอบคลุมถึง “การประมวลผล” ที่อยู่บนพื้นฐานการทางานร่วมกันกับ
เครื่องจักรกลทุกประเภท (อุปกรณ์ หรือระบบ หรือวิถีทาง เป็นต้น) โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ มี ก ารท างานร่ ว มกั บ การประมวลผลสารสนเทศ
(Information Processing)
 ประมวลเนื้อหาทั้งหมดของข้อถือสิทธิหลัก กล่าวคือประเมินภาพรวมคุณลักษณะ
พิเศษทั้งหมดของข้อถือสิทธิหลัก และ
 ตีความที่แท้จริงตามบทบัญญัติที่ว่า “ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์” โดยเคร่งครัด
ตัวอย่าง  การตีความอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติข้างต้นโดยแท้จริง ในงาน
รหั สต้ น ก าเนิ ด (SOURCE CODE) จะท าให้ ผู้ ข อมี ท างเลื อ กการคุ้ ม ครองได้ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ต่ างๆ เช่น รหั สต้ น กาเนิ ด อาจได้ รับ ความคุ้ม ครองตามพระราชบั ญ ญั ติ
ลิขสิทธิ์และการทาหน้าที่หรือการใช้สอย (Function) และผลทางเทคนิค (Effects) ที่เกิดขึ้น
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจขอรับความคุ้มครองได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
การพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือ
ภายใต้บังคับมาตรา 9 (3) โดยสิ้นเชิง
อย่ า งไรก็ ต าม การประมวลผลข้ อ มู ล ท าได้ ทั้ ง โดยวิ ถี ท างของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือโดยวิถีทางของวงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะเจาะจง
และการเลือกใช้งานอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับแนวคิดของการประดิษฐ์ แต่ถูกกาหนดโดยปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์หรือความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ฉะนั้นการตรวจสอบการประดิษฐ์ในวิทยาการ
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นี้พึงควรใช้สิ่งต่อไปนี้เป็นแนวทางพิจารณา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการถือสิทธิในตัว
โปรแกรมนั้นๆ หรือเป็นการบันทึกโปรแกรมนั้นไว้ในสื่อบันทึก จะไม่สามารถได้รับความ
คุ้ม ครองไม่ ว่าจะมี เนื้อหาสาระอย่ างไรก็ตาม และก็ยั งคงไม่ส ามารถได้ รับ ความคุ้ม ครอง
เช่นกัน ถึงแม้ว่าโปรแกรมข้างต้นจะถูกป้อนใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป
แต่ถ้าหากสาระที่ สาคัญ ที่ ระบุ ไว้ในข้อถือสิทธิทาให้เห็นได้ว่า มีการพั ฒ นาทาง
เทคนิคแก่งานที่ปรากฏอยู่แล้ว การประดิษฐ์สิ่งเหล่านั้นก็อาจได้รับความคุ้มครอง ถึงแม้ว่า
จะมีการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการทางานด้วยก็ตาม
ตัวอย่าง : เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยโปรแกรม และการผลิตที่ควบคุมด้วยโปรแกรมและ
กระบวนการควบคุมนั้น โดยปกติจะถูกพิจารณาว่าเป็นสาระสาคัญ ที่สามารถได้รับความ
คุ้ ม ครองเช่ น เดี ย วกั น ถ้ า สาระส าคั ญ ของการประดิ ษ ฐ์ นั้ น เกี่ ย วข้ อ งแต่ เพี ย งโปรแกรม
ที่ควบคุมการทางานภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปสาระสาคัญของการประดิษฐ์
นั้นย่อมสามารถที่จะได้รับความคุ้มครอง ถ้าหากโปรแกรมดังกล่าวให้ประสิทธิผลทางเทคนิค
ตั ว อย่ า ง : ระบบประมวลผลข้ อ มู ล ที่ มี ห น่ ว ยความจ าขนาดเล็ ก แต่ ท างานเร็ ว และ
หน่วยความจาอีกหน่วยหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแต่ทางานได้ช้ากว่า ถ้าได้ป้อนข้อมูลประมวลผล
ทั้งหมดไว้ในหน่วยความจาขนาดเล็กแต่ทางานเร็วดังกล่าวแล้ว จะทาให้หน่วยความจาขนาด
เล็กแต่ทางานเร็ว ประมวลผลด้วยความเร็วที่เท่ากันกับหน่วยความจาขนาดใหญ่ และจนเกิด
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสมือนว่าได้เพิ่มขนาดของหน่วยความจาขนาดเล็กแต่ทางานเร็วขึ้น
นั้นเป็นลักษณะทางเทคนิค (Technical characteristics) ดังนั้น อาจได้รับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร
สาระสาคัญอื่นที่ควรคานึงควบคู่ในการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์มีดังนี้
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ “แนวความคิดที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ได้” เช่น
1) เป็นเพียงการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ได้
มีการบรรยายในรายละเอียดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ว่าจะใช้ทรัพยากรทาง
ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในการทาการประมวลผลนั้นๆ อย่างไร
2) เป็นเพียงการบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลลงในสื่อสาหรับเก็บเท่านั้น
โดยไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดหรือลักษณะพิเศษทางเทคนิคแต่อย่างใด
3) เป็ น เพี ย งการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการประมวลผลหรื อ บั น ทึ ก โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลในสื่อสาหรับบันทึกเท่านั้น
4) วิธีการในการดาเนินการทางธุรกิจ หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์
ผู้ตรวจสอบพิจารณาถึงลักษณะสาคัญของแนวคิดนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ ทั้งนี้
สามารถพิจารณาแนวทางการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสาหรับการ
ทางานของคอมพิวเตอร์ (Computer related invention) เพิ่ม เติ มได้ ที่ หมวด 6 ในคู่มื อ
ฉบับนี้
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แผนภูมิขั้นตอนสาหรับตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ดำเนินกำรตรวจสอบว่ำระบบข้ อมูลกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
ซอฟต์แวร์ ตำมกำรประดิษฐ์ สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองได้ หรือไม่ ?
กำรประดิษฐ์ นนใช้
ั ้ มำตรกำรร่วมกันระหว่ำง
ซอฟต์แวร์ และฮำร์ ดแวร์ เพื่อกำหนดโครงสร้ ำงทำงกำยภำพของกำรประดิษฐ์ หรือ
กำรประดิษฐ์ นนอ้
ั ้ ำงถึงขันตอน
้
หรือกระบวนกำรทีด่ ำเนินกำรโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยตรงหรือ โดยอ้ อมหรือไม่ ?

ใช่

รายละเอียดการประดิษฐ์ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะทาให้บุคคลที่มี
ความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนี้ สามารถเข้าใจสาระของ
การประดิษฐ์และสามารถนาไปปฏิบัติตามได้หรือไม่ ?

ไม่

ตรวจสอบกำรประดิษฐ์ ตำมแนวทำงกำรตรวจสอบอื่นๆ เช่น
กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เป็ นต้ น

ตรวจสอบข้ อถือสิทธิ
ตรวจสอบว่ำเป็ นกำรประดิษฐ์ ที่ขดั ต่อ
มำตรำ 9(3) โดยชัดเจนหรือไม่ ?

ใช่

ไม่
กำรประดิษฐ์ มีกำรดำเนินกำร
ในคอมพิวเตอร์ ในลักษณะเป็ นขันตอน
้
?

ใช่

ไม่

กำรประดิษฐ์ เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำรของ
ซอฟต์แวร์ ในฮำร์ ดแวร์ ใดๆ ที่ไม่
เฉพำะเจำะจง

ใช่

ไม่
พิจำรณำตรวจสอบขันตอน/เนื
้
้อหำ
สำระสำคัญตำมข้ อกำหนดของกฎหมำย
ต่อไป

ไม่

กำรประดิษฐ์ เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนรูปแบบทำงกำยภำพ
ของข้ อมูลหรือสัญญำณ? หรือกำรควบคุมหรือกำรจัดกำรผล
ที่เกิดจำกกำรควบคุมที่กระทำต่อทรัพยำกร
ทำงฮำร์ ดแวร์ ?

กำรประดิษฐ์ เกี่ยวข้ องกับ
ฮำร์ ดแวร์ เฉพำะ, หรือทังฮำร์
้ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ เฉพำะ ?
ใช่

ใช่

ไม่
เป็ นกำรประดิษฐ์ ที่เกี่ยวกับ
กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรทำงำนภำยใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จำกัดเฉพำะกำรใช้ งำน
ในเชิงปฏิบตั ิในเทคโนโลยีเฉพำะสำขำใด
สำขำหนึ่ง ?
ไม่
การประดิษฐ์ ไม่ ได้
รับความคุ้มครอง

ใช่

เป็ นกำรประดิษฐ์ ที่สำมำรถ
ได้ รับควำมคุ้มครองตำมหลักเกณฑ์กำร
จดทะเบียนสิทธิบตั รหรือไม่ ?
ใช่
การประดิษฐ์ ได้ รับ
ความคุ้มครอง

ไม่

การประดิษฐ์ ไม่ ได้
รับความคุ้มครอง
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12.4 วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
ม. 9 (4)

มาตรา 9 (4) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ ทั้งนี้ให้นาความใน
หมวด 5 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2 มาใช้โดยอนุโลม
12.5 การประดิษ ฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน

ม. 9 (5)

จุดมุ่งหมายของการยกเว้นการประดิษฐ์ที่เข้าข่ายตามมาตรา 9(5) มิให้ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากป้องกันมิให้เกิดความวุ่นวายขัดต่อความสงบของ
สาธารณชนหรือ ป้ อ งกั น มิ ให้ ก ารประดิ ษ ฐ์ ดั ง กล่ า วอาจชั ก น าไปสู่ ก ารก่ อ อาชญากรรม
ตั วอย่ า งเช่ น ซองจดหมายที่ มี ระเบิ ด ขนาดเล็ ก อยู่ ภายใน ซึ่ งจะระเบิ ด ออกเมื่ อเปิ ด ซอง
จดหมาย
ในกรณี ที่การประดิษฐ์นั้นอาจนาไปสู่การใช้ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี ตัวอย่างเช่น
วิธีการทาให้กุญแจนิรภัยหลุดออก การประดิษฐ์นี้หากผู้ร้าย หรือขโมยนาไปใช้ย่อมเป็นการ
ใช้ในด้านไม่ดี หากใช้โดยช่างซ่อมกุญแจในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ย่อมเป็นการใช้ในทางที่ดี
ในกรณีนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องปฏิเสธคาขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 9(5) นี้ แต่หากพบว่าการ
ประดิษฐ์นี้มีเนื้อหาสาระที่อ้างอิงอย่างชัดเจนถึงการใช้ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ส่วนที่
อ้างอิงนั้นจะต้องถูกสั่งให้ตัดออกไปจากรายละเอียดของการประดิษฐ์
ดังนั้น หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่า ผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตรได้ขอถือสิทธิในการ
ประดิษฐ์บางส่วนทีไ่ ม่อาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542 ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบมีห นังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตร แก้ไขเพิ่มเติม
(หากสามารถท าการแก้ไขเพิ่ มเติมได้ และดูรายละเอียดในหัวข้อการแก้ไขเพิ่ มเติม) ทั้งนี้
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ข้อ 5

13. การตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องในการขอรับอนุสิทธิบัตร

ม. 65 ทศ
ประกอบ ม.10

ผู้ตรวจสอบจะต้องพิ จารณาว่าผู้ ขอได้ขอรับอนุ สิท ธิบัต รอยู่ในฐานะใด ซึ่งจะต้อง
เป็นไปตามกาหนดไว้ในมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10
ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มสี ิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสทิ ธิที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็นผูป้ ระดิษฐ์
ในสิทธิบตั ร
สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูโ้ อนและผู้รบั
13.1 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร
ผู้ป ระดิษ ฐ์เป็ นผู้ มีสิ ทธิขอรับ อนุ สิท ธิบั ตร และมีสิท ธิที่ จะได้รับ การระบุชื่ อว่าเป็ น
ผู้ประดิษฐ์ในอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
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หากผู้ขอเป็นผู้ประดิ ษฐ์แล้วประสงค์ขอรับ อนุสิทธิบัตรจะต้องรับรองยืนยันตนเอง
ว่าเป็นผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร โดยไม่มีบุคคลอื่นใด มีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร และไม่มีการโอน
สิท ธิใดให้ แก่บุ คคลอื่น และได้ รับ รองรายละเอี ยดต่างๆ รวมถึงข้อเท็ จจริงทั้ งหมดที่ ระบุ
ในคาขอรับอนุสิทธิบัตรนั้น มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ การรับรอง
ยืนยันตนเองให้เป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่อง “กาหนดแบบพิมพ์คาขอฯ” (พ.ศ. 2542) ข้อ 4
เรื่อง “กาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร คาขอถือสิทธิวันยื่นคาขอในต่างประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคาขอดังกล่าว และจานวนสาเนา” (พ.ศ. 2542)
ประกาศกรมฯ เรื่อง
“กาหนดแบบพิมพ์
คาขอฯ”
(พ.ศ.2542) ข้อ 4

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเป็นผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ให้ยื่นคารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร
หรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร โดยใช้ แ บบ สป/สผ/อสป/001-ก (พ) ท้ า ยประกาศนี้ พ ร้ อ มกั บ
คาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้วย
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นคนต่างด้าวและอ่าน
ภาษาไทยไม่เข้าใจให้ใช้ Form PI/PD/PP/001-A (Add) ท้ายประกาศนี้ แทนแบบ สป/สผ/
อสป/001-ก (พ)
ดังนั้ น หนังสือแสดงสิทธิในการขอรับ สิท ธิบัต รหรืออนุ สิท ธิบั ตร หรือ “คารับ รอง
เกี่ ย วกั บ การขอรับ สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต ร” กรณี ที่ ผู้ ข อเป็ น ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ ป ระสงค์ ข อรั บ
อนุ สิ ท ธิ บั ต รในนามตนเอง จะต้ องยื่ น หนั ง สื อค ารับ รองเกี่ย วกั บ สิ ท ธิ ขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร
สาหรับใช้พิจารณาสิทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ประดิษฐ์ร่วมกับเอกสารหลักฐานตามแบบ สป/สผ/
อสป/001-ก (พ) หรื อ ถ้ า บุ ค คลนั้ น เป็ น ชาวต่ า งชาติ อ่ า นภาษาไทยไม่ เข้ า ใจให้ ใช้ แ บบ
PI/PD/001-A (Add) แทนได้ พร้อมทั้งส่งสาเนาหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองถิ่น ที่อยู่
เพื่อแสดงตนว่าอยู่ในราชอาณาจักรในขณะที่ได้ให้คารับรองนั้นจริง (เอกสารแนบ 3)
13.2 ผู้รับโอนสิทธิ
ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิที่จะโอนสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคล
ใดๆ ซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับโอนสิทธิสามารถกระทาได้
กรณี ที่ ผู้ ขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น ผู้ รับ โอนสิ ท ธิ ในการขอรับ อนุ สิท ธิบั ต ร จะต้ องยื่ น
หนังสือสัญญาโอนสิทธิฉบับตัวจริงที่มีการลงลายมือชื่อทั้งผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิ โดยใน
หนังสือสัญญาโอนสิทธิจะต้องกระทาขึ้นก่อนหรือในวันยื่นคาขอ หรือหากกระทาขึ้นภายหลัง
วันยื่นคาขอ ต้องปรากฏข้อความให้หนังสือโอนสิทธิดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันยื่นคาขอรับ อนุ
สิทธิบัตร
หากผู้รับโอนไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือโอนสิท ธิด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบ
อานาจให้ผู้รับมอบอานาจ ซึ่งเป็นตัวแทนสิทธิบัตรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีลงนามเป็น
ผู้รับโอนแทนก็ได้
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ในกรณีที่สานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศรับรองเอกสารว่าเป็นสาเนาหนังสือสัญญา
โอนสิทธิที่ได้ยื่นไว้ในสานักงานนั้น หรือในกรณีที่ยื่ นคาขอหลายคาขอไว้ในวันเดียวกันโดย
ผู้ขอหรือตัวแทนลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ผู้ขอจะยื่นสาเนาของเอกสารดังกล่าวเป็น
หนังสือโอนสิทธิก็ได้
กรณี ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ ห รื อ ผู้ ข อเดิ ม (ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ ในฐานะผู้ ข อรับ สิ ท ธิ ) ได้ ยื่ น ขอรับ อนุ
สิทธิบัตรแล้วถึงแก่ความตาย สิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรย่อมถูกโอนและรับมรดกกันได้
ซึ่งสิทธิการขอรับฯ ย่อมถูกโอนให้ แก่ท ายาทโดยธรรม หรือผู้รับพิ นัยกรรม หรือผู้จัดการ
มรดก
ในกรณี ที่ เป็ น ทายาทโดยธรรม ให้ ผู้ ขอยื่ น ส าเนาหลั ก ฐานเกี่ย วกั บ การรับ มรดก
ที่ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ และจานวนของทายาททั้งหมด บัตรประจาตัวผู้รับ
มรดก ส าเนาทะเบี ย นบ้ า นผู้ รับ มรดก มรณบั ต ร หรื อ หลั ก ฐานการตายอย่ า งอื่ น ที่ อ าจ
เกี่ยวข้องของผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร ถ้าผู้รับมรดกในฐานะเป็นคู่สมรสจะต้องแนบหลักฐานการ
สมรสตามกฎหมาย หรือเอกสารอื่นๆ
ในกรณีที่ได้สิทธิตามพินัยกรรม ให้ผู้ได้รับสิทธิยื่นพินัยกรรม บัตรประจาตัว ของผู้รับ
สิ ท ธิต ามพิ นั ย กรรม ทะเบี ย นบ้ า นของผู้ รับ สิ ท ธิ ต ามพิ นั ย กรรม มรณบั ต รหรือ หลั กฐาน
การตายอย่ างอื่น ของผู้ ขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต รรายเดิ ม ถ้ามีกรณี พิ พ าทเกี่ย วกับ มรดกจะต้ อง
นาสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคาพิพากษาอันถึงที่สุดมาแสดง หรือเอกสารอื่นๆ
ในกรณีที่ได้สิทธิจากการเป็นผู้จัดการมรดก ให้ผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวยื่นคาสั่งศาล หรือ
คาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก มรณบัตรของผู้ขอ
รายเดิม หรือหลักฐานการตายอย่างอื่นของผู้ขอรายเดิม และบัตรประจาตัวของผู้จัดการมรดก
เอกสารหลักฐานเกี่ยวข้องในกรณี ดังกล่าวข้างต้น จะต้องยื่นต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาและรับรองความถูกต้องเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงชื่อ
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรต่อไป
13.3 ผู้ขอรับสิทธิด้วยเหตุอื่น
ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 11

สิทธิขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ ซึ่งลูกจ้างทาการประดิษฐ์ขึ้นโดยการทางาน
ตามสัญญาจ้าง หรือสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทาการประดิษฐ์ย่อมตกเป็นของนายจ้าง
เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างที่ทาการประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยการ
ใช้ วิธีการ สถิติ หรือรายงาน ซึ่ งลู กจ้างสามารถใช้ หรือล่ว งรู้ได้ เพราะการเป็ น ลูกจ้ างตาม
สัญญานั้น แม้ว่าสัญญามิได้เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
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ผู้ขอสามารถขอรับอนุสิทธิบัตรได้ด้วยเหตุอื่นๆ แล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้
1. กรณีที่นายจ้างเป็นผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นนายจ้าง
ของผู้ประดิษฐ์หรือสัญญาจ้าง ซึ่งสิทธิในการประดิษฐ์ย่อมตกเป็นของนายจ้าง เว้นแต่สัญญา
จ้าง ถูกระบุเป็นอย่างอื่น หรืออาจยื่นหนังสือโอนสิทธิแทนก็ได้
หากเป็นกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลหรือบริษัท จะต้องแสดงเอกสารสัญญาว่าจ้ าง
หรือหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างลงนามโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทและหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
2. กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ เป็นผู้ขออนุรับสิทธิบัตร เช่น
มหาวิทยาลัย องค์กรรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ มูลนิธิการกุศล เป็นต้น จะต้องแสดง
หลักฐานที่แสดงว่าผู้ประดิษฐ์เป็นพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น เช่น สาเนาบัตร
ที่แสดงถึงการเป็นพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ
สั ญ ญาว่ า จ้ า งที่ ต้ อ งลงนามโดยผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร เช่ น อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัย ผู้ว่าการองค์การรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรม ประธานมูลนิธิ เป็นต้น ต้องแนบคาสั่ง
แต่งตั้งผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์กร หรือสาเนาบัตรประจาตัวผู้บริหารของหน่วยงาน
หรือองค์กรนั้น ทั้งนี้ กรณีที่มีการมอบอานาจให้กระทาการแทนให้นาส่งหนังสือมอบอานาจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น
13.4 สัญชาติและคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร
ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 14

ผู้ตรวจสอบต้องพิ จารณาว่าผู้ขอมีคุณ สมบัติตามที่ กาหนดไว้ในมาตรา 14 หรือไม่
บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(2) มี สั ญ ชาติ ของประเทศที่ เป็ น ภาคีแห่ งอนุ สั ญ ญา หรือความตกลงระหว่ า ง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
(3) มี สั ญ ชาติ ข องประเทศที่ ยิ น ยอมให้ บุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้
(4) มีภูมิลาเนา หรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
อย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
ในกรณี ต รวจสอบสั ญ ชาติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อตามมาตรา 14 (1) นั้ น
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าผู้ขอมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
ในประเทศไทยหรือไม่ โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษั ทฯ จากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า หากเป็นหน่วยงานราชการจะต้องมีพระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงาน
ราชการดังกล่าว หรือกลุ่มสหกรณ์ที่จัดตั้งจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 หรือ
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หรือ
มูลนิธิที่ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องส่งเอกสารแสดงความเป็นนิติ
บุคคลของตนเอง (ในกรณีไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้)
ในกรณี ต รวจสอบสั ญ ชาติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อตามมาตรา 14 (2) นั้ น
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าเป็นสัญชาติของชาติสมาชิกขององค์การการค้าโลก (The World
Trade Organization: WTO) หรือชาติสมาชิกของความตกลงว่ าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement) หรือชาติสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสว่า
ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (The Paris Convention) หรือสนธิสัญญาด้าน
ความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) หรือไม่
ในกรณี ต รวจสอบสั ญ ชาติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อตามมาตรา 14 (3) นั้ น
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าสัญชาติของผู้ขอที่นอกเหนือจากชาติสมาชิกตามมาตรา 14 (2)
แล้วมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าประเทศติมอร์ - เลสเต
(Timor - Leste) ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใดๆ ของภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่ า งประเทศเกี่ย วกับ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ บั ต ร ซึ่ ง ประเทศไทยได้ เป็ น ภาคี อยู่ ด้ ว ย แต่
ประเทศติมอร์ – เลสเตได้มีระบบหรือกฎหมายสิทธิบัตร และยินยอมให้บุคคลผู้มีสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งสานักงานใหญ่อยู่ประเทศไทยขอรับสิทธิของตนเองได้ ดังนั้น สัญชาติ
และคุณสมบัติผู้ขอดังกล่าวสามารถยื่นขอรับ อนุสิทธิบัตรในประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน เป็น
ต้น
ในกรณี ต รวจสอบสั ญ ชาติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อตามมาตรา 14 (4) นั้ น
ให้ผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบพิจารณาว่า สัญชาติของบุคคลที่มีสัญชาติตามมาตรา 14 (3) ว่ามี
ที่อยู่หรือภูมิ ลาเนาหรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุต สาหกรรมหรือพาณิ ช ยกรรมอย่ าง
แท้จริงและจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่ เป็ นภาคีแห่งอนุสัญ ญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
13.5 ตัวแทน
ในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวแทนสิท ธิบั ตร ผู้ตรวจสอบต้องพิ จารณาว่าเป็น ไปตาม
ข้อกาหนดแห่งข้อ 13 ถึง 15 กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 ดังนี้
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้มอบอานาจให้ตัวแทน ซึ่งได้
ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทาการแทนในราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือมอบอานาจ
ต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 13 (1)

(1) ในกรณีที่การมอบอานาจนั้นได้กระทาในต่างประเทศหนังสือมอบอานาจนั้นต้องมี
คารับ รองลายมื อชื่ อโดยเจ้า หน้ าที่ ผู้ มี อานาจของสถานทู ต ไทยหรือสถานกงสุ ลไทยหรือ
หัวหน้าสานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจาอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอานาจมีถิ่นที่อยู่
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หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอานาจให้กระทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือคารับรองของบุคคล
ซี่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอานาจรับรองลายมือชื่อ
ในกรณีคารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้อานาจรับรองลายมือชื่อ
เรียกว่า “โนตารีปับลิก” (Notary public) ซึ่งมีความหมายว่า โนตารีปับลิกได้ทาการรับรอง
(Acknowledgment) เพื่อยืนยันว่าบุคคลผู้ทาเอกสารได้ทาเอกสารขึ้นจริงและได้ทาต่อหน้า
โนตารีปับลิกแล้ว ถือได้ว่าหนังสือมอบอานาจดังกล่าวได้มีการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย
แม้ว่าผู้ ขอรับ อนุ สิท ธิบั ตรจะน าหนั งสือมอบอานาจมายื่ นพร้อมกับ คาขอรับ อนุ สิท ธิบั ต ร
หลังจากที่อานาจหน้าที่ของโนตารีปับลิกสิ้นสุดลงแล้ว ไม่ อาจทาให้การรับรองหนังสือมอบ
อานาจตัวแทนสิ้นผลไป
เช่น ตราประทั บของโนตารีปับลิกที่แสดงข้อความว่า “MY Comm. Expires Feb
19, 2009” อานาจหน้าที่ของโนตารีปับลิกของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ให้อานาจ
รับรองลายมือชื่อจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ไม่ได้หมายความว่าการรับรอง
หนังสือมอบอานาจตัวแทนจะสิ้นผลในวันดังกล่าว
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 13 (2)

(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอานาจนั้นได้กระทาในประเทศไทย ต้องส่งภาพถ่าย หนังสือ
เดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้อธิบดีเห็นว่า
ในขณะมอบอานาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริงด้วย

กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 14

ในกรณี ที่ผู้ขอรับสิทธิบั ตรซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประสงค์จะมอบอานาจให้
บุคคลอื่น กระทาการแทน ให้มอบอานาจให้แก่ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ อธิบดีเป็ น
ผู้กระทาการแทนเท่านั้น

กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 15

ในกรณี ที่ มี ห นั ง สื อ มอบอ านาจหรื อ ค ารั บ รองตามข้ อ 13 (1) จั ด ท าขึ้ น เป็ น
ภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นหนังสือดังกล่าวจัดให้มีคาแปลเป็นภาษาไทย โดยมีคารับรองของ
ผู้แปลและผู้รับมอบอานาจว่าเป็นคาแปลภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับหนังสือมอบอานาจหรือ
คารับรองนั้นและยื่นคาแปลดังกล่าวพร้อมกับหนังสือมอบอานาจหรือคารับรอง แล้วแต่กรณี
อนึ่ ง ในกรณี ที่ ผู้ ข อมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ในไต้ ห วั น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ ตอบข้ อ หารือ ของ
กระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0304/23571 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2534 และบันทึกของ
กองนิติการ กรมทะเบียนการค้าที่ 0606/410 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 เรื่องการขอรับ
สิทธิบัตรของบุคคลสัญชาติจีน (ไต้หวัน) โดยสถานกงสุลไทยเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
หนั งสื อมอบอานาจตั วแทน จะเป็ น ฉบั บ ตั ว จริงหรือส าเนาก็ได้ โดยต้ องติ ด อากร
แสตมป์ 30 บาท ต่อตัวแทนหนึ่งคน ทั้งนี้ หากจะยื่นหนังสือมอบอานาจฉบับสาเนา จะต้อง
เป็นสาเนาจากหนังสือมอบอานาจตัวจริงซึ่งชาระอากรแสตมป์แล้ว พร้อมทั้งมีการรับรอง
ความถูกต้องโดย ตัวแทนผู้รับมอบอานาจ โดยในหนังสือมอบอานาจนั้นจะต้องกระทาขึ้น
ก่ อ น หรื อ ในวั น ยื่ น ค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ หากกระท าขึ้ น ภายหลั ง วั น ยื่ น ค าขอรั บ
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อนุ สิท ธิบัตรต้องปรากฏข้อความให้การมอบอานาจดังกล่าวมีผ ลตั้งแต่วันยื่นคาขอรับ อนุ
สิทธิบัตร หรือมีการให้สัตยาบัน
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่า ตัวแทนเป็นตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ
หรือไม่ และการระบุชื่อ - ที่อยู่ของตัวแทนสิทธิบัตร รวมทั้งเลขที่ ตัวแทน โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์ตามแบบพิมพ์ คาขอ ข้อ 5 สอดคล้องและถูกต้องกับตามการระบุไว้เอกสารประกอบ
คาขอ และหนังสือมอบอานาจตัวแทนหรือไม่
13.6 การระบุชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์ร่วมกัน
ผู้ประดิษฐ์ร่วมซึ่งไม่ได้ร่วมขอรับสิทธิบัตรจะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใด
ก็ได้ ก่ อ นมี การออกสิ ท ธิ บั ต ร เมื่ อ ได้ รับ ค าขอแล้ ว ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แจ้ งก าหนดวั น
สอบสวนไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ให้ส่งสาเนาคาขอไปยัง
ผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นด้วย
หากต่อมาปรากฎผลการสอบสวนและผลคาวินิจฉัยอธิบดี ว่าผู้ประดิษฐ์ที่สามารถเข้า
ร่วมได้และสามารถระบุชื่อเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ ให้ผู้ขอฯ ยื่นขอเพิ่มชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วม โดยยื่น
เอกสารผลการสอบสวนและคาวินิจฉัยดังกล่าวเพิ่มเติม นับแต่วันทราบผลดังกล่าว
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องพิ จารณาผลการสอบสวนและคาวินิจฉัยของอธิบ ดีกรณี
ดังกล่าวว่าสามารถมีสิทธิร่วมกัน และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ต่อคาวินิฉัยภายใน 60 วัน นับแต่รับ
แจ้งแล้วให้เปลี่ยนแปลงการระบุชื่อผู้ประดิษฐ์ร่วมในแบบพิมพ์คาขอในข้อ 6 และปรับปรุงใน
ฐานข้อมูล e - Patent ด้วยเช่นกัน

14. คาขอรับอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับคาขอฉบับเดิม
ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 26

14.1 การแยกคาขอที่มีการประดิษฐ์หลายอย่าง
ในการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตร ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคาขอรับสิทธิบตั รใดมี
การประดิ ษ ฐ์ห ลายอย่ า งที่ ไม่ มี ความเกี่ย วพั น กัน จนอาจถือได้ ว่ าเป็ น การประดิ ษ ฐ์ อย่ า ง
เดียวกัน ให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคาขอสาหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้
แยกตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือ
ว่าได้ยื่นคาขอนั้นในวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก
การแยกคาขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร
จะต้องยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน เมื่ออธิบดี ได้วินิจฉัยและ
มีคาสั่งแล้ว ให้คาสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบว่าคาขอรับ อนุสิทธิบัตรที่แยกจากคาขอเดิมนั้น
มีการสั่งแยกคาขอจากผู้ตรวจสอบ และได้ยื่นคาขอภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้
แยกคาขอหรือไม่ หากผู้ขอได้ยื่นคาขอภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวันยื่นคาขอที่แยกจาก
คาขอเดิมเป็นวันยื่นคาขอครั้งแรก
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14.2 คาขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิระหว่างอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
ในกรณี ผู้ ข อรับ มี ค วามประสงค์ ข อเปลี่ ย นแปลงสิ ท ธิ จ ากค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น
คาขอรับอนุสิทธิบัตรให้เป็นไปตามกาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 14 ระบุในแบบ
พิมพ์คาขอข้อ 7.
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือคาขอรับสิทธิบัตรมีสิ ทธิขอเปลี่ ยนแปลงประเภทสิทธิที่จะ
ขอรับ จากอนุ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น สิ ท ธิ บั ต ร หรือ จากสิ ท ธิ บั ต รเป็ น อนุ สิ ท ธิ บั ต รได้ ก่ อ นการจด
ทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร หรือก่อนการประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา 28 แล้วแต่กรณี และผู้ขอมีสิทธิให้ถือว่าเอาวันยื่นคาขอเดิมเป็นวันยื่นคาขอ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรขอเปลี่ยนแปลงประเภท
ของสิทธิที่จะขอรับจากสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี
ให้ผู้ขอยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกาหนดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
(2 ) สานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกาหนด
คาขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยเอกสารสาหรับ
การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา17 หรือมาตรา
65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 17 แล้วแต่กรณี
ผู้ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิของรับคืนค่าธรรมเนียม
ส่วนเกินที่ได้ชาระไปแล้ว
ฉะนั้นผู้ขอที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจะต้องยื่นแบบ สป/
อสป/004-ก (เอกสารแนบ 4) ในการขอแปลี่ยนแปลงสิทธิ
ดังนั้น กรณีผู้ขอปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากคาขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็น
คาขออนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องดังนี้
(1) ผู้ขอได้ยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิและเอกสารสาหรับคาขอรับ
อนุ สิ ท ธิ บั ต รตามกฎกระทรวงเกี่ ย วข้ อ งออกตามความในมาตรา 17 พร้ อ มทั้ ง ช าระ
ค่าธรรมเนียม
(2) ผู้ ขอได้ ยื่ น ค าขอเปลี่ ย นแปลงประเภทของสิ ท ธิ ก่อ นการประกาศโฆษณา
คาขอรับสิทธิบัตร
(3) ผู้ขอได้มีความประสงค์ระบุวันยื่นคาขอเดิมเป็ นวันยื่นคาขอ หรือวันยื่นคาขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิเป็นวันยื่นคาขอ
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ถ้า ผู้ต รวจสอบพิ จ ารณาตรวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงประเภทของสิ ท ธิ
ถูกต้ อ ง ให้ ผู้ ต รวจสอบด าเนิ น การตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบเบื้ องต้ น ต่ อ ไป
โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของวันยื่นคาขอที่ผู้ขอประสงค์ เพื่อให้ถูกต้องตรงกับในระบบ
ฐานข้อมูล e - Patent อีกด้วย
ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ขอ
ยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิหลังวันประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบ
ส่งหนังสือแจ้งผู้ขอทราบว่าผู้ขอไม่มีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิแต่อย่างใด

15. การขอถือสิทธิวันยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคาขอใน
ราชอาณาจักร
ม. 65 ทศ
ประกอบ
ม. 19 ทวิ
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 10

ผู้ ข อตามมาตรา 14 ที่ ได้ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รส าหรั บ การประดิ ษ ฐ์ ไ ว้ น อก
ราชอาณาจักร ถ้ายื่นขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสอง
เดือน นับแต่วันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอ
ให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคาขอ
ในราชอาณาจักรก็ได้
ในการขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไว้
แล้ ว นอกราชอาณาจั ก รภายในสิ บ สองเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะมีสิทธิให้ถือว่า
ได้ยื่นคาขอนั้นในวันที่ ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้ง
แรกตามมาตรา 19 ทวิ ให้ยื่นคาขออีกฉบับหนึ่งตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกาหนดพร้อมคาขอรับ
สิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบหกเดือน
นับแต่วันที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยต้องยื่น
คาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรนั้น ซึ่งแสดงวันยื่นคาขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตามคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว
และมี ก ารรั บ รองความถู ก ต้ อ งโดยส านั ก งานสิ ท ธิ บั ต รของประเทศที่ ยื่ น ไว้ ดั ง กล่ า ว
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณี หากที่ผู้ขอได้ขอถือสิทธิวันยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกเป็นวัน
ยื่นคาขอในประเทศไทย ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่าเอกสารหลักฐานประกอบคาขอถือ
สิ ท ธิ ให้ ถือ วั น ยื่ น ค าขอนอกราชอาณาจั ก รเป็ น ครั้ง แรกเป็ น วั น ยื่ น ค าขอในประเทศไทย
ซึ่งต้องยื่นพร้อมคาขอรับอนุสิทธิบัตรหรือก่อนวันประกาศโฆษณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 16
เดือนนับแต่วันที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ดังนี้
• วันที่ยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกมีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน หรือไม่
• ผู้ขอมีคุณสมบัติตามมาตรา 14 หรือไม่
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• ต้องมีสาเนาคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรยื่นไว้เป็นครั้งแรกนั้น
ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องโดยสานักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ยื่นไว้เป็นครั้งแรกดังกล่าว
พร้อมทั้งหนังสือรับรองวันที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้ง
แรกที่ออกให้โดยสานักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ยื่นไว้ เป็นครั้งแรกนั้น หรือสาเนาแสดง
รายละเอียดตามคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรที่ยื่นไว้เป็นครั้งแรก
ทั้ ง นี้ อาจน าส่ ง เป็ น CD-ROM พร้ อ มทั้ ง ส าเนาเอกสารแสดงรายละเอี ย ดตามค าขอรั บ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรที่ยื่นไว้เป็นครั้งแรกด้วย
ผู้ตรวจสอบฯจะต้องพิจารณาการระบุข้อมูลการยื่นคาขอนอกราชอาณาจักรตามแบบ
พิมพ์คาขอ ข้อ 8 ที่เกี่ยวของกับวันยื่นคาขอ เลขที่คาขอ ประเทศ สัญ ลักษณ์ จาแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสถานะคาขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อมูล
ของเอกสารคาขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคาขอไว้ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่ นคาขอใน
ประเทศไทยตามแบบ สป/สผ/อสป/002-ก (เอกสารแนบ 5)
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาโดยการนับวันยื่นคาขอในประเทศแรกเป็นครั้งแรก
และได้ ยื่ น คาขอเข้า มาในประเทศภายในก าหนดเวลา 12 เดื อนหรือไม่ พร้อมทั้ งได้ ยื่ น
เอกสารหลั กฐานคาขอถือสิ ท ธิ ม าพร้อมในวัน ยื่ น คาขอก่อนวัน ประกาศโฆษณาคาขอรับ
สิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ เกิน 16 เดือนนับ แต่วันยื่นคาขอครั้งแรก ซึ่งถือว่าคาขออนุรับ
สิทธิบัตรได้สิทธิที่เกิดขึ้นก่อน (Right of Priority) หรือการอ้างขอถือสิทธิย้อนหลัง (Claims
Priority) ดังแผนภาพแสดงกรอบการยื่นคาขอถือสิทธิวันยื่นให้ถือว่าได้ยื่นคาขอนั้นในวันที่
ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ

16. การแสดงการประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน
ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 19

กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 8

บุ ค คลใดแสดงการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นงานแสดงต่ อ สาธารณชน
ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
สาหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่า
ได้ยื่นคาขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น
ในการขอรับสิท ธิบั ตรส าหรับ การประดิษ ฐ์ที่ ได้มีการเปิ ดเผยสาระสาคัญ หรือ
รายละเอี ย ดของการประดิ ษ ฐ์ ในงานแสดงสิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศหรื อ ในงานแสดงต่ อ
สาธารณชนของทางราชการ หรือที่ได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดง
ต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรระบุวันที่มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์และ/หรือระบุ
วัน เปิ ดงานแสดงดังกล่าวในคาขอรับสิท ธิบัตรด้วย ทั้ งนี้ ผู้ขอรับสิท ธิบั ตรต้ องยื่นหนังสื อ
รับรองแสดงว่าได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์หรือได้มีการ
แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกให้โดยรัฐบาล หน่วยงาน
หรือส่วนราชการที่เป็นผู้จัดหรือผู้อนุญาตให้มีขึ้น แล้วแต่กรณี ไปพร้อมกับคาขอรับสิทธิบัตร
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หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิดงานแสดงต่อ
สาธารณชนและวันที่ ได้ เปิ ด เผยสาระสาคัญ หรือรายละเอีย ดของการประดิษ ฐ์ หรือวัน ที่
ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย
สาหรับกรณี ผู้ประดิษฐ์ได้เปิดเผยสาระสาคัญ หรือรายละอียดการประดิษฐ์ ในงาน
แสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด
หรื อ อนุ ญ าตให้ มี ขึ้ น ในราชอาณาจั ก ร และมี ห นั ง สื อ รั บ รองแสดงว่ า ได้ มี ก ารเปิ ด เผย
สาระส าคั ญ หรื อ รายละเอี ย ดของการประดิ ษ ฐ์ หรือ ได้ มี ก ารแสดงการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ
สิ่งประดิษฐ์ หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องออกให้โดยส่วนราชการที่เป็นผู้จัดการแสดงหรือ
อนุญาตจัดให้มีขึ้น หากได้ยื่นคาขอสาหรับการประดิษฐ์ภายกาหนดเวลา 12 เดือนนับแต่วัน
เปิดงานแสดงต่อสาธารณชน และส่งหนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์พร้อมกับคาขอรับ
อนุสิทธิบัตร ให้ถือว่าผู้ขอได้ยื่นคาขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัด
หรือ อนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักรออกให้ โดยจะต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวัน
เปิ ด งานแสดงต่ อสาธารณชน และวัน ที่ ได้ เปิ ด เผยสาระส าคั ญ หรือ รายละเอี ย ดของการ
ประดิษฐ์หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรื อสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย ซึ่งต้องไม่เกิน
กาหนดเวลา 12 เดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงนั้น
ทั้งนี้ ในเอกสารหลักฐานการแสดงงานดังกล่าว เช่น หนังสือรับรองการแสดงในงาน
หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ประกาศนี ย บั ต รในการแสดงงาน จะต้ อ งระบุ ถึ ง วั น แสดง ต่ อ
สาธารณชน และวันที่ได้เปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือวันที่ได้
แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชน ชื่อผู้จัดงานแสดง มีชื่อที่ใช้จัดแสดงและ
สอดคล้องกับสาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

17. การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2
วรรคสาม

ในกรณี ที่ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ เกี่ย วข้องกับ จุ ล ชี พ ใหม่
รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ และ/หรือ เอกสาร
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้นซึ่งออกให้ โดยสถาบันที่รับ
ฝากเก็บ จุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศรายชื่อเป็นคราวๆ ไป
เรื่อง “การกาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร คาขอถือสิทธิวันยื่นคาขอในต่างประเทศ
เป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคาขอดังกล่าว และจานวนสาเนา” (พ.ศ.2542)

ประกาศกรมฯ
เรื่อง “กาหนด
แบบพิมพ์คาขอฯ”
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 7

ในกรณีการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
จุลชีพใหม่รวมทั้งกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา และการใช้จุลชีพดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถบรรยาย
รายละเอี ยดการประดิ ษ ฐ์ให้ บุ คคลผู้ มีความช านาญในสาขาวิ ชาการนั้ น ๆ เข้ าใจได้ ผู้ ขอ
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จะต้องระบุในแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามข้อ 2 ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการฝาก
เก็บจุลชีพ และสถาบันฝากเก็บจุลชีพ ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพดังกล่าวด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ขอไม่สามารถยื่นหนั งสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพดังกล่าวมีพร้อมกับ
คาขออาจจะผ่อนผันการยื่นหนังสือรับรองดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 90 วัน
ประกาศกรมฯ
เรื่อง “กาหนด
รายชื่อสถาบันฯ”
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2

เรื่อง “กาหนดรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ” (พ.ศ.2542)
หนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพ และหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ
หรือคุณสมบัติของจุลชีพที่ออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบ
ท้ า ยประกาศนี้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ที่ ใช้ ใ นยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรได้
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาว่า จุลชีพตามการประดิษฐ์นั้นเป็นจุลชีพซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายแล้ว หรือเป็นจุลชีพซึ่งบุคคลที่มีความชานาญในสาขาวิทยาการด้านนั้นๆ
เข้าใจและผลิตได้ง่าย หรือไม่ เช่น กระบวนการในทางจุลชีววิทยาซึ่งมีการนาเอาเชื้อยีสต์
ที่ใช้ทาขนมปังมาใช้ เชื้อยีสต์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยผู้ผลิตขนมปัง จึงไม่มี
ความจาเป็นที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องฝากเก็บเชื้อ หรือยื่นหนังสือรับรองการฝากเก็บเชื้อ
ประกอบคาขออนุรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีการใช้เชื้อยีสต์นั้น
ในอีกทางหนึ่ง ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุลชีพอย่าง
มากพอเพียงที่จะชี้บ่งลักษณะสาคัญของจุลชีพนั้นได้ และแสดงหรือระบุให้ทราบถึงแหล่ง
ที่มาซึ่งจุลชีพ ถ้าหากผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตรไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการ
ได้ มาซึ่ งจุล ชี พ และจุ ล ชีพ ดั งกล่า วเป็ น สายพั น ธุ์ใหม่ ไม่ เป็ น ที่ รู้จั กกัน มาก่อน ผู้ ต รวจสอบ
จะต้ องมี หนั งสือแจ้งผู้ขอรับ อนุสิท ธิบัตรให้ยื่ นหนังสื อรับ รองการฝากเก็บ จุลชีพ มิฉะนั้ น
จะถือว่ารายละเอียดของการประดิษฐ์ไม่สมบูรณ์ชัดเจนเพียงพอ
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐาน ที่ระบุถึงเลขที่ ทะเบียน วันที่ฝาก
เก็บจุลชีพ รวมทั้งสถาบันฝากเก็บทั้งสถาบันฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ
หรือสถาบันฝากเก็บจุลชีพในประเทศ (เอกสารแนบ 6)

18. ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรร้องขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาและออกอนุสิทธิบัตร
ในกรณี ที่ ผู้ขอประสงค์ที่ จะชะลอการเปิ ดเผยสาระสาคัญ ของการประดิษ ฐ์ โดยมี
เหตุผลบางประการ เช่น เพื่อจัดเตรียมคาขอยื่นในต่างประเทศ เป็นต้น อาจจะขอให้อธิบดี
ประกาศโฆษณาและออกอนุสิทธิบัตรหลังจากวันที่ผู้ขอพร้อมที่จะเปิดเผยสาระสาคัญของ
การประดิษฐ์ดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตามความประสงค์ของผู้ขอเพื่อไม่ให้กระทบ
สิทธิในการยื่นขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศของผู้ขอ
ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาการขอให้ประกาศโฆษณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหลังวัน
เดือนปีตามที่ผู้ขอรับฯกาหนดไว้ในแบบพิมพ์คาขอข้อ 9 และควรพิจารณาถึงความประสงค์
ขอใช้รูปเขียนหมายเลขใดในการประกาศโฆษณาคาขอรับอนุสิทธิบัตรของคาขอดังกล่าว
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19. การยื่นรายละเอียดเป็นภาษาต่างประเทศไว้ก่อน
กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 12
วรรคสอง

วรรคสาม

บรรดาคาขอและเอกสารต่างๆ ที่ยื่นพร้อมคาขอต้อง
1. มีข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบตามที่กาหนดไว้ในแบบพิมพ์
2. พิมพ์หรือดีดพิมพ์ข้อความ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิและบทสรุป
การประดิษฐ์เป็นภาษาไทย
ในกรณี ที่ ผู้ ข อรับ สิ ท ธิ บั ต รได้ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รส าหรับ การ
ประดิษฐ์ดังกล่าว ไว้นอกราชอาณาจักรก่อนแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอยื่นรายละเอียด
การประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาต่างประเทศที่ได้ยื่นคาขอไว้ก่อน
แล้วนั้นได้ โดยจะต้องยื่นรายละเอียดการประดิษ ฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษ ฐ์
ที่จัดทาเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับภาษาต่างประเทศดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นเอกสารที่จัดทาเป็นภาษาไทยภายในกาหนดเวลาให้
ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนั้นในวันยื่นเอกสารที่ได้จัดทาเป็นภาษาไทย
ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบว่าคาขออนุรับ สิท ธิบัตรนั้นได้มีการยื่นรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ คาแปลเป็นภาษาไทย ภายในกาหนดเวลา 90 วัน
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ข้อ 12 วรรคสองและวรรคสามหรือไม่ หากผู้ขอยื่น
คาแปลเป็นภาษาไทยเกินกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวันยื่นคาขอในประเทศเป็นวันที่ได้ยื่น
คาแปลเป็นภาษาไทยนั้น
ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผู้ขอทราบถึงวันยื่นคาขอนั้น โดยทราบเหตุดังกล่าวเป็นหนังสือ
เพื่อทราบ และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวั นยื่นคาขอในฐานข้อมูลภายในของไทย (ระบบ
e - patent) ที่ถูกต้อง
กรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ยื่นคาแปลเป็นภาษาไทยแสดงรายละเอียดการประดิษฐ์
ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ภายในกาหนด 90 วัน นับแต่วันยื่น
คาขอเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว ให้พิจารณาการแปลรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ
รูป เขีย น (ถ้ามี ) และบทสรุป การประดิ ษ ฐ์ มี เนื้ อหาครบถ้วนสมบู รณ์ ถูกต้ องและตรงกับ
ภาษาต่างประเทศหรือไม่
กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรยังไม่เคยยื่นที่ใดมาก่อนการขอรับอนุสิทธิบัตรใน
ประเทศ จะไม่สามารถใช้สิทธิการยื่นคาขอรับ เป็นภาษาต่างประเทศก่อนได้ เนื่องจากไม่มี
เงือ่ นไขเวลาในการยื่นคาขอ ดังนั้นหากผู้ขอได้ยื่นภาษาต่างประเทศไว้ในวันยื่นคาขอและยื่น
คาแปลเป็นภาษาไทยในภายหลัง กรณีดังกล่าวนี้ให้ถือว่าวันยื่นคาขอรับฯ เป็นวันที่ยื่นคา
แปลเป็นภาษาไทย และให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผู้ขอทราบถึงเหตุวันยื่น คาขอนั้น โดยแจ้งเหตุ
ดังกล่ าวเป็น หนั งสื อเพื่ อทราบ และให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันยื่ นคาขอในฐานข้อมู ล
ระบบ e – patent ให้ถูกต้องด้วย
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20. การตรวจสอบสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรกรณีการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 16

การพิ จ ารณาตรวจสอบเรื่องสิ ท ธิ ในการขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร กรณี ที่ เกี่ย วกับ คาขอ
รับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รที่ เป็ น การประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งเดี ย วกั น ระหว่ า งค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รกั บ ค าขอ
รับ สิ ท ธิ บั ต รตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้ ว ยมาตรา 16 ให้ ผู้ ต รวจสอบด าเนิ น การ
ตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
ในกรณีบุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน ให้บุคคล
ซึ่งได้ยื่น คาขอรับสิ ทธิบั ต รไว้ก่อนเป็น ผู้มี สิท ธิรับสิ ท ธิบัต ร ถ้ายื่ นคาขอรับ สิท ธิบั ตรในวัน
เดียวกัน ให้ ทาความตกลงกันว่าจะให้ บุคคลใดมีสิท ธิแต่เพียงผู้เดียวหรือให้มีสิท ธิร่วมกัน
ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร

กฎ ฉ.22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2 (4)

ในการดาเนินการเกี่ยวกับคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร
เพื่ อรายงานการตรวจสอบต่ ออธิ บ ดี ต ามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจแล้ ว แต่ กรณี
ให้พนักงานเจ้าที่ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(4) ผู้ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ หรือผู้ ขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 16 หรือมาตรา 65 ทศประกอบด้วยมาตรา 16 แล้วแต่
กรณี

กฎ ฉ.22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 4

เมื่อได้ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณีตามข้อ 2
และปรากฎว่ามีการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ อย่างเดียวกัน
โดยไม่ถูกต้องหรือโดยผู้ยื่นคาขอมากกว่าหนึ่งราย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี มีการขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิท ธิบัตรและอนุสิท ธิบัตรสาหรับการ
ประดิ ษ ฐ์อ ย่ างเดี ย วกัน ให้ แจ้ งให้ ผู้ ยื่ น ค าขอทราบว่า คาขอที่ ยื่ น ไว้ เป็ น การขอรับ เฉพาะ
อนุสิทธิบัตรตามมาตรา 77 เบญจ
(2) ในกรณี บุ คคลหลายคนทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและ
มีบุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิ บัตรแต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่น คาขอรับอนุสิทธิบัตร
ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทุกฝ่ายทราบว่า ผู้ซึ่งยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรเป็นรายแรก
เป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณี บุ คคลหลายคนทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและ
มีบุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบตั รแต่บุคคลอีกฝ่ายหนึง่ ได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร และ
เป็นการยื่นคาขอในวันเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทุกฝ่ายทาความตกลงกันภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การแจ้งตามวรรคหนึ่ งให้ท าเป็ นหนั งสือและส่งโดยทางไปรษณี ย์ตอบรับ หรือโดย
วิธีการอื่นที่อธิบดีกาหนด
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ในการตรวจสอบกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าการประดิษฐ์ทั้งสองนั้น
เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์หรือไม่
โดยที่ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจ ารณาจากขอบเขตของข้อถือสิท ธิที่ระบุ ไว้ในระหว่าง
คาขออนุสิทธิบัตรกับคาขออนุสิทธิบัตรของทั้งสองฝ่าย จะต้องแจ้งผู้ขอทุกฝ่ายให้ทาการตก
ลงกันภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างขอบเขต
ของข้อถือสิทธิที่ขอรับความคุ้มครองกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว กับขอบเขตของข้อถือสิทธิของ
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (งานที่ตรวจค้นพบ) แล้วแต่กรณี
วิเคราะห์ เปรีย บเที ย บว่ามี ลั กษณะขอบเขตสิ ท ธิ ของการประดิ ษ ฐ์เหมื อนกัน หรือ
ซ้าซ้อนกันเพียงใด
ถ้าขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ต่างกัน หรือต่างกันบางส่วนกับขอบเขตของ
ข้อถือสิทธิของงานที่ที่ปรากฏอยู่แล้วหรืองานที่ได้ค้นพบ ให้ถือได้ว่าไม่เป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน
ถ้าพบขอบเขตข้อถือสิ ทธิของการประดิษ ฐ์เหมือนกันโดยรวมทั้งหมดกับ ขอบเขต
ข้อถือสิทธิของงานที่ปรากกฏอยู่แล้ว (งานที่ตรวจค้นพบ) ให้ถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน
ในทางปฏิ บั ติ แต่ ล ะกรณี ดั งกล่ าว ผู้ ต รวจสอบจะต้ องค้น หางานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว
โดยทาการตรวจค้นในฐานข้อมูล สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือ ระบบ e - Patent เพื่อค้นหา
เอกสารงานที่ปรากฎอยู่ แล้ว และจัดทารายงานการตรวจค้นการขอรับอนุสิทธิบัตรพร้อม
จัดทาบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้น (Check lists) และให้ระบุเอกสาร CR ในรายงาน
การตรวจค้นหากพบว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (พิจารณาสัญ ลักษณ์ระบุประเภท
เอกสารอ้างอิงของงานที่ปรากฏอยู่แล้วในหมวกที่ 3 ส่วนที่ 3) เพื่อประกอบการพิจารณา
(เอกสารแนบ 7 และ 8)
20.1 กรณียื่นคาขอต่างวันกัน
ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน และได้
ยื่นขอรับความคุ้มครองระหว่างคาขออนุสิทธิบัตรของทั้งสองฝ่ายต่างวันกัน ให้ถือว่าผู้ที่ยื่น
คาขอก่อนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า และให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการแจ้งให้ผู้ยื่น ขอหลังทราบถึงสิทธิ
ในการขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศประกอบด้วยมาตรา 16
ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่าขอบเขตของสิทธิที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นขอบเขตสิทธิ
การประดิษ ฐ์อย่างเดียวกัน ให้ถือว่าไม่ได้ท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยไม่ได้ร่วมกัน
ประดิษฐ์ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการดังต่อไปนี้
1. มีหนังสือแจ้งต่อผู้ขอรับสิทธิหลังทราบถึงสิทธิเดียวกัน (หรือซ้าซ้อนกัน) ที่เกิดขึ้น
ก่ อนว่ าเป็ นสิ ทธิ อย่ างเดี ยวกั นที่ ได้ มี ผู้ ยื่ นขอรั บ ไว้ ก่ อนหน้ า ซึ่ งถื อได้ ว่ าผู้ ที่ ได้ ยื่ นค าขอรั บ
อนุ สิทธิบัตรไว้ก่อนหน้ านั้นเป็นผู้มี สิทธิ ขอรับอนุ สิทธิบั ตร โดยกาหนดการชี้แจงเหตุ ผลหรือ
ดาเนินการแก้ไขที่เกี่ยวข้องสิทธิภายใน 90 วันนับแต่วันที่รับหนังสือตามมาตรา 27
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2. กรณีผู้ขอรับสิทธิที่หลังได้ยื่นชี้แจงเหตุผลหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิที่ไม่
เกินสาระสาคัญที่ยื่นไว้ในครั้งแรกภายใน 90 วันหรือกาหนดเวลาขอขยายเวลาตามประกาศ
กรมฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบสิทธิการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (หรือ
สิ ท ธิ ซ้ าซ้ อ นทั บ กั น ) อี ก ครั้ ง ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้ ว ยมาตรา 16 แห่ ง พ.ร.บ.
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ถ้าผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว พบว่าขอบเขตของสิทธิยังคงเป็นสิทธิการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน ให้ผู้ตรวจสอบมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ขอรับสิทธิหลังเพื่อทราบ และ
ให้ถือว่าคาขอรับหลังยังมีเหตุเป็นผู้ขอรับสิทธิหลังได้ขอรับความคุ้มครองอย่างเดียวกัน (หรือ
สิทธิซ้าซ้อนกัน) กับสิทธิที่มีผู้ขอรับสิทธิเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้าตามมาตรา 65 ทศประกอบด้วย
มาตรา 16
ทั้ งนี้ หากผู้ ขอรับ สิ ท ธิห ลั งไม่ ได้ ยื่ น ชี้ แจงหรือแก้ ไขเกี่ย วข้องกับ สิ ท ธิเพิ่ ม เติ ม ใดๆ
หรือไม่ดาเนินการใดๆ ให้ถือว่าผู้ขอได้ละทิ้งคาขออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 27 แล้วแต่กรณี
20.2 กรณียื่นคาขอวันเดียวกัน
ในกรณี ที่ มีบุคคลหลายคนต่างยื่น ระหว่างคาขออนุสิทธิบัตรกับ คาขออนุสิท ธิบัต ร
ที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์และยื่นคาขอในวันเดียวกันตาม
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16 ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) มีหนั งสือแจ้งคู่กรณี ให้ ตกลงกันว่ าจะให้บุคคลใดมีสิท ธิแต่เพียงผู้เดียว หรือให้
มี สิ ท ธิ ร่ ว มกั น ภายใน 90 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ล งในหนั ง สื อ ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งแจ้ ง เหตุ ว่ า หากพ้ น
กาหนดเวลา 90 วั น แรกแล้ ว ถ้า คู่กรณี ต กลงกั น ไม่ ได้ ให้ คู่ก รณี ส ามารถน าคดี ไปสู่ ศ าล
ได้ภายในกาหนด 90 วันนับวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกาหนดเวลาแรก
(2) เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบรอผลของคู่กรณีอีก 90 วัน นับแต่วัน
ครบกาหนดเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาล
(3) ถ้าคู่กรณีไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในเวลาตามข้อ (2) ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณีทราบ
ถึงการละทิ้งคาขอทั้งสองคาขอ
(4) ถ้าคู่กรณีตกลงกันได้ หรือศาลมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณี
แก้ไขคาขอให้ถูกต้องโดยจะมีสิทธิรับ อนุสิทธิบัตรเพียงคาขอเดียว ส่วนคาขออื่นๆ จะถือว่า
ละทิ้งคาขอ
ตั ว อย่ า งการแจ้ งผลการตรวจสอบค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต รที่ มี ลั ก ษณะ
การประดิษฐ์เช่นเดียวกันและยื่นในวันเดียวกัน (เอกสารแนบ 9)
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21. การตรวจสอบสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรกรณีการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ระหว่างคาขอรับอนุสิทธิบัตรกับคาขอรับสิทธิบัตร
ม. 77 ฉ

ในกรณี บุ คคลหลายคนต่างท าการประดิ ษ ฐ์อย่ างเดี ยวกันโดยไม่ ได้ร่วมกัน และมี
บุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร
(1) ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิ
รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้น
(2) ถ้า มี การยื่ น คาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รในวั น เดี ย วกัน กั บ การยื่ น ค าขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ขอรับอนุสิทธิบตั รทราบเพื่อให้ทาความตก
ลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน และจะให้คาขอรับสิทธิบัตรหรือ
คาขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นคาขอสาหรับการประดิษฐ์นั้น ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายใน เวลาที่อธิบดี
กาหนดให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาที่อธิบดี
กาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคาขอรับ
สิทธิบัตร และละทิ้งคาขอรับอนุสิทธิบัตร
สาหรับ ในการพิ จ ารณาตรวจสอบเรื่องสิ ท ธิในการขอรับ สิ ท ธิบั ต รกรณี ที่ เกี่ย วกับ
คาขอรับสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ระหว่างคาขอรับสิทธิบัตรกับคาขอรับ
อนุ สิ ท ธิ บั ต รหรือ ระหว่ า งค าขอค าขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รกั บ ค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รแล้ ว แต่ ก รณี
ตามมาตรา 77 ฉ
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าการประดิษฐ์ระหว่างสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
นั้นเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ หรือไม่
ผู้ ต รวจสอบต้ อ งพิ จ ารณาจากขอบเขตของข้ อ ถื อสิ ท ธิ ที่ ระบุ ไว้ ระหว่ า งค าขอรั บ
สิทธิบัตรกับคาขอรับอนุสิทธิบัตร หรือระหว่างคาขอรับอนุสิทธิบัตรกับคาขอรับสิทธิบัตร
แล้วแต่กรณี โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างขอบเขตของข้อถือสิทธิที่ขอรับกับขอบเขต
ของข้อถือสิทธิของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (หรืองานที่ค้นพบ) แล้วแต่กรณี
สาหรับ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบว่ามีลั กษณะของขอบเขตสิท ธิของการประดิ ษ ฐ์
เหมือนกันเพียงใดนั้น
ถ้าพบขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ต่างกัน หรือต่างกันบางส่วนกับขอบเขต
ของข้อ ถือ สิ ท ธิ ข องงานที่ ที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว (หรือ งานที่ ได้ ค้น พบ) ให้ ถื อได้ ว่า ไม่ เป็ น การ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ถ้าพบขอบเขตข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์เหมือนกันโดยรวมทั้งหมดกับขอบเขตข้อ
ถือสิท ธิของงานที่ป รากกฏอยู่แล้ ว (หรืองานที่ ค้น พบ) ให้ ถือได้ ว่าเป็น การประดิ ษฐ์อย่าง
เดียวกัน
ทางปฏิบัติในแต่ละกรณีข้างต้นดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่
แล้ว โดยท าการตรวจค้นในฐานข้อมูล สิทธิบั ตร/อนุ สิทธิบั ตรหรือระบบ e - Patent เพื่ อ
ค้นหาเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งคาขอรับสิทธิบัตรและคาขอรับอนุสิทธิบัตร และจัดทา
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รายงานการตรวจค้นการขอรับอนุสิทธิบัตรพร้อมจัดทาบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้น
(Check lists) และให้ระบุเอกสาร CR ในรายงานการตรวจค้น หากพบว่าเป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน (พิจารณาสัญลักษณ์ระบุประเภทเอกสารอ้า งอิงของงานที่ปรากฏอยู่แล้วใน
หมวดที่ 3 ส่วนที่ 3) เพื่อประกอบการพิจารณา (เอกสารแนบ 7 และ 8)
21.1 กรณียื่นคาขอต่างวันกัน
ในกรณี บุ ค คลหลายคนต่ า งท าการประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งเดี ย วกั น โดยไม่ ได้ ร่ว มกั น และ
มีบุคคลฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร
ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้น ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นขอรั บหลัง
ทราบถึงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรือขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 77 ฉ ให้ผู้ตรวจสอบ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. มีหนังสือแจ้งต่อผู้ขอรับสิทธิหลังทราบถึงสิทธิเดียวกัน (หรือ ซ้าซ้อนกัน) ที่เกิดขึ้น
ก่อนว่าเป็นสิทธิอย่างเดียวกันที่ ได้มีผู้ยื่นขอรับฯไว้ก่อนหน้า ซึ่งถือได้ว่าผู้ที่ได้ยื่นคาขอรับ
สิท ธิบั ตรหรือคาขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต รไว้ก่อนหน้ านั้ น เป็ น ผู้ มีสิ ท ธิขอรับ สิท ธิ บั ตรหรือขอรับ
อนุสิทธิบัตร โดยกาหนดเวลาการชี้แจงเหตุผลหรือดาเนินการแก้ไขเกี่ยวข้องสิทธิภายใน 90
วันนับแต่วันที่รับหนังสือตามมาตรา 27
2. ถ้าผู้ขอรับสิทธิหลังได้ยื่นชี้แจงเหตุผลหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิที่ไม่เกิน
สาระสาคัญที่ยื่นไว้ในครั้งแรกกาหนดเวลาภายใน 90 วันหรือกาหนดเวลาขอขยายเวลาตาม
ประกาศกรมฯที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจสอบฯจะต้องตรวจสอบสิทธิการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
(หรือสิทธิซาซ้
้ อนทับกัน) อีกครั้งตามมาตรา 77 ฉ
หากพิจารณาแล้ว พบว่าขอบเขตของสิทธิที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นขอบเขตเดียวกัน ให้ถือ
ว่าไม่ได้ทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยไม่ได้ร่วมกันประดิษฐ์
หากพิจารณาแล้วพบว่าขอบเขตของสิทธิยังคงเป็นสิทธิการประดิษฐ์อย่างเดียวกันอีก
ให้ผู้ตรวจสอบฯมีหนังสื อแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ขอรับสิทธิหลังทราบอีกครั้ง ให้ถือว่า
คาขอหลังยังคงอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเป็นผู้ขอรับสิทธิหลังได้ขอรั บความคุ้มครองอย่างเดียวกัน
(สิทธิซ้าซ้อนกัน) กับสิทธิที่มีผู้ขอรับสิทธิเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้าตามมาตรา 77 ฉ
หากผู้ขอรับ สิ ท ธิห ลังไม่ ได้ ยื่ น ชี้ แจงหรือแก้ไขเพิ่ ม เติม ใดๆ หรือไม่ ด าเนิ น การใดๆ
ให้ถือว่าผู้ขอได้ละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา 27
21.2 กรณียื่นคาขอวันเดียวกัน
ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนต่างยื่นระหว่างคาขอรับสิทธิบัตรกับคาขอรับอนุสิทธิบัตร
หรือมีบุคคลหลายคนต่างยื่นระหว่างคาขออนุสิทธิบัตรกับคาขอสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดีย วกันโดยไม่ ได้ร่วมกัน ประดิษ ฐ์และยื่น คาขอในวัน เดียวกัน ตามมาตรา 77 ฉ ให้
ผู้ตรวจสอบดาเนินการดังต่อไปนี้

หมวด 3

ส่วนที่ 1

หน้า 53

(1) มีหนังสือแจ้งคู่กรณีให้ตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือให้มีสิทธิ
ร่วมกัน และคู่กรณีจะต้องแสดงข้อตกลงว่าจะให้คาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับ
อนุสิท ธิบั ตรเป็ นคาขอรับ ความคุ้มครองภายใน 90 วัน นับ แต่วัน ที่ลงในหนังสื อ
ทั้งนี้ ต้องแจ้งเหตุในหนังสือด้วยว่าหากพ้นกาหนดเวลา 90 วันแรกแล้วถ้าคู่กรณีตก
ลงกัน ไม่ ได้ ให้ คู่กรณี ส ามารถน าคดีไปสู่ศาลได้ ภายในกาหนด 90 วัน นั บ วัน สิ้ น
ระยะเวลาที่อธิบดีกาหนดเวลาแรก
(2) เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบรอผลของคู่กรณีอีก 90 วัน นับแต่วันครบ
กาหนดเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาล
(3) ถ้าคู่กรณีไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในเวลาตามข้อ (2) ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณีทราบถึง
การละทิ้งคาขอสิทธิบัตร ทั้งสองคาขอ
(4) ถ้าคู่กรณีตกลงกันได้ หรือศาลมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณีแก้ไข
คาขอให้ถูกต้องโดยจะมีสิทธิรับสิทธิบัตรเพียงคาขอเดียว ส่วนคาขอรับอื่นๆ จะถือ
ว่าละทิ้งคาขอ

22. การตรวจสอบสิทธิในกรณีที่มีผู้ขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ม. 65 ตรี
ม. 77 เบญจ

กฏ.ฉ. 22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2 (5)

บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบตั รและสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไม่ได้
บุคคลใดขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่าง
เดี ย วกั น โดยไม่ ช อบด้ ว ยมาตรา 65 ตรี ให้ ถื อ ว่ า บุ ค คลนั้ น ขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รส าหรั บ
การประดิษฐ์นั้น
มาตรา 77 เบญจ ได้บั ญ ญั ติเกี่ย วข้องกับ บุ คคลใดๆ หมายถึงผู้รับ สิ ท ธิบัต รหรือ
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตร หรือผู้ขอร่วมขอรับอนุสิทธิบัตร จะไม่สามารถ
นาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันของตนเองมาขอรับความคุ้มครองทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ได้ หากตรวจสอบพบว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นการขอรับอนุสิทธิ บัตร
สาหรับการประดิษฐ์นั้น
และมาตรา 65 ตรี (หมวด 3 ทวิ อนุสิทธิบัตร) ได้บัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดจะขอรับ
ทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันไม่ได้
ในการดาเนินการเกี่ยวกับคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร
เพื่อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่กรณี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(5) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรมิได้มีการขอรับ
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวันยื่น
ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี

หมวด 3

ส่วนที่ 1

หน้า 54

ในการตรวจสอบเบื้องต้น กรณีคาขอรับอนุสิทธิบัตร นอกจากผู้ตรวจสอบจะต้อง
ตรวจสอบตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ข้อ 2 (1) ถึง 2 (4) เช่นเดียวกับกรณี
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ในหมวด 1 ส่วนที่ 1 แล้ว ผู้ตรวจสอบยังจะต้องพิจารณา
ตรวจสอบว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา
65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรตามข้อ 2 (5) หรือไม่
กฏ.ฉ. 22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 4

เมื่อได้ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณีตามข้อ 2
และปรากฎว่ามีการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ข้อ 4 อย่าง
เดียวกัน โดยไม่ถูกต้องหรือโดยผู้ยื่นคาขอมากกว่าหนึ่งราย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี มี ก ารขอรั บ หรื อ ร่ ว มขอรั บ ทั้ ง สิ ท ธิ บั ต รและอนุ สิ ท ธิ บั ต รส าหรั บ
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบว่าคาขอที่ยื่นไว้เป็นการขอรับเฉพาะ
อนุสิทธิบัตรตามมาตรา 77 เบญจ
(2) ในกรณีบุคคลหลายคนทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและมีบุคคล
ฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับอนุสิท ธิบัตร ให้แจ้งให้
ผู้ยื่นคาขอทุกฝ่ายทราบว่า ผู้ซึ่งยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นรายแรกเป็นผู้มสี ทิ ธิ
ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีบุคคลหลายคนทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและมีบุคคล
ฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร และเป็น
การยื่นคาขอในวันเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทุกฝ่ายทาความตกลงกันภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง
การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นหนังสือและส่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือโดยวิธี
การอื่นที่อธิบดีกาหนด
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบว่าการยื่นขอรับของผู้ขอดังกล่าวเหล่านั้น ได้ยื่น
ขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรหรือไม่
โดยตรวจค้นข้อมูลในฐานข้อมูลภายใน (e - Patent) และจัดทารายงานการตรวจค้น
การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเบื้องต้นสาหรับประกอบการพิจารณา (เอกสารแนบ 8)
เพื่อค้นหาว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ และ
เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ หากเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งเกิดผลจากการ
ขอรับโดยผู้ขอรับหรือผู้ขอรับร่วมบุคคลเดียวกัน ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผลการตรวจสอบเป็น
หนั ง สื อ ไปยั ง ผู้ ข อรับ ทราบทั้ ง สองค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รและค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รโดยเร็ ว
และให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นได้ยื่นขอรับเพียงแค่ขอรับอนุสิทธิบัตรเท่านั้น

หมวด 3

ส่วนที่ 1

หน้า 55

23. แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบคาขอรับอนุสิทธิบัตรเบื้องต้น

ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 28

กฎ ฉ. 22
(พ.ศ. 2542
ข้อ 2

ส าหรับ แนวทางการตรวจสอบเบื้ อ งต้ น ค าขออนุ สิ ท ธิ บั ต ร ผู้ ต รวจสอบจะต้ อ ง
ตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์ รูปแบบการจัดเตรี ยมของ
คาขอว่าถูกต้องหรือไม่ และพิจารณาว่าเป็นการประดิษฐไม่สามารถขอรั บความคุ้มครองได้
ตามมาตรา 9 หรือไม่ มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรถูกต้องหรือไม่ การนับวันยื่น
และการขอถือสิทธิย้อนหลัง (การอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อน) ถูกต้องหรือไม่ หากมีกรณี แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ก าหนดหรื อ ไม่ รวมทั้ ง การช าระค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมถูกต้องหรือไม่
ดังนั้นผู้ตรวจสอบพิจารณาตามกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ
ตรวจสอบให้เป็นมาตรา 65 ทศประกอบด้วยมาตรา 28 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้ว
(1) ถ้าอธิบ ดีพิ จารณาเห็ นว่าคาขอรับ สิทธิบั ตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 หรือการ
ประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดี สั่งยกคาขอรับสิทธิบัตรนั้นและ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับไปยังผู้ขอรับ
สิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกาหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคาสั่ง
(2) ถ้ า อธิ บ ดี พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รถู ก ต้ องตามมาตรา 17 และการ
ประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีมี คาสั่งให้ประกาศโฆษณาคาขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รนั้ น ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดโดยกฎกระทรวง และก่ อนการ
ประกาศโฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกาหนด หรือ
โดยมี ห นั ง สื อ แจ้ ง โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ เพื่ อ ให้ ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รช าระ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ชาระค่าธรรมเนียมการประกาศ
โฆษณา ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รับ แจ้ ง หรือ ได้ รับ หนั ง สื อ แจ้ ง โดยทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับ ดังกล่าว ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับ สิทธิบัตรโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่ชาระค่าธรรมเนียม
การประกาศโฆษณาภายใน หกสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ หนั งสื อแจ้งดั งกล่ าวอี ก ให้ ถือว่ า
ผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
ในการดาเนินการเกี่ยวกับคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร
เพื่ อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบ ดี ต ามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้ วแต่ กรณี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรใน
เรื่องดังต่อไปนี้
(1) คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร รวมทั้งรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้ อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์ ถูกต้องตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา 17 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 17 แล้วแต่กรณี
(2) การประดิษฐ์นั้นมิใช่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
ไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 แล้วแต่กรณี
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(3) ผู้ ขอรับ สิ ท ธิบั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รือผู้ ขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รมี สิ ท ธิ ต ามมาตรา 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) การประดิษ ฐ์ ที่ ขอรับ สิท ธิบั ตรการประดิ ษ ฐ์หรืออนุ สิท ธิบั ตร มิ ได้ มี ก ารขอรับ
สิท ธิบั ต รการประดิ ษ ฐ์หรืออนุ สิ ท ธิ บั ต รตามมาตรา 65 ตรี ในราชอาณาจักรก่อนวัน ยื่ น
คาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี
(6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ทั้งนี้ การปฏิบัติราชการแทนอธิ บดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคาสั่งกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรแทนอธิบดีฉบับล่าสุด”

กฎ ฉ. 22
(พ.ศ. 2542
ข้อ 5

23.1 แนวทางปฏิบั ติ ต่ อคาขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รที่ มีก ารประดิ ษ ฐ์ที่ ไม่ได้ รับ ความ
คุ้มครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 9
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ ค าขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รไม่ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎกระทรวง 22 ข้อ 2 (1) หรือข้อ 3 (1) หรือการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
นั้น มีการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 9 รวมอยู่ด้ วย ให้ พ นักงานเจ้าหน้ าที่ เสนอรายงานอธิบ ดี เพื่ อสั่ งให้
ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขอได้ขอถือสิทธิการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา 9 โดยพิจารณาจากข้อถือสิทธิ โดยรวมทั้งหมด โดยพิจารณาการ
ระบุข้อถือสิทธิดังกล่าวโดยอย่างชัดแจ้งว่าเป็นการประดิษฐ์ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรา 9
ให้ ผู้ ต รวจสอบแจ้ ง เหตุ ผ ลการพิ จ ารณาเป็ น หนั งสื อต่ อ ผู้ ข อรับ สิ ท ธิ บั ต รทราบว่ า
คาขอของผู้ ขอรับ สิ ท ธิบั ต รอาจถู กปฏิ เสธ และแจ้ งเหตุ แห่ ง การยกคาขอรับ สิ ท ธิบั ต รได้
เนื่องจากเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9
หากผู้ขอไม่เห็นด้วยในการพิจารณาสามารถชี้แจงเหตุผล หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ
สิทธิดังกล่าว หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเหตุ ข้างต้น (หากอยู่ในวิสัยที่จะทาได้โดย
ไม่ขัดต่อกฎหมาย) ภายใน 90 วันนับแต่วันรับหนังสือแจ้ง หรือขอขยายเวลาตามประกาศ
กรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
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หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่า ผู้ขอได้ขอถือสิทธิการประดิษฐ์ โดยมีข้อถือสิทธิ
ข้อใดข้อหนึ่งเป็นการประดิษฐ์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผลการ
พิจารณาในแต่ละข้อถือสิทธิที่ไม่สามารถรับความคุ้มครองได้
โดยให้ผู้ตรวจสอบ แจ้งเหตุแห่งการพิจารณาเป็ นหนังสือให้ผู้ขอทราบว่าคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรถูกปฏิเสธให้การคุ้มครองและเหตุผลต่อการอาจถูกยกคาขอได้ตามมาตรา 65
ทศ ประกอบมาตรา 28 วรรคแรก
หากผู้ขอไม่เห็นด้วยในการพิจารณาสามารถชี้แจงเหตุผล และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ
ถือสิทธิดังกล่าวได้ หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเหตุข้างต้น (หากอยู่ในวิสัยที่จะทาได้
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย) ภายใน 90 วันนับแต่รับหนั งสือแจ้งหรือกาหนดเวลาขอขยายเวลา
ตามประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง
หากผู้ตรวจสอบได้พิจารณาเหตุผลชี้แจงใดๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อถือสิทธิ
ใดๆ แล้ว ผู้ขอยังคงขอถือสิทธิการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้ผู้ตรวจ
สอบทารายงานเสนออธิบดี เพื่อยกคาขอรับ อนุสิทธิบัตรดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542 )
กฎ ฉ. 22
(พ.ศ. 2542
ข้อ 6

ในกรณี ที่ป รากฏว่าการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิท ธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี
เป็ นการประดิษฐ์ที่ ขอรับ สิท ธิบั ตรการประดิษ ฐ์หรืออนุสิ ทธิบัตรไม่ได้ ตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้
ตามมาตรา 58 หรือคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2 (3) หรือ
ข้อ 3(3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรนั้น
ก่อนมี คาสั่ งให้ ย กค าขอตามวรรคหนึ่ ง อธิ บ ดี จ ะสั่ งให้ ผู้ ยื่ น ค าขอชี้ แจงหรือ แก้ ไข
เพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้
ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกคาขอรับอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบแจ้ง
การปฏิเสธคาขอให้ ผู้ขอรับ อนุสิทธิบัต รทราบ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ขอชี้แจงหรืออาจแก้ไข
เพิ่ มเติ มภายในเวลา 90 วันนั บ แต่วัน ที่ได้ รับหนั งสือตามมาตรา 27 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมิได้ชี้แจงเหตุผล หรือชี้แ จงแหตุผลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ
หักล้างความเห็นการพิจารณาของผู้ตรวจสอบฯ ให้ทารายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งยก
คาขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อไป (ภาคผนวก - เอกสาร 11)
ในการดาเนิ น การชี้ แจงหรือแก้ไขเพิ่ ม เติม ผู้ ขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต รอาจจะขอผ่ อนผั น
ระยะเวลาการชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การขอขยายกาหนดเวลาส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับอนุสิทธิบัตร
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กรณี ที่ผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตรได้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนดไว้ตาม
คาสั่งของผู้ตรวจสอบ หรือผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตรดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเอง ให้ผู้ตรวจสอบ
พิ จ ารณาค าขอแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ เรื่อ งการตรวจสอบค าขอแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
คาขอรับอนุสิทธิบัตรที่จะกล่าวถึงต่อไป
23.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามมาตรา 65 ทศ
ประกอบมาตรา 10 11 14 15 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

กฎ ฉ. 22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 2

กฎ ฉ. 22
(พ.ศ. 2542
ข้อ 6

ในกรณีที่ปรากฏว่าสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง
22 ข้อ 2 (3) หรือข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุ สิ ท ธิบั ต รแก้ไขเพิ่ ม เติ ม คาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รหรืออนุ สิ ท ธิบั ต รให้ ถูกต้ องภายในเวลา
ที่กาหนด
ในการดาเนินการเกี่ยวกับคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร
เพื่ อรายงานการตรวจสอบต่ ออธิ บ ดี ต ามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้ ว แต่ กรณี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรใน
เรื่อง ดังต่อไปนี้
(3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 หรือมาตรา 15 วรรคหนึ่ งหรือ วรรคสอง หรืออนุ
สิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 15 หรือมาตรา 15
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณีเป็น
คาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามข้อ 2(3) หรือข้อ 3(3) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดี เพื่อสั่งยกคาขอรับสิทธิบตั รหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรนั้น
ก่อนมี คาสั่ งให้ ย กค าขอตามวรรคหนึ่ ง อธิ บ ดี จ ะสั่ งให้ ผู้ ยื่ น ค าขอชี้ แจงหรือ แก้ ไข
เพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้
ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกคาขอรับอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบแจ้ง
การปฏิเสธคาขอให้ผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงหรืออาจแก้ไขเพิ่มเติม
ภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญ ญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522
หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ได้ดาเนินการชี้แจงเหตุผลภายในเวลาที่กาหนดให้ถือว่า
ละทิ้งคาขอ หรือชี้แจงแหตุผลแล้วแต่ไม่ มีเหตุผลใดๆ หักล้างความเห็น จากการพิจารณา
เกี่ยวข้องกับสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร ให้จัดทารายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งยกคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรนั้นต่อไป
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23.3 แนวทางปฏิบัติคาขอรับ อนุสิทธิบัตรที่ มีการประดิษ ฐ์ที่ขอรับ อนุสิทธิบั ตร
ไม่เป็นไปตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 17
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ าคาขอรับ อนุ สิท ธิบั ต รไม่ เป็ น ไป ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบ
มาตรา 17 กาหนดให้การขอรับ อนุสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (กฎ ฉ. 21 และ ประกาศกรมฯ เรื่องกาหนดแบบพิมพ์คาขอรับ
สิทธิบัตร คาขอถือสิทธิวันยื่นในต่างประเทศเป็นครั้งแรกฯ และประกาศกรมฯ เรื่องกาหนด
แบบพิ ม พ์ คาขอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฯ เป็ น ต้ น ) หากพบข้อ บกพร่อ งใดๆ ให้ ผู้ ต รวจสอบเสนอ
รายงานอธิบดิเพื่อสั่ งให้ผู้ขอรับอนุ สิทธิบั ต รแก้ไขเพิ่ม เติมคาขอรับ อนุ สิทธิบัตรให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่กาหนด
ผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตรสามารถดาเนินยื่นการก้ไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
หรือยื่นชี้แจงเหตุผลใดๆ หรือส่งเอกสารหรือสิ่งเพิ่มเติมใดๆกาหนดภายใน 90 วันนั บแต่
ได้รับหนังสือแจ้งเพื่อทราบ เป็นไปตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
หากผู้ ต รวจสอบได้ ต รวจสอบปรากฎพบว่ า ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รยั ง ไม่ เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดในมาตรา 17 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือ 65 ทศ ประกอบด้วย 17 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ในการพิจารณาการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าวสามารถ
เสนอยกคาขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีได้
ม.65 ทศ
ประกอบ
ม. 28 (1)

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้ว
(1) ถ้าอธิบ ดีพิ จารณาเห็ นว่าคาขอรับ สิทธิบั ตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 หรือการ
ประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตรนั้น และให้
พนักงานเจ้าหน้ าที่ มีหนั งสือแจ้ งคาสั่งโดยทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ยนตอบรับ ไปยั งผู้ ขอรับ
สิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกาหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคาสั่ง
ดังนั้น ก่อนการเสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกคาขอรับอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบแจ้ง
การปฏิเสธคาขอให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงหรืออาจแก้ไขเพิ่มเติม
ภายในเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญ ญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522
หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ดาเนินการชี้แจงเหตุผลภายในกาหนดเวลาให้ถือว่าละทิ้ง
คาขอ หรือชี้แจงแหตุผลแล้วแต่ไม่มีเหตุผลใดๆ หักล้างความเห็นจากการพิจารณาเกี่ยวข้อง
ข้อบกพร่องในการขอรับสิทธิบัตร หรือไม่เป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ สิทธิบัตร ให้จัดทารายงานเสนอ
อธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งยกคาขอรับสิทธิบัตรนั้นต่อไป (เอกสารแนบ 10)
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23.4 การประดิษฐ์ที่มีความชัดแจ้ง
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีความชัดแจ้ง(Clarity)
ซึ่งการบรรยายรายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ จะชั ด แจ้ งและรัด กุม ได้ เมื่ อเป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เปิดเผยสาระสาคัญได้อย่างชัดเจน โดยมีการอธิบายถึงศิลปะหรือวิทยาการที่มีมา
ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์แล้วทาให้ทราบว่าการประดิษฐ์นั้นต้องการทาสิ่งใด
มี วิ ธี ก ารหรื อ ต้ อ งท าอย่ า งไรเพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ผู้ มี ค วามช านาญในระดั บ สามั ญ เข้ า ใจต่ อ
สาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่ขอความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรนั้นได้ ควรจะต้องเปิดเผยให้เห็น
การใช้วิถีทางในแก้ปัญหาทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องที่มีก่อนหน้า และเกิดผลลัพธ์
หรือผลดีที่ได้จากการประดิษฐ์ โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อสับสนหรือคลุมเครือใดๆ
2. การใช้ถ้อยคาเฉพาะในสาขาวิทยาการต้องได้อย่างถูกต้อง การระบุถ้อยคาที่ใช้
ในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ต้องไม่ กากวมหรือทาให้สับสนหรือคลุมเครื อใดๆ
สาหรับในการกล่าวถึงเนื้อหาการประดิษฐ์ด้วยถ้อยคาที่ไม่ชัดแจ้งจนทาให้ผู้มีความชานาญ
ในระดับ สามัญ เกิดความสับสนและไม่เข้าใจการประดิษ ฐ์ ซึ่งจะถือได้ว่ารายละเอียดการ
ประดิษฐ์ไม่มีความชัดเจนเช่นกัน
23.5 การเปิดเผยจนทาให้ปฏิบัติได้จริง (Enablement)
รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องทาให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการ
ปฏิ บั ติ ได้ นั้ น หมายความว่ า เมื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามรายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ ที่ ได้ ระบุ ไว้ เพื่ อ
แก้ปั ญ หาทางเทคนิ ค และต้ องแสดงให้ ได้ ผ ลทางเทคนิ คตามที่ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ได้ รับ การ
เปิดเผยไว้ หากผู้มีความชานาญในระดับสามัญไม่สามารถปฏิบัติตามการประดิษฐ์ได้จาก
ความรู้กระทาการตามแนวทางหรือวิถีทางวิถีที่ได้รับเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
หรือรูปเขียน (ถ้ามี) หรือเป็นการปฏิบัติตามความรู้ที่ทราบกันดีโดยทั่วไป ณ เวลาที่มีขอรับ
ขอความคุ้ ม ครองอนุ สิ ท ธิ บั ต ร ให้ ถื อว่ า รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ นั้ น ได้ รับ การเปิ ด เผย
ไม่เพียงพอที่ผู้มีความชานาญในระดับสามัญจะทาการประดิษฐ์นั้นได้ หรือกรณีที่ผู้มีความ
ชานาญในระดับสามัญเกิดความสงสัยในการประดิษฐ์ย่อมแสดงให้เห็นว่าเปิดเผยรายละเอียด
การประดิษฐ์ยังไม่เพียงพอ
การพิ จ ารณาตรวจสอบรายละเอี ย ดภายใต้ เงื่ อ นไขที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามได้ จ ริ งนั้ น
ผู้ ต รวจสอบสิ ท ธิ บั ต รจะต้ อ งพิ จ ารณาได้ จ ากการแยกตามหมวดหมู่ ข องการประดิ ษ ฐ์
(categories of invention) ตามการกาหนดไว้ในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ตัวอย่างรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากขาดหรือไม่มี
ลักษณะทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค มีดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดที่กล่าวเฉพาะตั้งสมมติฐาน การคาดหวังในผลลัพธ์ โดยไม่ได้มี แนว
ปฏิบัติทางเทคนิคใดๆ ที่จะทาผู้มีความชานาญในระดับสามัญจะปฏิบัติตามได้
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2. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่กล่าวแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค แต่ให้แนวการปฏิบัติ
ตามเหล่านั้นเกิดความสับสน กากวม หรือคลุมเครื อ จนผู้มีความสามารถระดับ
สามัญสามารถทาได้แค่เพียงจากข้อมูลที่ให้ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์เท่านั้น
3. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่กล่าวแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค แต่ผู้มีความชานาญ
ในระดับสามัญยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จากแนวทางหรือวิถีทางที่กล่าวใน
รายละเอียดการประดิษฐ์แต่อย่างใด
4. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่เปิดเผยแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคที่ชัดเจน แต่ขาดผล
การทดลอง/ทดสอบ เพื่อสนับสนุนหรือยืน ยันผลทางเทคนิคของการประดิษ ฐ์
เหล่านั้น ซึ่งการประดิษฐ์นั้นต้องมีผลการทดลองเพื่อยืนยันว่าปฏิบัติได้จริง

24. การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Unity)
ม. 65 ทศ

ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 18

ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 26

ให้นาบทบัญญัติมาตรา.………มาตรา 18.….......……มาตรา 26....………ในหมวด 2 ว่า
ด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตร โดยอนุโลม
การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกันตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ 2522
คาขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียวคาขอรับสิทธิบัตร
เพื่อการประดิษฐ์หลายอย่างในคาขอฉบับเดียวกันจะกระทาได้ต่อเมื่อการประดิษฐ์หลาย
อย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ในการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคาขอรับสิทธิบัตรใด
มีการประดิษ ฐ์หลายอย่ างที่ไม่ มีความเกี่ยวพั นกันจนอาจถือได้ว่าเป็น การประดิษ ฐ์อย่าง
เดียวกันให้แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคาขอสาหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้
แยกตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถือว่า
ได้ยื่นคาขอนั้นในวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก
การแยกคาขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร
จะต้องยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันเมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและ
มีคาสั่งแล้วให้คาสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด

กฎ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 5

คาขอรับสิทธิบัตรที่ระบุข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับ
การประดิษฐ์อย่างเดียว
(1) ข้อถือสิ ท ธิห ลั กที่ ระบุ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ขอรับ ความคุ้ม ครอง และระบุ กรรมวิ ธี
ในการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในข้อถือสิทธิหลักข้ออื่น
(2) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุถึงกรรมวิธีใดที่ขอรับความคุ้มครอง และระบุอุปกรณ์
และ/หรือเครื่องมือที่ใช้กับกรรมวิธีนั้น
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ในการดาเนินการเกี่ยวกับคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร
เพื่ อรายงานการตรวจสอบต่ออธิบ ดี ต ามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้ วแต่ กรณี
ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตร
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกันและ

กฎ ฉ.22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 12

เมื่ อได้ ป ระกาศโฆษณาคาขอรับ สิ ท ธิบั ต รตามข้อ 10 แล้ ว ให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ า ที่
ตรวจสอบว่ า ค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น การขอรับ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รือ การออกแบบ
ผลิต ภัณ ฑ์ หลายอย่ างในคาขอฉบั บ เดีย วกัน อัน ไม่ ถูกต้องตามมาตรา 18 หรือมาตรา 60
แล้วแต่กรณี หรือไม่ ทั้งนี้ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กฎ ฉ.22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 8

ในกรณีที่ปรากฎว่าคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย
มาตรา 18 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคาขอ สาหรับการประดิษฐ์แต่
ละอย่างโดยให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอเดิมให้คลุมถึงการ ประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพี ยง
อย่างเดียว และให้แยกการประดิษฐ์ส่วนอื่นเป็นแต่ละคาขอต่างหากออกไป
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าคาขอรับ อนุสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มี
ความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตร
แยกคาขอส าหรับ การประดิ ษ ฐ์ แต่ ล ะอย่ า ง และเมื่ อผู้ ขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต รยื่ น คาขอรับ อนุ
สิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้แยกตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในหนึ่ ง ร้อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น รับ แจ้ ง แล้ วให้ ถือ ว่า ยื่ น ค าขอนั้ น ในวั น ยื่ น คาขอรับ อนุ
สิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์แรก ในกรณีที่ผู้ขอไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรสามารถยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันได้รับแจ้ง เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคาสั่งแล้วให้คาสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบการประดิษฐ์เดียวในคาขอรับอนุสิทธิบัตร มีดังนี้
1) เหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์: เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร ยื่นขอรับความ
คุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างโดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงคาขอเดียว
2) เหตุ ผ ลทางเทคนิ ค : เพื่ อ ความง่ า ยในการจ าแนกสั ญ ลั ก ษณ์ ก ารประดิ ษ ฐ์
(classification) การตรวจค้ น และการตรวจสอบ (search and examination) ส าหรั บ
สิทธิบัตรที่กาลังจะเกิดขึ้น
คาขอรับอนุสิทธิบัตรใดผู้ขออาจยื่นขอหลายการประดิษฐ์รวมในคาขอรับอนุสิทธิบัตร
เดี ย วกั น ได้ ห ากมี ค วามเกี่ย วพั น กั น หรือเชื่ อ มโยงกัน ในข้ อ ถือ สิ ท ธิ ซึ่ ง หมายความว่ า การ
ประดิ ษ ฐ์ เหล่ า นั้ น อยู่ ในแนวความคิ ด ทั่ ว ไปในการประดิ ษ ฐ์ เดี ย วกั น (a single general
inventive concept : SGIC) ในแต่ ล ะการประดิ ษ ฐ์ ป รากฏในค าขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รใดๆ
จะต้ องสะท้ อนออกมาในแต่ ล ะชุ ด ข้อ ถือสิ ท ธิ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างเทคนิ ค เฉพาะต่ อกั น
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การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
มาตรา 18 แห่ ง พ.ร.บ. สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2522 สามารถพิ จ ารณาได้ ส องลั ก ษณะโดย
1) พิจารณาโดยไม่อาศัยเอกสารงานที่ปรากฎอยู่แล้ว
2) พิจารณาโดยอาศัยเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดจากกฎกระทรวงฉบับที่ 21 ข้อ 5
โดยทั่วไป ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะพิจารณาการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยพิจารณา
จากเนื้อหาสาระของลักษณะเฉพาะทางเทคนิคในข้อถือสิทธิหลักเท่านั้น เพราะข้อถือสิทธิ
รองจะมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคทั้งหมดของข้อถือสิทธิหลักอยู่แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ข้อถือ
สิทธิอยู่ในรูปข้อถือสิทธิรองแต่เป็นอิสระต่อข้อถือสิทธิหลัก หรือในกรณีที่ข้อถือสิทธิหลักไม่มี
ความใหม่หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบก็ต้องพิจารณาเรื่องการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันจากข้อถือสิทธิรองด้วย
โครงสร้างของข้อถือสิทธิ ข้อถือสิทธิหลักมีโครงสร้างคือ ส่วนคาขึ้นต้น+ส่วนที่ แสดง
ถึงลั กษณะ ในขณะที่ ข้อถือสิ ท ธิ รองจะประกอบด้ วย ส่ว นที่ กล่าวอ้าง + ส่ว นที่ แสดงถึง
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 สาหรับการระบุข้อถือสิทธิหลัก โดยจะพิจารณาถึงลักษณะทางเทคนิค
ที่ สั ม พั น ธ์ กัน ระหว่ า งของข้อถือ สิ ท ธิ หลั ก อี ก ข้อหนึ่ ง ของแต่ คนละประเภท ในการเขีย น
ลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถถือได้ว่าเป็นข้อถือสิทธิหลักอีกข้อหนึ่งได้ที่เป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน เช่น
ข้อถือสิทธิ 1 สแตนเลสเส้น มีลักษณะ.................................
...
...
…
ข้อถือสิทธิ 5 กรรมวิธีการทาสแตนเลสเส้น มีขั้นตอน...................
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กรอบความคิด
จากรู ป จะเห็ น ว่ า ในกรอบสี่ เหลี่ ย มคื อ
Link
ลักษณะเทคนิคทั่วไป (Technical Field; TF)
ในแต่ ละข้อถือสิท ธิก็จะมีลั กษณะเฉพาะทาง
เทคนิ ค (Special Technical Feature; STF)
ซึ่งหากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกัน
หรือสอดคล้องกัน นั่นคือมีลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิคร่วมกันหรือระหว่างกัน เพราะฉะนั้นข้อ
ถือสิทธิ 1 และข้อถือสิทธิ 2 เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน แต่คนละแนวคิดกับข้อถือสิทธิ 3
จึงต้องแยกข้อถือสิทธิ 3 เป็นอีกหนึ่งคาขอรับสิทธิบัตรแต่ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 21 ข้อ 5 ก็ถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
 ตัวอย่างของการประดิษ ฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งมีข้อถือสิทธิหลักที่เป็ นประเภท
เดียวกัน (Same Categories)
ตั วอ ย่ างที่ 1 (ลั กษ ณ ะเฉพ าะท างเท ค นิ ค
เหมือนกัน)
ข้อถือสิทธิ 1 สายพานลาเลียง X ที่มีลักษณะ A
ข้อถือสิทธิ 2 สายพานลาเลียง Y ที่มีลักษณะ B;
Link
Link
1-3
2-3
ข้อถือสิ ท ธิ 3 สายพานล าเลี ยง Z ที่ มีลั กษณะ A
และ B
ซึ่ งไม่ มี ส ายพานล าเลี ยงที่ มี ลั กษณะ A หรือ B เปิ ดเผยมาก่ อน และไม่ สามารถเป็ น
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 ดังนั้นจึงต้องแยกคาขออนุรับสิทธิบัตร
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ตั ว อย่ า งที่ 2 (มี ลั ก ษ ณ ะเฉพ าะทางเทคนิ ค
สอดคล้องกัน)
ข้อถือสิทธิ 1 ตัวส่งสัญญาณที่มีลักษณะ time axis
expander สาหรับสัญญาณวีดีโอ;
ข้อถือสิทธิ 2 ตัวรับสัญญาณที่มีลักษณะ time axis
compressor สาหรับสัญญาณวีดีโอ;
ข้อถือสิทธิ 3 อุปกรณ์ในการลาเลียงสัญญาณวีดีโอ
Link
ซึ่งมี ลั กษณะคือประกอบด้ ว ยตั ว ส่ งสั ญ ญาณตาม
ข้อถือสิทธิ 1 และตัวรับสัญญาณตามข้อถือสิทธิ 2
ซึ่งการใช้ time axis expander/compressor ไม่เคยมีมาก่อนและไม่สามารถทาได้โดยง่าย
แนวทางการพิจารณา: ลักษณะพิเศษเฉพาะในข้อถือสิทธิ 1 และ 2 นั้นมีความเกี่ยวพันกัน
ทางเทคนิ ค ไม่ส ามารถแยกใช้ งานกัน ได้ และลั กษณะทางเทคนิ คก็ส อดคล้องกัน ดั งนั้ น
ข้อถือสิ ท ธิ 1 และ 2 เป็ น การประดิ ษ ฐ์อย่างเดี ย วกัน ส่ว นข้อถือสิ ท ธิ 3 มี ลั กษณะพิ เศษ
เฉพาะตามข้อถือสิทธิ 1 และ 2 ดังนั้น จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันทั้งกับข้อถือสิทธิ
1 และ 2
ตัวอย่างที่ 3 (มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกัน)
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 1 เต้ า เสี ย บ (plug) ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะคื อ
ลักษณะ A;
Link
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 2 เต้ า รั บ (socket) ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะคื อ
ลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะ A;
ซึ่งทั้งสองลักษณะคือลักษณะ A และลักษณะที่สอดคล้อง
กับลักษณะ A ไม่เคยมีมาก่อนและไม่สามารถทาได้
โดยง่าย
แนวทางการพิจารณา: ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่สอดคล้องกัน
และเต้าเสียบและเต้ารับมีความเกี่ยวพันทางเทคนิค ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้น ข้อถือสิทธิ 1
และ 2 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 4 (มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน)
ข้อถือสิทธิ 1 เส้นใย A สาหรับโคมไฟ;
ข้อถือสิทธิ 2 โคมไฟ B ที่มีเส้นใย A;
ข้อถือสิทธิ 3 ไฟส่องทาง ที่มีโคมไฟ B ซึ่งมีเส้นใย A และแกนหมุน C;
ซึ่งเส้นใย A เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิ จ ารณา: เนื่ อ งจากทั้ ง สามข้ อ ถื อ สิ ท ธิ มี ลั ก ษณะเฉพาะทางเทคนิ ค
ของเส้นใย A ร่วมกัน จึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
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ตั ว อย่ า งที่ 5 (ลั ก ษณ ะเฉพาะทางเทคนิ ค ต้ อ ง
เหนือกว่างานที่ปรากฎอยู่แล้ว)
ข้อถือสิทธิ 1 กรรมวิธี B เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A;
ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธี C เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A;
ข้อถือสิทธิ 3 กรรมวิธี D เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A;
Link
ซึ่งผลิตภัณ ฑ์ A เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และ
มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา: ผลิตภัณฑ์ A คือลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของทั้งสามข้อถือสิทธิ
จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันทั้งสามข้อ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ A ดังกล่าว สามารถเป็นข้อถือ
สิทธิผลิตภัณฑ์ได้ด้วย แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ A เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ก็จะไม่เป็นลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิคอีกต่อไป จะต้องพิจารณาในประเด็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันของทั้งสามข้อ
ใหม่อีกครั้ง
ตัวอย่างที่ 6 (ลักษณะพิเศษเฉพาะพิจารณาโดยทั้งหมด)
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 1 องค์ ป ระกอบเรซิ น ที่ ป ระกอบด้ ว ย
เรซิน A, สารเติม B และสารหน่วงไฟ C
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 2 องค์ ป ระกอบเรซิ น ที่ ป ระกอบด้ ว ย
เรซิน A, สารเติม B และสารกันไฟฟ้าสถิต D
Link
ซึ่ ง เรซิ น A สารเติ ม B สารหน่ ว งไฟ C และ
สารกันไฟฟ้าสถิต D แต่ละตัวเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว และ
การรวมสาร A และ B ไม่ได้เกิน กว่าในสิ่งที่มีปรากฏอยู่แล้ว แต่ในขณะที่การรวม A B C
ได้องค์ป ระกอบที่ ไม่ติ ด ไฟที่ มีป ระสิ ท ธิภาพสู ง และการรวม A B D ได้ องค์ประกอบที่ ไม่
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
 ตั ว อย่ างของการประดิ ษ ฐ์ อย่ า งเดี ยวกั น ซึ่ ง มี ข้ อถื อสิ ท ธิ ห ลั ก ที่ เป็ น คนละ
ประเภท (Different Categories)
ตัวอย่างที่ 7 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ต้องเกินกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว)
ข้อถือสิทธิ 1 องค์ประกอบ X
ข้อถือสิทธิ 2 ขั้นตอนการเตรียมองค์ประกอบ X
ข้อถือสิทธิ 3 การใช้องค์ประกอบ X เป็นยาฆ่าแมลง
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สถานการณ์ที่ 1: องค์ประกอบ X มีความใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา: องค์ประกอบ X เป็นลักษณะทางเทคนิคที่มีเหมือนกันทั้งสามข้อถือ
สิทธิ และเนื่องจากลักษณะทางเทคนิคนั้นเกินกว่างานที่ปรากฎอยู่แล้ว ข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3
จึงมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน ดังนั้น จึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
สถานการณ์ที่ 2: หลังจากตรวจค้น แล้วพบว่า องค์ประกอบ X ขาดความใหม่และไม่มีขั้น
การประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิ จารณา: ข้อถือสิ ท ธิ 1 จะถูกพิ จารณาให้ ตัด ทิ้ งเพราะขาดความใหม่แ ละ
ขั้นการประดิษฐ์ ลักษณะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ยังคงเป็นองค์ประกอบ X แต่
เนื่องจากองค์ประกอบ X ไม่ได้เกินกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว จึงไม่จัดเป็นลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิคที่ใหม่ นอกจากนี้ ยังไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ที่เหมือนกันระหว่างข้อถือ
สิทธิ 2 และ 3 ดังนั้น จึงไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 8 (เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิคโดยนัยยะแฝง)
ข้อถือสิทธิ 1 เส้นสแตนเลสที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งมีส่วนประกอบ
ที่ ส าคั ญ คื อ (เปอร์เซ็ น ต์ โดยน้ าหนั ก ) Ni=2.0-5.0, Cr=15-19, Mo=1-2 ที่ เหลื อ เป็ น Fe
ซึง่ ความหนาระหว่าง 0.5 ถึง 2.0 มม. และมี 0.2 % yield strength มากกว่า 50 kg/mm2
ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการทาเส้นสแตนเลสที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งมี
ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ คื อ (เปอร์ เซ็ น ต์ โ ดยน้ าหนั ก ) Ni=2.0-5.0, Cr=15-19, Mo=1-2,
ที่เหลือเป็น Fe, ซึง่ ประกอบรวมด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
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
ซึ่ ง เมื่ อ เที ย บกั บ งานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว พบว่ า สแตนเลสที่ มี 0.2 % yield strength
มากกว่า 50 kg/mm2 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา: ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ในข้อ ถือสิทธิ 1
คือ 0.2 % yield strength มากกว่า 50 kg/mm2 ในส่วนขั้นตอนของกระบวนการในข้อถือ
สิท ธิ 2 ถูก นามาประยุกต์ใช้ เฉพาะเพื่ อผลิต สแตนเลสเส้น โดย yield strength ถึงแม้ ว่า
ลั ก ษณะนี้ จ ะไม่ ชั ด เจนจากข้ อ ความในข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 2 แต่ ได้ ถู ก อธิ บ ายอย่ า งชั ด เจนไว้ ใ น
รายละเอียดการประดิษฐ์ เมื่อผลิตโดยกรรมวิธีดังกล่าว ดังนั้น กรรมวิธีนี้มีลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิคสอดคล้องกับลักษณะของ yield strength ในข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ จึงถือว่าเป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
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ตัวอย่างที่ 9 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน)
ข้อถือสิทธิ 1 สีที่มีสารป้องกันฝุ่น X
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 2 กรรมวิ ธี ก ารทาสี บ นตั ว วั ต ถุ โ ดยใช้ สี ต ามข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 1 ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนดั ง นี้
(1) ทาให้สีแตกตัวเป็นอะตอมโดยใช้แรงอัดอากาศ
(2) สร้างประจุไฟฟ้าให้กับสีที่แตกตัวเป็นอะตอมแล้วโดยใช้การจัดเรียง
อิเล็กโทรด A และนาไปลงบนวัตถุ
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)
Link
ข้อถือสิทธิ 1 กรรมวิธีในการจัดการวัสดุสิ่งทอ ซึ่งมีลักษณะคือการพ่น
เคลือบวัสดุด้วยองค์ประกอบ A ภายใต้สภาวะ B
ข้อถือสิทธิ 2 วัสดุสิ่งทอที่ถูกเคลือบตามกรรมวิธีข้อถือสิทธิ 1
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 3 เครื่ อ งพ่ น สเปรย์ ส าหรั บ ใช้ ในกรรมวิ ธี ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 1
โดยมี ลั ก ษณ ะคื อ หั ว ฉี ด C ที่ มี ก ารกระจายตั ว ของ
องค์ประกอบที่ดีขึ้น
กรรมวิ ธี ในการจั ด การวั ส ดุ สิ่ ง ทอ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคื อ การพ่ น เคลื อ บวั ส ดุ ด้ ว ย
องค์ประกอบใดๆ เป็นงานที่ปรากฎอยู่แล้ว แต่กรรมวิธีสาหรับการเคลือบองค์ประกอบ A
ภายใต้สภาวะ B (เช่น อุณหภูมิ, การฉายรังสี เป็นต้น) ดังที่ระบุไว้ในข้อถือ สิทธิ 1 มีความ
ใหม่ นอกจากนี้วัสดุสิ่งทอในข้อถือสิทธิ 2 มีคุณ สมบัติเกินกว่างานที่ ปรากฎอยู่แล้ว และ
หัวฉีด C ก็เป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา:
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคในข้อถือสิทธิ 1 คือการใช้สภาวะในกรรมวิธีที่พิเศษ
ที่สอดคล้องกับสิ่งที่จาเป็นในการเคลือบองค์ประกอบ และวัสดุสิ่งทอในข้อถือสิทธิ 2 เกิดขึ้น
ภายหลังการเคลือบภายใต้สภาวะดังกล่าว ดังนั้นข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิคที่สอดคล้องกัน จึ งเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องพ่นสเปรย์ใน
ข้อถือสิทธิ 3 เป็นอุปกรณ์ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นจากกรรมวิธีข้อถือสิทธิ1 เพียงแต่นาอุปกรณ์นี้ไปใช้
ในกรรมวิธีเท่านั้น จึงทาให้ ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ที่สอดคล้องกันกับ ข้อถือสิทธิ 1
และข้อถือสิทธิ 2 ดังนั้นระหว่างข้อถือสิทธิ 3 กับข้อถือสิทธิ 1 และข้อถือสิทธิ 2 จึงไม่เป็น
การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
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หมายเหตุ ในกรณี นี้ แม้จ ะเป็ น ไปตามข้อ 5 แห่ ง กฎกระทรวงฉบั บ 21 แต่ เมื่ อ
พิจารณาลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 3 แล้ว พบว่าไม่เกี่ยวพันกันกับข้อถือสิทธิ
1 และข้อถือสิทธิ 2
ตัวอย่างที่ 11 (กรรมวิธีกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์
Link
อย่างเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคต่างกัน)
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 1 เตาเชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคื อ มี ท่ อ น าเข้ า
เชื้อเพลิงที่ต่อกันไปจนถึงห้องผสมเผาไหม้
ข้อถือ สิ ท ธิ 2 กรรมวิ ธี การท าเตาเชื้ อ เพลิ ง มี ลั กษณะคื อ
มีขั้นตอนการต่อท่อนาเข้าเชื้อเพลิงกับห้องผสมเผาไหม้
ข้อถือ สิ ท ธิ 3 กรรมวิ ธี การท าเตาเชื้ อ เพลิ ง มี ลั กษณะคื อ
ขั้นตอนการหล่อ
ข้อถือสิทธิ 4 อุปกรณ์สาหรับการทาเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือมี ส่วน X สาหรับการต่อท่อ
นาเข้าเชื้อเพลิงต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้
ข้อถือสิทธิ 5 อุปกรณ์สาหรับการทาเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือมี ส่วนควบคุมอัตโนมัติ D
ข้อถือสิทธิ 6 กรรมวิธีการผลิต carbon black ด้วยเตาเชื้อเพลิงตามข้อถือสิทธิ 1 มีลักษณะ
คือมีขั้นตอนการนาเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องผสมเผาไหม้ต่อเนื่อง
ซึ่งงานที่ปรากฏอยู่แล้วได้เปิดเผยถึงเตาเชื้อเพลิงที่มีท่อนาเข้าไม่ต่อเนื่องกับห้อง
ผสมเผาไหม้ ดั งนั้ น เตาเชื้ อเพลิ ง ที่ มี ท่ อน าเข้าต่ อเนื่ องกับ ห้ องผสมเผาไหม้ จึ งเป็ น การ
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
แนวทางการพิจารณา:
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 1, 2, 4, และ 6 เป็ น การประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งเดี ย วกั น เนื่ อ งจากมี
ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกันคือ ท่อนาเข้าต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ข้อถือสิทธิ 3
หรือ 5 ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกับข้อถือสิทธิ 1, 2, 4, หรือ 6 ดังนั้น จึงไม่ใช่
การประดิ ษ ฐ์ อย่ า งเดี ย วกั น ระหว่ า งข้ อถือ สิ ท ธิ 3 หรือ 5 กับ ข้ อถือ สิ ท ธิ 1, 2, 4, หรือ 6
นอกจากนี้ข้อถือสิทธิ 3 กับข้อถือสิทธิ 5 ก็ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันด้วย
 ตั วอย่ า งของการประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งเดี ย วกั น ซึ่ ง พิ จ ารณาจากข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ร อง
(Dependent Claims)
ตามหลั ก การตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งเดี ย วกั น จะไม่ มี ก ารพิ จ ารณาการ
ประดิษ ฐ์อย่างเดี ยวกันระหว่างข้อถือสิท ธิรองกับข้อถือสิท ธิหลัก ถึงแม้ว่าข้อถือสิท ธิรอง
อาจจะประกอบด้วยการประดิษฐ์อื่นเพิ่มขึ้นมาก็ตาม
ตั ว อย่า ง ข้ อ ถือ สิ ท ธิ 1 คื อ วิ ธี การท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ A ที่ มี ลั ก ษณะคื อการใช้ B เป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ข้อถือสิทธิ 2 คือวีธีการทาผลิตภัณฑ์ A ตามข้อ1 ที่มีลักษณะคือวัตถุดิบ B ถูกเตรียมจาก
วัตถุ C เพราะว่าลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิท ธิ 2 ทั้ งหมดอยู่ในข้อถือสิท ธิ 1
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ดังนั้นไม่ว่าวัตถุดิบ B ถูกเตรียมจากวัตถุ C จะมีขั้นการประดิษฐ์หรือไม่ ก็ไม่สามารถตัดสินว่า
ไม่ใช่การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
แต่ ถ้าข้อถือสิท ธิ 1 มี ลักษณะเฉพาะ A, B, และ C; ในขณะที่ ข้อถือสิท ธิ 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
ข้อ ถื อ สิ ท ธิ 2 จอแสดงผลตามข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 1 ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
เพิ่มเติมมาคือ C
ข้อ ถื อ สิ ท ธิ 3 จอแสดงผลตามข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 1 ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
เพิ่มเติมมาคือ D
เหตุการณ์ที่ 1 ข้อถือสิทธิ 1 มีความใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
การอธิบาย ข้อถือสิทธิ 2 และ 3 เป็นข้อถือสิทธิรองที่กาหนดขอบเขตของความคุ้มครองใน
ข้อถือสิทธิ 1 ดังนั้น จึงเป็นการประดิษฐ์เดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิทั้งสามข้อ
เหตุการณ์ที่ 2 จากการรวมกันของเอกสารที่ได้จากการตรวจค้นสองเอกสารพบว่าข้อถือสิทธิ
1 ไม่ มี ขั้น การประดิ ษ ฐ์สู งขึ้น แต่ ลักษณะ C และ D มี ลั กษณะทางเทคนิ คที่ เกิน กว่ างาน
ที่ปรากฏอยู่แล้ว และลักษณะ C กับ D ไม่มีความเกี่ยวพันกัน
การอธิบ าย เนื่องจากข้อถือสิทธิ 1 ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ สูงขึ้น
จึงไม่สามารถรับจดสิทธิบัตรได้ ข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ที่เหลืออยู่
จึงอาจถูกแก้ไขจนกลายเป็ น ข้อถือสิ ท ธิหลั ก แต่ เนื่องจากไม่ มี
ลั ก ษณะเฉพาะทางเทคนิ ค ของข้ อ ถื อ สิ ท ธิ 2 และ 3 ร่ว มกั น
จึงไม่เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน
การตรวจสอบเบื้ องต้ น กรณี คาขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต ร ผู้ ต รวจสอบจะต้ อ งพิ จารณา
ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่าคาขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน หรือมีความ
เกี่ยวพั นกัน อันอาจถือได้ว่าเป็ นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน หรือไม่ โดยใช้ หลักเกณฑ์ การ
พิจารณาตามข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542)
ตัวอย่าง คาขอรับสิทธิบัตรที่ระบุข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นคาขอรับสิทธิบัตร
สาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียว
(1) ข้อ ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก ที่ ระบุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ข อรับ ความคุ้ ม ครอง และระบุ ก รรมวิ ธี ใน
การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในข้อถือสิทธิหลักข้ออื่น
(2) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุถึงกรรมวิธีใดที่ขอรับความคุ้มครองและระบุอุปกรณ์และ/
หรือเครื่องมือที่ใช้กับกรรมวิธีนั้น
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การพิจารณาตรวจสอบเรื่อง การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน นอกเหนือจากที่กล่าว
ข้างต้ น ผู้ ต รวจสอบยังจะต้ อ งพิ จ ารณาตรวจสอบ โดยใช้แ นวทางในการพิ จ ารณา
ดังต่อไปนี้เพิม่ เติมด้วย เช่น
ตัวอย่างที่ 1
ข้อถือสิทธิ
1. เต้ าเสียบไฟฟ้ าที่ มีขาเสี ยบจานวนหนึ่ งที่ มี ลักษณะพิ เศษ คือ ขาเสีย บดั งกล่ าว
มีหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d
2. เต้ารับไฟฟ้าที่มีรูจานวนหนึ่ ง ที่กาหนดชิ้นส่วนสัมผัสตัวเมีย ที่มีลักษณะพิ เศษ
คือรูดังกล่าวมีหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d
ข้อพิจารณา
หากพิจารณาข้อถือสิทธิดังกล่าวแล้ว พบว่า ลักษณะพิเศษทางเทคนิคในข้อถือสิทธิ
ข้อ 1 คือขาเสียบที่มีหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยม และลักษณะพิเศษทางเทคนิคในข้อถือสิทธิ
ข้อ 2 คือ เต้ ารับ ที่ มี หน้ าตั ด เป็ น รูป หกเหลี่ย ม ซึ่ งมี ลั กษณะสอดคล้ องกัน และมี เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของขาเสียบของเต้าเสียบ
กรณีนี้ให้ถือว่า
ข้อถือสิทธิข้อ 1 และข้อ 2 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันเนื่องจากเป็นการประดิษฐ์
ที่มีความเกี่ยวพันกัน
ตัวอย่างที่ 2
ข้อถือสิทธิ
1. สายพานลาเลียง x ที่มีลักษณะ A
2. สายพานลาเลียง y ที่มีลักษณะ B
3. สายพานลาเลียง z ที่มีลักษณะ A + B
ข้อพิจารณา
หากพิจารณาข้อถือสิทธิดังกล่าวแล้ว พบว่าลักษณะ A ในข้อถือสิทธิข้อ 1 และลักษณะ
B ในข้อถือสิ ท ธิข้อ 2 เป็ น ลั กษณะพิ เศษทางเทคนิ ค และลั กษณะ A นี้ มิ ได้ เกี่ย วข้องกับ
ลักษณะ B
กรณีนี้ให้ถือว่า
1. ข้อถือสิทธิข้อ 1 และข้อ 2 มิใช่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
2. ข้อถือสิทธิข้อ 1 และข้อ 3 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ข้อถือสิทธิข้อ 2 และข้อ 3 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 3
ข้อถือสิทธิ
1. วงจรควบคุมสาหรับมอเตอร์ชนิดกระแสตรงวงจรควบคุมดังกล่าวมีลักษณะ A
2. วงจรควบคุมสาหรับมอเตอร์ชนิดกระแสตรงวงจรควบคุมดังกล่าวมีลักษณะ B
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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 และข้อ 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. เครื่องที่ใช้เฉพาะสาหรับดาเนินการตามขั้นตอน A
3. เครื่องที่ใช้เฉพาะสาหรับดาเนินการตามขั้นตอน B
ข้อพิจารณา
หากพิจารณาข้อถือสิทธิดังกล่าวแล้ ว 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

หมวด 3

ส่วนที่ 1

หน้า 73

กรณี ที่ ผู้ ต รวจสอบพบว่ า คาขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต รมิ ใช่ เป็ น การประดิ ษ ฐ์อ ย่ างเดี ย วกั น
ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 26 และกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 22 (พ.ศ. 2542) ข้อ 8 ดังนี้
ม. 65
ประกอบ ม. 26

ในการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตร ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคาขอรับสิทธิบัตรใด
มีการประดิษ ฐ์หลายอย่ างที่ไม่ มีความเกี่ยวพั นกันจนอาจถือได้ว่ าเป็น การประดิษ ฐ์อย่าง
เดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคาขอสาหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง
 ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ได้แยกตามวรรคหนึ่งภายใน 120 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่า
ได้ยื่นคาขอนั้นในวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก
 การแยกคาขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
 ในกรณี ที่ ผู้ขอรับ สิท ธิบั ต รไม่เห็ น ด้วยกับ คาสั่ งของพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ผู้ ขอรับ
สิทธิบัตรจะต้องยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลา 120 วัน เมื่ออธิ บดีได้วินิจฉัย
และมีคาสั่งแล้วให้คาสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด

กฏ. ฉ. 22
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 8

ในกรณี ที่ปรากฏว่าคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย
มาตรา 18 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรแยกคาขอสาหรับการประดิษฐ์
แต่ละอย่าง โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอเดิมให้คลุมถึงการประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียง
อย่างเดียว และให้แยกการประดิษฐ์ส่วนอื่นเป็นแต่ละคาขอต่างหากออกไป
การขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้แยกจากคาขอเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ขอรับอนุสิทธิบัตรตามปกติ แต่จะเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์ให้แตกต่างไปจาก
ที่ระบุไว้ในคาขอเดิมไม่ได้ ในการนี้ผู้ขอรับอนุ สิทธิบัตรไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
สิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรอีก เช่น คารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น

หมวด 3

ส่วนที่ 1

หน้า 74

25. การประดิษฐ์ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
ม. 65
ประกอบ ม. 23

ในกรณี อธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์ตามคาขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการประดิษฐ์ที่ต้อง
รักษาไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อธิบดีมีอานาจสั่งให้
ปกปิดสาระสาคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นไว้เป็นความลับ จนกว่าจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผู้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดการ
ประดิษฐ์โดยรู้อยู่ว่าอธิบดีได้สั่งให้ปกปิดไว้เป็นความลับตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะมีอานาจ
ทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ในทางปฏิบัติเมื่อผู้ตรวจสอบได้ตรวจพิจารณาเบื้องต้นคาขอรับ อนุสิทธิบัตรแล้วเห็น
ว่าการประดิษฐ์นั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร เช่น การประดิษฐ์
เกี่ยวกับอาวุธเพื่อการสงครามบางชนิด ดังเช่น ระเบิดแบคทีเรีย ระเบิดเคมี เป็นต้น หรือการ
ประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขบางชนิด ดังเช่น กรรมวิธีการผลิตยาเสพติดเพื่ อใช้เป็น
ส่วนผสมของยาระงับประสาท เป็นต้น ผู้ตรวจสอบจะแจ้งให้ผู้ขอชี้แจงข้อเท็จจริง หากผู้ขอ
ชี้แจงแล้วผู้ตรวจสอบไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันตรายแก่ความมั่นคงหรือไม่ ให้สอบถามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนเสนออธิบดีพิจารณาสั่งให้ปกปิดสาระสาคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้น
ไว้เป็นความลับต่อไป และแจ้งให้ผู้ขอทราบ

26. การตรวจสอบคาขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับอนุสิทธิบัตร
ม. 65
ประกอบ ม. 20
กฏ ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 16

ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของ
การประดิษฐ์
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตร
โดยไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์ให้ขอก่อนวันประกาศโฆษณาคาขอรับ
สิทธิบัตร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับ อนุสิทธิบัตร ผู้ขออาจขอแก้ไขเพิ่มเติมเอง หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไข ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่
เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่เปิดเผยไว้ในคาขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ เมื่อผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรตาม
มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แล้ว ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติม
คาขอรับอนุสิทธิบัตรของตนเองได้ก่อนวันรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณา แต่การแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
26.1 การแจ้งชี้แจงหรือการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับอนุสิทธิบัตร
เพื่อให้การตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้ตรวจสอบความสอดคล้องกับแนวทางดาเนินงาน
ที่ได้รับกาหนดไว้คู่มือการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และปฏิบัติงาน
แนวเดียวกันนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองสิทธิบัตร กาหนดให้ดาเนินงานตรวจสอบและการ
แจ้งชี้แจงหรือการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับอนุสิทธิบัตรเหล่านั้น

หมวด 3
ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 27

ส่วนที่ 1

หน้า 75

ในการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบั ตร พนั กงานเจ้ าหน้าที่จะเรียกผู้ ขอรับสิทธิบัตรมาให้
ถ้อยคาชี้แจง หรือให้ส่งเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรส่งผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งเอกสารนั้นพร้อม
ด้วยคาแปลเป็นภาษาไทย
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ส่ง
เอกสารตามวรรคสองภายในกาหนดเวลาเก้าสิ บวัน ให้ ถือว่ าละทิ้ งคาขอรับสิทธิบั ตร เว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอธิบดีอาจขยายกาหนดเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร

ม. 65 ทศ
ประกอบ ม. 20

ผู้ขอรับสิทธิบั ตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติ มคาขอรับสิทธิบัตรได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ กาหนดโดยกฎกระทรวง แต่ การแก้ ไขเพิ่ มเติมนั้ นต้ องไม่ เป็ นการเพิ่ มเติมสาระส าคัญของ
การประดิษฐ์
ในกรณี ผู้ ขอรั บอนุ สิ ทธิ บั ตรยื่ นแก้ ไขเพิ่ มเติ มค าขอรั บ อนุ สิ ทธิ บั ตรตามที่ พนั กงาน
เจ้ าหน้ าที่ ได้ แจ้ งชี้ แจง หรือแจ้ งแก้ไขเพิ่ มเติ มค าขอรับ อนุ สิ ทธิบั ตร ให้ ผู้ ขอรับอนุ สิ ทธิ บั ตร
ดาเนินการแก้ไขในสิ่งที่ข้อบกพร่องตามที่ระบุไว้ตามการสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยที่ผู้ขอรับ
อนุสิทธิบัตรสามารถแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับอนุสิทธิบัตรในสิ่งเหล่านั้นได้ หรือแก้ไขเพิ่มเติมใน
ข้อบกพร่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร แต่ที่สิ่งสาคัญในการการแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับอนุสิทธิบัตร
เหล่านั้น จะต้องไม่เกินกว่าขอบเขตสาระสาคัญที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
ที่ถูกยื่นไว้ในครั้งแรกกับกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์ทางปั ญญา หรือการแก้ ไขเพิ่ มเติ มเหล่านั้ น
จะต้องไม่เป็นการเพิ่มเติ่มสาระสาคัญของการประดิษฐ์แต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 20 แห่ง
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
26.1.1 ข้อกาหนดสาหรับการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
สาหรับขั้นตอนการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ การแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรหรือการชี้แจงใดๆ จะสามารถกระทาได้หลายครั้ง (Non-Final Office Action) แต่
ในทางปฏิบัติผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรอาจจะได้รับการแจ้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่เห็นสมควร
ว่ าเป็ น แจ้ งการแก้ ไขเพิ่ มเติ มหรื อแจ้ งชี้ แจงเป็ น หนั งสื อ ครั้ งสุ ดท้ าย (Final Office Action)
ซึ่งหนังสือแจ้งดังกล่าวจะต้องระบุเหตุหากไม่ดาเนินการใดๆ จะทาให้เกิดผลต่อการพิจารณายก
คาขอรับอนุสิทธิบัตร หรือละทิ้งคาขอรับอนุสิทธิบัตรต่อไป เพื่อที่จะทาให้เกิดการดาเนินการ
หรือตรวจสอบของค าขอรับอนุ สิ ทธิ บั ตรเหล่ านั้ นๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและ
ภายใต้กาหนดเวลาการทางานของผู้ตรวจสอบสิทธิบั ตรมากที่ สุ ดเท่ าที่จะเป็ นไปได้ ทั้ งนี้ การ
แก้ไข/ชี้แจง Non-Final Office Action ไม่ควรเกิน 3 ครั้งในประเด็น / สาระสาคัญเดียวกัน
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ในการพิ จารณาการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ตรของผู้ ต รวจสอบสิ ท ธิ บั ต ร
ไม่เพียงแต่ตรวจสอบว่าการยื่นเป็นไปวิธีการและกาหนดเวลาหรือไม่ (ตามมาตรา 27 ประกอบ
กับกฎกระทรวงฉบับที่ 22 และประกาศกรมฯ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การขอขยายเวลาการส่ง
เอกสารฯ) แล้ว ยังจะต้องตรวจสอบขอบเขตสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมว่าไม่เกินขอบเขต
สาระสาคัญเดิมที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้าหรือได้เปิดเผยไว้ในครั้งแรกหรือไม่
ในกรณี ผู้ ขอยื่ นแก้ไขเพิ่ มเติ มเอกสารคาขออนุ รับสิ ทธิบั ตรทั้ งด้ วยตนเอง (ที่ เรียกว่ า
ผู้ขอรับแก้ไขเพิ่มเข้ามาเอง) หรือแก้ไขตามพนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง หรือแจ้งให้ดาเนินการใดๆ การ
แก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุรับสิทธิบัตรดังกล่าวนั้น จะต้องไม่เกินกว่าขอบเขตที่ได้เปิดเผยไว้ในครั้ง
แรกที่ยื่นขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับการอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือ
สิทธิในครั้งแรกนั้น สามารถพิจารณาได้โดยตรงจะต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆ จากสาระสาคัญดังกล่าว
ที่ได้รับอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ที่ยื่นไว้ในครั้งแรก
ถ้าปรากฏพบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตสาระสาคัญเกินกว่าขอบเขตสาระสาคัญที่ได้
ยื่นไว้ในครั้งแรก การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด หรือได้มี
การแก้ไขเพิ่ มเติมตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ปรากฏว่ามีวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่
ถูกต้ องตามกฎกระทรวงฉบั บที่ 22 ข้ อ 2 (1) (2) ซึ่ งเกี่ ยวข้องกั บค าขอรับสิ ทธิ บั ตรหรืออนุ
สิทธิบัตรตาม 17 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบ 17 หรือการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความ
คุ้มครองได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศประกอบ 9 แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้
ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมในสิ่งอย่างอื่นๆ ที่ไม่ใช่หรือไม่ตรงกับข้อกาหนดในการแก้ไขดังกล่าวก็จะไม่ได้
รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติม เช่นกัน
สาหรับทางปฏิบัติในการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร โดยยื่น
แก้ไขเพิ่มเติมไม่ตรงตามคาสั่งแจ้งแก้ไขหรือชี้แจงของพนั กงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ
แจ้งแก้ไขหรือชี้แจงในสาระสาคัญของการประดิษฐ์แล้ว แต่ผู้ขอแก้ไขในข้อมูลทั่วไป (ชื่อตัวแทน
ผู้ประดิษฐ์ หรือข้อมูลทั่วไปอื่นๆ) แล้วยื่นภายในกาหนดเวลามาตรา 27 ประกอบประกาศกรม
ที่เกี่ยวข้อง หากเป็นกรณี ดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอได้แก้ไขเข้ามาเอง มิได้แก้ไขตรงตามคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และหากผู้ขอมิได้แก้ไขหรือชี้แจงตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
กาหนดเวลามาตรา 27 ให้ถือว่าผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
อย่างไรก็ตาม หากการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของคาขอ (เช่น ชื่อผู้ขอ
ชื่อตัวแทน ข้อมูลทั่วไปอื่นๆ) ผู้ขอสามารถยื่นแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก่อนรับจดทะเบียนและ
ออกอนุสิทธิบัตร ซึ่งถือได้ว่าผู้ขอได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง ซึ่งจะไม่นามาเพื่อพิจารณาภายใต้
กรณีที่มีคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งแก้ไขหรือชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบการประดิษฐ์
และกรอบกาหนดเวลาตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ผู้ขอได้ยื่นการแก้ไขเพิ่มเติมเข้า
มาเองแล้วมีสาระสาคัญสอดคล้องกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดเวลาตามมาตรา
27 หรือประกาศกรมที่ เกี่ยวข้ อง หรือแก้ ไขเพิ่ มเติ มเข้ามาเองเหล่ านั้ น มี ความเกี่ ยวข้องกั บ
สาระสาคัญต่อการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) ถือได้ว่าได้รับ
การอนุญาตในการแก้ไขเพิ่มดังกล่าวได้
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แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ายื่นแก้ไขเพิ่มเติมตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือแก้ไขเพิ่มเติม
เข้ามาเองเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญต่อการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) แล้ว ยังไม่ถูกต้อง แต่มิได้เพิ่มเติมสาระสาคัญและขอบเขตของการประดิษฐ์
เกินกว่าที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรกตามมาตรา 20 การแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้น ถือได้ว่าได้รับอนุญาตในการ
แก้ไขเพิ่มดังกล่าวได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ตรวจสอบหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
กรณี ที่ ปรากฏพบว่ามี ข้อบกพร่องของถ้อยคาอยู่ ในคาที่ ยื่นไว้ครั้งแรก (เกิดเหตุ ความ
ผิดพลาดจากแปลภาษา) ผู้ขอสามารถขอตัดถ้อยคาออก หรือแก้ไขถ้ อยคาลงในเอกสารแก้ไข
เพิ่มเติมคาขอแล้วทาให้มีความเป็นไปได้ที่คาขอเหล่านั้นจะได้รับสิทธิบัตร การขอแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวสามารถกระทาได้ โดยที่การกระทาดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการลดขั้นตอนใน
การตรวจสอบการประดิ ษฐ์ที่ ไม่ จ าเป็ นออกไป อย่ างไรก็ ตาม ผู้ ขอรับจะต้ องแสดงให้ เห็ นถึ ง
ถ้อยคาที่ขอตัดออกหรือแก้ไขถ้อยคาลงในเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมออกมาอย่างชัดเจนอย่างเพียงพอ
ต่อความเข้าใจในเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงถ้อยคาดังกล่าวไว้ด้วย
กรณีที่ปรากฏพบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามกาหนดในการแจ้งคาสั่ง
ซึ่งเป็ นการแก้ไขที่ ไม่ ได้ ลดขั้นตอนการตรวจสอบการประดิ ษฐ์ แต่ อย่างใด ถึงแม้ ว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมไม่เกินขอบเขตสาระสาคัญที่ได้เปิดเผยไว้ครั้งแรกก็ตาม ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาในวิธีการ
ดังกล่าว ซึ่งผู้ขอรับอาจจะยื่นแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) คุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่งหรือมากกว่านั้น ได้ถูกตัดออกจากข้อถือสิทธิหลัก
ซึ่งนาไปสู่การขยายขอบเขตของการคุ้มครองอนุสิทธิบัตร
เช่ น ผู้ ขอรับอนุ สิ ทธิบั ตรได้ มี การแก้ ไขเพิ่ มเติ มเข้ามาเอง โดยตั ดคุ ณลักษณะทาง
เทคนิ คหนึ่ ง หรือศัพท์ เฉพาะทางเทคนิ คที่ เกี่ยวข้องการประดิ ษฐ์ ซึ่งเคยได้ระบุ ไว้ในขอบเขต
สาระสาคัญของคาขอรับสิทธิบัตรแล้วเป็นการขยายขอบเขตการขอรับการคุ้มครองอนุสิทธิบัตร
ถึงแม้จะไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกินขอบเขตที่เปิดเผยไว้ในครั้งแรก การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ไม่สามารถกระทาได้
(2) คุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่ง หรือมากกว่าในข้อถือสิทธิหลักนั้นถูกเปลี่ยนแปลง
แล้วนาไปสู่การขยายขอบเขตสาระสาคัญของการขอรับคุ้มครองอนุสิทธิบัตร
เช่ น ผู้ขอรับอนุ สิทธิบั ตรได้ ยื่นแก้ ไขเพิ่ มเติ มเข้ามาเอง โดยปรากฏการแทนที่ ของ
คุณลักษณะทางเทคนิค เช่น“สปริงขดลวด (helical springs) ”ด้วย “ส่วนที่ยืดหยุ่น (resilient
part)” แม้ว่าคุณลักษณะ “ส่วนที่ยืดหยุ่น (resilient part)” สาระส าคัญดังกล่าวจะได้รับการ
เปิดเผยไว้ก่อนแล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์ การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทาได้ เนื่องจากไม่
เป็นการขยายขอบเขตของการคุ้มครองที่ไม่ได้เพิ่มเติมสาระสาคัญแต่อย่างใด
(3) ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิในสาระทางเทคนิคที่ได้เปิดเผยไว้
ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Lack of
Unity of the invention) กับสาระสาคัญที่ขอถือสิทธิไว้ครั้งแรก
เช่น ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่เพียงแต่เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์เกี่ยวกับมือจับ
ใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงส่วนอื่นๆในรายละเอียดของการประดิษฐ์เกี่ยวกับด้ามจับใหม่ของ
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จักรยาน เช่น อานของจักรยาน พบว่ามือจับใหม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แล้วผู้ขอมีการยื่น
แก้ไขเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยทาให้อานรถจักรยานเป็นสาระสาคัญของข้อถือสิทธิด้วย ซึ่งการ
แก้ไขสาระสาคัญดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวพันธ์กันกับข้อถือสิทธิครั้งแรก และไม่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกัน (lack of Unity of the invention) การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิหลักและการแก้ปัญหาทางเทคนิค ซึ่งไม่เคยปรากฏ
ในข้อถือสิทธิหลักมาก่อนหน้า
หากพบว่ า ผู้ขอรับอนุ สิ ทธิบั ตรได้ มี การแก้ ไขเพิ่ มเติ มตามข้อ (1) ถึง (4) ผู้ ตรวจสอบ
สิทธิบัตรจะต้องดาเนินการแจ้งเหตุถึงการไม่อนุ ญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้น ไปยังผู้ขอรับอนุ
สิทธิบัตร โดยให้แจ้งเป็นหนังสือให้ดาเนินการชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่ มเติ่มตามมาตรา 27 และให้
ผู้ขอดาเนินการภายในกาหนดเวลาของกฎหมายหรือประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากผู้ขอรับ
อนุ สิ ทธิ บั ตรยั งไม่ ด าเนิ นการแก้ ไขเพิ่ มเติ มหรื อชี้ แจงใดๆ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดแล้ ว
คาขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นจะถือว่าละทิ้งคาขอรับอนุสิทธิบัตร
หมายเหตุ ผู้ ตรวจสอบสิ ทธิ บั ตรต้ องพิ จาณาว่ าในการยื่ นแก้ ไขเพิ่ มเติ มของผู้ ขอรั บ
อนุสิทธิบัตรนั้ น ในส่วนของสาระสาคัญของข้อความหรือถ้อยคาที่ได้รับการแก้ไขเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของการแก้ไขหรือไม่ ผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณาและออกหนังสือชี้แจงโดยขึ้นอยู่กับ
แต่ละกรณี ผู้ตรวจสอบสามารถให้เหตุผลในการพิจารณาและแนะนาให้แก่ผู้ขอตัดในสาระสาคัญ
ที่ ได้ ควรแก้ ไข ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามข้ อก าหนดเวลาที่ ได้ ก าหนดไว้ ในการแจ้ งแก้ ไขหรื อชี้ แจง
ถ้าสาระสาคัญดังกล่าวไม่ถูกตัดออกโดยผู้ขอรับอนุสิทธิบั ตร ในการยื่นแก้ไขเข้ามาครั้งที่สอง
หลั งจากผู้ ตรวจสอบสิ ทธิ บั ตรมี ค าสั่ งแจ้ งให้ ตั ด ออก หรือไม่ ได้ ยื่ นแก้ ไขเข้ ามาภายในเวลา
ที่กาหนดไว้ตามมาตรา 27 ให้ถือว่าละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
26.1.2 การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมี 2 ลักษณะดังรายละเอียดต่อไปนี้
i. การแก้ไขข้อถือสิทธิ
การแก้ไขข้อถือสิทธิ ประเด็นหลักสาคัญจะเกี่ยวข้องกับการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ
การคุ้มครองในข้อถือสิทธิหลักทาได้โดยการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิคของ
ข้อถือสิทธิหลักหรือเปลี่ยนประเภท (Category) หรือสาระสาคัญในข้อถือสิ ทธิหลัก กล่าวคื อ
การเพิ่มหรือการตัดข้อถือสิทธิหนึ่งหรือมากกว่า การแก้ไขข้อถือสิทธิ เพื่อให้มีความต่างจากงาน
ที่ปรากฏอยู่ก่อนซึ่งความใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ การแก้ไขข้อถือสิทธิรองเพื่อให้สัมพันธ์กับ
ข้อถือสิ ทธิหลั กการแก้ไขส่วนที่ มี ลั กษณะเฉพาะของข้อถือสิ ทธิหลั กเพื่ อให้ มี ความชั ดเจนใน
ขอบเขตของการคุ้มครอง สาหรับการแก้ไขดังกล่าวทั้งหมดนี้ การแก้ปัญหาทางเทคนิคของข้อถือ
สิทธิที่ได้แก้ไขจะต้องถูกอธิบายไว้ได้อย่างชัดเจนในรายละเอียดการประดิษฐ์ตั้งแต่ยื่นครั้งแรก
จึงจะได้รับการอนุญาตให้มีการแก้ไขได้
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การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อถึงสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) คุณลักษณะทางเทคนิคเพิ่มเติมหนึ่งหรือมากกว่าที่มีอยู่ในข้อถือสิทธิหลั ก โดยการ
ระบุเพิ่ มเติ มได้เพื่อลดข้อบกพร่องของข้อถือสิทธิที่ ระบุ ในครั้งแรก เช่น ขาดคุณลั กษณะทาง
เทคนิคที่สาคัญสาหรับการแก้ปัญหาทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน หรือไม่
ถูกรองรับไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ฯลฯ โดยที่การแก้ไขต้องไม่เกินกว่าขอบเขตที่อธิบาย
ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ครั้งแรก
2) คุณลักษณะทางเทคนิคเพิ่มเติมหนึ่งหรือมากกว่า ที่อยู่ในข้อถือสิทธิหลักถูกเปลี่ยน
ได้เพื่อลดข้อบกพร่องของข้อถือสิทธิที่ระบุไว้ในครั้งแรก เช่น การบรรยายไม่ชัดเจนถึงขอบเขตใน
การคุ้มครองไม่ถูกรองรับไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ได้
ถูกอธิบายไว้ในข้อถือสิทธิหลักที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิค ซึ่งไม่เกินไปกว่า
ขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถ
กระทาได้
สาหรับกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมช่วงตัวเลขในข้อถือสิทธินั้น สามารถกระทาแก้ไขเพิ่มเติ่ม
ได้ แต่ขอบเขตของค่าต้องอยู่ในช่วงที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ระบุไว้
ตั้งแต่แรก เช่น ช่วงของอุณหภูมิ 20 °C - 90 °C มีความแตกต่างระหว่างสาระสาคัญทางเทคนิค
ที่ ได้ เปิ ดเผยไว้ในเอกสารอ้ างอิง (งานจากตรวจค้ นฐานข้อมู ลภายใน) และการแก้ปั ญหาทาง
เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับช่วงของอุณหภูมิที่ได้ เปิดเผยไว้ในเอกสารอ้างอิงคือ 0 °C - 100 °C และ
ค่าตัวเลขที่ระบุไว้ที่ 40 °C ยังถูกเปิดเผยไว้ด้วยในเอกสารอ้างอิง ดังนั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
ต้องมีหนังสือชี้แจงไปยังผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรว่าข้อถือสิทธิดังกล่าวไม่มีความแตกต่าง แต่ถ้าค่า
ตั วเลขระบุ ไว้ 40 °C, 60 °C และ 80 °C ในช่ วงของ 20 °C - 90 °C และได้ เปิ ด เผยไว้ ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิ สามารถอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติ่มเปลี่ยนแปลงช่วงของ
อุณหภูมิเป็น 60 °C - 80 °C หรือ 60 °C - 90 °C สามารถกระทาได้
3) ประเภท (Category) ชื่ อที่ แสดงถึ งการประดิ ษ ฐ์ และคุ ณ ลั กษณะทางเทคนิ ค
ที่เกี่ยวข้องของข้อถือสิทธิหลักได้ถูกเปลี่ยนแปลง เพื่อลดข้อบกพร่องในข้อถือสิทธิที่ยื่นไว้ครั้ง
แรก เช่ น ผิ ดประเภท ตลอดจนการแก้ ปั ญหาทางเทคนิ คในข้ อถื อสิ ทธิ นั้ น ทั้ งนี้ ต้ องไม่ เกิ น
ขอบเขตสาระสาคัญที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ยื่นไว้ครั้งแรก การ
แก้ไขดังกล่าวสามารถกระทาได้
4) ข้อถือสิทธิหนึ่งหรือมากกว่าถูกตัดออก เพื่อกาจัดข้อบกพร่องจากการไม่เป็นอย่าง
เดียวกันของการประดิษฐ์ (Lack of Unity) ระหว่างข้อถือสิทธิหลักที่หนึ่ง และข้อถือสิทธิหลัก
อีกข้อหนึ่ง การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทาได้ ทั้งนี้ แก้ไขข้อถือสิทธิไม่เกิน 10 ข้อ
5) ข้อถือสิทธิรองได้รับการแก้ไขเพิมให้ถูกต้องและให้เป็นอิสระจากงานที่ปรากฏอยู่
ก่ อน (งานจากตรวจค้ น ฐานข้ อมู ลภายใน) โดยการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ดั งกล่ าวไม่ เกิ น ขอบเขต
สาระสาคัญที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถ
กระทาได้
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6) ข้อถือสิ ทธิรองได้ รับการแก้ไขเพิ่ มเติ มเพื่ อแก้ไขข้ อผิ ดพลาดของข้ อถือสิ ทธิหลั ก
เพื่ อให้ สะท้ อนให้ เห็ นมุ มองอย่ างถู กต้ องที่ เฉพาะเจาะจงส าหรั บการประดิ ษฐ์ หรือลั กษณะ
ที่ปรากฏที่ อธิ บายไว้ในรายละเอี ยดครั้งแรก ถ้าการแก้ ไขดังกล่ าวไม่ ได้ อยู่นอกเหนือขอบเขต
ที่ระบุในข้อถือสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวก็สามารถกระทาได้
7) ส่วนของคุณลักษณะพิเศษในข้อถือสิทธิรองได้รับการแก้ไขให้ชัดเจนในขอบเขตของ
การคุ้มครองข้อถือสิทธิรองดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนให้เห็นมุมมองอย่างถูกต้องที่เฉพาะเจาะจง
ส าหรับการประดิ ษฐ์ หรือลั กษณะที่ ปรากฏที่ อธิ บายไว้ ในรายละเอี ยดครั้งแรก ถ้าการแก้ ไข
ดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบุในข้อถือสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ครั้งแรก
การแก้ไขดังกล่าวก็สามารถกระทาได้
ii. การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์และบทสรุปการประดิษฐ์
การแก้ ไขเพิ่ มเติ มในรายละเอี ยดการประดิ ษฐ์ นั้ นมี 2 รูปแบบคือ การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
เพื่ อลดข้ อบกพร่ องของรายละเอี ยดการประดิ ษฐ์ ที่ ไม่ เป็ นไปตามข้ อก าหนดของกฎหมาย
สิทธิบัตรตามมาตรา 17 และกฎกระทรวงฉบับที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียด
การประดิษฐ์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อถือสิทธิที่ได้รับการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะต้องไม่
เกินขอบเขตสาระสาคัญที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก
การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทาได้
ทั้งนี้ แนวทางตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรา 17 กฎกระทรวงฉบับที่ 21 และประกาศ
กรมฯ “เรื่องกาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร คาขอถือสิทธิวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็น
ครั้งแรก และเอกสารประกอบคาขอดังกล่าว และจานวนสาเนา”
26.1.3 การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมี 3 ลักษณะดังต่อไปนี้
i. การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กรณีไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมต่อไปนี้
1) คุณลักษณะทางเทคนิคที่ไม่สามารถระบุยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามีอยู่ในรายละเอียด
การประดิษฐ์และรูปเขียนและ/หรือข้อถือสิทธิตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยื่นไว้ แล้วมีการเพิ่มเติมเข้ามา
ในส่วนของข้อถือสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2) ข้อมูลหรือสาระสาคัญที่ไม่สามารถแน่ใจได้ว่ามีอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์และ
รู ป เขี ยนและ/หรื อข้ อถื อสิ ท ธิ ตั้ งแต่ ครั้ งแรกที่ ได้ ยื่ น ไว้ แล้ วมี การเพิ่ มเติ มเพื่ อจะเปิ ดเผย
การประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ชัดเจนและข้อถือสิทธิชัดแจ้ง
3) เนื้อหาที่เพิ่มเป็นคุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับขนาดที่ได้จากการวัดรูปเขียน
4) การกล่าวอ้างถึงองค์ประกอบเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่เคยกล่าวถึงในคาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่น
ไว้ครั้งแรก ซึ่งนาไปสู่เทคนิคพิเศษที่ไม่มีอยู่ในคาขอรับสิทธิบัตรไว้ครั้งแรก
5) การเพิ่มเติมผลลัพธ์ทางเทคนิคที่ผู้มีความชานาญในระดับสามัญไม่สามารถคาดเดา
หรือคาดการณ์ได้โดยตรงจากการเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้ครั้งแรก
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ii. การไม่อนุญาตให้เปลี่ยน
กรณีที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้
1) คุณลักษณะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของเนื้อหาที่ได้อธิบาย
ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิไว้ครั้งแรก
2) เนื้ อหาใหม่ จากที่ ไม่ เฉพาะเจาะจงแล้ วท าให้ เป็ นเนื้ อหาที่ มี เฉพาะเจาะจง เช่ น
การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์องค์ประกอบโมเลกุลใหญ่ในคาขอรับสิทธิบัตรเปิดเผย
การประดิษฐ์ไว้ครั้งแรก ระบุแค่เพียงว่าปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่นดาเนินการที่อุณหภูมิสูง ต่อมา
ผู้ตรวจสอบตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบว่างานที่ปรากฏอยู่แล้วได้ใช้ปฏิกิริยา
เดียวกันโดยทาที่อุณหภูมิ 40 °C แต่ปรากฏว่าผู้ขอยื่นแก้ไขโดยแก้ไขจากดาเนินการที่อุณหภูมิ
สู งเป็ นด าเนิ นการที่ อุณหภู มิ สู งกว่ า 40 °C ถึงแม้ ว่ าการแก้ ไขดั งกล่ าวยั งอยู่ ในขอบเขตที่ ได้
เปิ ดเผยไว้ครั้งแรก แต่ผู้ ที่ มี ความช านาญในระดับสามั ญไม่ สามารถสรุปได้ ว่า อุ ณหภูมิ สูงคื อ
อุณหภูมิสูงกว่า 40 °C ดังนั้น การแก้ไขดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญ จึงไม่สามารถ
อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยน
3) ลั กษณะทางเทคนิ คใหม่ ที่ เกิดจากการรวบรวมลั กษณะทางเทคนิ คที่ แยกจากกั น
ในการเปิ ดเผยไว้ ครั้งแรกไว้ ครั้งแรก แล้ วเป็ นคุ ณลั กษณะพิ เศษใหม่ อี กทั้ ง ยั งไม่ ได้ เปิ ดเผย
ความสัมพันธ์ทางเทคนิคของแต่ละลักษณะที่นามารวมกันนั้นในเปิดเผยไว้ครั้งแรก
4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประดิษฐ์ในการระบุถึงลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ ง
ทาให้เนื้อหาสาระสาคัญทางเทคนิคเปลี่ยนแปลงจากการเปิดเผยไว้ครั้งแรก หรือกว้างกว่าครั้ง
แรก หรือเพิ่มเติมสาระสาคัญที่เปิดเผยไว้ครั้งแรก
iii. การไม่อนุญาตให้ตัดออก
กรณีที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้
1) คุณลักษณะทางเทคนิคที่ถูกพิจารณาอย่างแน่นอนแล้วว่าเป็นคุณสมบัติทางเทคนิค
ที่สาคัญของการประดิษฐ์ในคาขอครั้งแรกถูกลบออกจากข้อถือสิทธิหลัก หรือศัพท์ทางเทคนิค
ที่สาคัญและมีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่อธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
ถู กตั ด ออกจากข้ อถื อสิ ท ธิ ห ลั ก คุ ณ ลั กษณะทางเทคนิ คซึ่ งได้ รั บ การยื น ยั น อย่ างชั ด เจน
ในรายละเอียดการประดิษฐ์เกี่ยวกับขอบเขตการใช้งานที่เฉพาะถูกลบออกจากข้อถือสิทธิหลัก
เช่น การเปลี่ยนจาก “ขอบยางด้านนอกที่ประกอบด้วยดอกยาง (a sidewall with rib)”
เป็ น “ขอบยางด้านนอก (a sidewall)” หรืออี กตั วอย่างหนึ่ ง เช่น ในข้อถือสิ ทธิ ครั้ งแรกเป็ น
“ตัวปิดผนึก แกนหมุนสาหรับใช้ในเครื่องสูบน้า (a seal of rotative axis for use in a pump)”
แก้ไขเป็น “ตัวปิดผนึกแกนหมุน (a seal of rotative axis)” การแก้ไขดังกล่าวไม่สามารถทาได้
เนื่องจากการแก้ไขนั้นไม่เคยมีการเปิดเผยอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์ตั้งแต่แรก
2) เนื้ อหาบางอย่างในรายละเอียดการประดิ ษฐ์ถูกตัดออก ซึ่ งจะท าให้ การแก้ไขนั้ น
เกินขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิครั้งแรก
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3) การตัดข้อถือสิทธิที่เป็นช่วงตัวเลข เช่น ผู้ขอต้องการขอถือสิทธิ X1=600 - 10000
แต่ในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนมีการถือสิทธิที่ X2 =240 - 1500 เห็นได้ว่า X1 และ X2 ทับซ้อนกัน
ซึ่งจะทาให้คาขอนั้นไม่มีความใหม่ สิ่งที่ผู้ขอสามารถทาได้คือ แก้ไขข้อถือสิทธิเป็น X1>1500
ถึง X1=10000 และระบุ ว่ าไม่ มี การด าเนิ น การที่ X1=600 - 1500 หากไม่ แก้ไขด้ ว ยวิ ธีการ
ดังกล่าว การแก้ไขไม่สามารถทาได้
iiii. ตัวอย่างที่เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม คาขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รตามตั ว อย่ า งดั งต่ อไปนี้ ให้ ถือ ว่ าเป็ น การ
เพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
การแก้ไขเพิ่มเติมโดยการเพิ่มเนื้อหาสาระมากกว่าสาระสาคัญของการประดิษฐ์ของ
คาขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้
ตัวอย่างเช่น
คาขอรับอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องผลิตภาชนะบรรจุ ซึ่งในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์เปิดเผยถึงเครื่องผลิตภาชนะบรรจุที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
ภาชนะบรรจุ และข้อถือสิท ธิระบุ ถึงเครื่องผลิ ตภาชนะบรรจุด้วยอุ ปกรณ์ ต่างๆ ดังกล่าว
ในกรณีนี้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรจะขอเพิ่มเนื้อหาสาระ เช่น กระบวนการผลิตภาชนะบรรจุใน
รายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถือสิทธิไม่ได้
การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยการเพิ่ ม เนื้ อหาสาระเข้ากับ คาขอรับ อนุ สิท ธิบั ต รที่ ได้ ยื่ น ไว้
ซึ่งการเพิ่มเนื้อหาสาระดังกล่าวมีผลทาให้ผู้ที่มีความชานาญในศิลปะหรือวิทยาการด้านนั้นๆ
ไม่สามารถคาดการณ์ หรือพึงเห็นได้จากที่ระบุไว้ในคาขอรับอนุสิทธิบัตร
ตัวอย่างเช่น
คาขอรับอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของยางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลายชนิ ด ต่ อ มาผู้ ขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รขอเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ โดยการเพิ่ ม
องค์ประกอบอีกชนิดหนึ่งลงในส่วนประกอบของยางดังกล่าว กรณีนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มเติม
สาระสาคัญของการประดิษฐ์
คาขอรับ อนุ สิท ธิบั ต รซึ่งมีการเปิ ด เผยในรายละเอี ยดการประดิษ ฐ์และข้อถือสิ ท ธิ
เกี่ย วกับ อุ ป กรณ์ “ที่ ติ ด ตั้ งไว้ บ นชิ้ น ส่ ว นรองรับ แบบยื ด หยุ่ น ” โดยไม่ ได้ เปิ ด เผยถึงชนิ ด
ที่ เจาะจงใดๆ ของชิ้ น ส่ ว นรองรับ แบบยื ด หยุ่ น ต่ อ มาผู้ ข อรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รขอเพิ่ ม เติ ม
รายละเอีย ดการประดิษ ฐ์และข้อถือสิ ท ธิโดยการระบุ ว่า ชิ้ น ส่ วนรองรับ แบบยื ด หยุ่ น คื อ
สปริงขด กรณีนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
อย่างไรก็ตาม หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าว โดยเนื้อหาสาระที่เพิ่มเข้าไปนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดีต่อผู้ที่มีความชานาญในศิลปะ
หรือวิทยาการด้านนั้นๆ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นเพียงการทาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น
ในกรณีนี้ การแก้ไขดังกล่าวอาจกระทาได้
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ตามข้างต้นตัวอย่างแรก หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรสามารถแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ
ที่ผู้ขอต้องการแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปนั้น เป็นองค์ประกอบตัวเติมทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
ที่ถูกนาไปใช้ในส่วนประกอบของยาง ซึ่งเป็นการช่วยในการผสมให้ดีขึ้น ดังนั้นการเพิ่มเติม
เนื้อหาสาระของการประดิษฐ์ดังกล่าว จึงเป็นเพียงแค่การทาให้รายละเอียดของการประดิษฐ์
นั้ น ชั ด เจนขึ้น เท่ า นั้ น และผู้ ขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต รไม่ ได้ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อหาสาระส่ วนใดที่ ไม่ เป็ น
ที่ทราบกันดีสาหรับผู้ที่มีความชานาญในศิลปะหรือวิทยาการด้านนี้
อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น นาไปสู่การเกิดผลอย่างพิเศษ
ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยมาก่อน การแก้ไขนั้นไม่อาจยอมรับได้
ในท านองเดี ย วกัน ในกรณี ข อง “ชิ้ น ส่ ว นรองรับ แบบยื ด หยุ่ น ” หากผู้ ข อรับ อนุ
สิทธิบัตรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ารูปเขียนต่างๆ ที่แสดงนั้น โดยผู้ที่มีความชานาญในศิลปะ
หรือวิทยาการด้านนี้แล้วสามารถโยงไปถึงสปริงขด หรือสามารถคิดได้ว่า “ชิ้นส่วนรองรับ
แบบยื ดหยุ่ น ” ตามการประดิ ษ ฐ์นั้ น หมายถึงสปริงขด ดั งนั้ น การแก้ไขเพิ่ ม เติม ดั งกล่ าว
อาจจะยอมรับได้

รูปที่ 1 ตารางสรุปขัน้ ตอนกฎหมายสาหรับการตรวจสอบเบื้องต้นคาขอรับอนุสิทธิบัตร
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26.2 การแจ้งแก้ไข/ชี้แจงของคาขอรับอนุสิทธิบัตร
ในกรณีพบข้อบกพร่องที่สามารถแก้เพิ่มเติมได้ ผู้ตรวจสอบจะต้องดาเนินการแจ้ง
ให้ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมแเบ่งเป็น 3 กรณีตามวิธีการยื่นคาขอดังต่อไปนี้
1. กรณีคาขอที่ยื่นโดยตรงกับกรมฯ รวมทั้งยื่นทางไปรษณีย์ (ส่วนบริการรับคาขอ
หรือหน่วยรับคาขอเคลื่อนที่ หรือทางไปรษณีย์) ให้ผู้ตรวจสอบส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
(สบ 1.1) พร้อมทั้งรายการที่ต้องแก้ไขให้แก่ผู้ขอหรือตัวแทน
2. กรณีคาขอฯได้ที่ยื่นผ่านพาณิชย์จังหวัด ให้ผู้ตรวจสอบ
i. ส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม (สบ 1.1) รายการที่ต้องแก้ไขและหนังสือแจ้ง ผล
การตรวจสอบคาขออนุสิทธิบัตรแก่พาณิชย์จังหวัด (บันทึกข้อความ)
ii. ส่งหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม (สบ 1.1) และรายการที่ต้องแก้ไขให้แก่ผู้ขอรับหรือ
ตัวแทนสิทธิบัตร (เอกสารแนบ 11)
3. กรณี คาขอที่ ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-filing) ให้ผู้ตรวจสอบซึ่งมีลายเซ็น
อิเล็กทรอนิ กส์อัพ โหลดหนั งสือแจ้ งแก้ไขเพิ่ มเติม (สบ 1.1) และรายการที่ต้ องแก้ไขผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตรจะต้องดาเนินการภายในกาหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ขอรับไม่ดาเนินการใดๆ ให้ถือว่าละทิ้งคาขอตามมาตรา
27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522
หากผู้ขอมีเหตุจาเป็นไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ภายในกาหนดเวลา สามารถ
ร้องขอผ่อนผันต่อผู้อานวยการกองสิทธิบัตรล่วงหน้าก่อนวันครบกาหนดตามประกาศกรมฯ
เรื่อง “กาหนดหลักเกณฑ์การขอขยายกาหนดเวลาส่งเอกสารเกี่ยวกับขอรับสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร” ซึ่งสามารถร้องขอผ่อนผันการส่งเอกสารได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

26.3 ในกรณีที่คาขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้อง หรือผู้ขอได้ทาการแก้ไขเพิ่มเติม
ตามที่ผู้ตรวจสอบแจ้งให้แก้ไขจนถูกต้องแล้ว
ผู้ตรวจสอบจะดาเนินการจัดทารายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น เพื่อสั่งรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาคาขอรับอนุสิทธิบัตรต่อไป
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27. แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบคาขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อประกาศและรับจดทะเบียน
ม. 65 ทศ ประกอบ
ม. 28 (2)

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้ว
(2) ถ้ า อธิ บ ดี พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รถู ก ต้ อ งตามมาตรา 17 และการ
ประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีมีคาสั่งให้ประกาศโฆษณาคาขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รนั้ น ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดโดยกฎกระทรวง และก่ อนการ
ประกาศโฆษณา ให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ า ที่ แจ้ ง ผู้ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต รโดยวิ ธี การที่ อ ธิบ ดี กาหนด
หรือโดยมีหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (เอกสารแนบ 12) เพื่อให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ชาระค่าธรรมเนียม
การประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรื อได้รับหนังสือแจ้งโดยทาง
ไปรษณี ยลงทะเบียนตอบรับดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตร
โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น ตอบรับ อี กครั้งหนึ่ ง และหากผู้ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต รยั งไม่ ช าระ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดัง กล่าวอีก
ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
ดังนั้น ในการตรวจสอบเบื้องต้นนี้ หากผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
คาขอรับอนุสิทธิบัตร หรือ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้อง ให้ผู้ตรวจสอบ
จัด ท ารายงานเสนอผู้ บั งคับ บั ญ ชาตามล าดับ ชั้น (เอกสารแนบ 13) เพื่ อให้ มี คาสั่ งรับ จด
ทะเบี ย นและออกอนุ สิ ท ธิ บั ต ร และด าเนิ น การแจ้ งให้ ผู้ ขอช าระค่ าธรรมเนี ย มการออก
อนุสิทธิบัตร และประกาศโฆษณา พร้อมทั้ง ให้ผู้ขอส่งสาเนาคาขอรับอนุสิทธิบัตรจานวน
1 ชุด ต่อไป
 ทั้งนี้ หากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบั ตรมิใช่
เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 6 และเพื่อป้องกันการรับ
จดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร ให้ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์
ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรกับงานที่ปรากฎอยู่แล้วภายใน 90 วัน ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย
มาตรา 17
(2) หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร มิได้ชี้แจงเหตุผลภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
ละทิ้งคาขอ
(3) หากผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ชี้แจงเหตุผลภายในกาหนดเวลาดังกล่าวแต่ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิ บัตรกับงานที่ปรากฎอยู่แล้ว
(ตรวจค้นฐานข้อมูลภายในระบบ e - Patent) ให้ถือว่าคาขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตาม
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย มาตรา 17 และให้นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี
เพื่อสั่งยกคาขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 เบญจ (1) (เอกสารแนบ 14)
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(4) เมื่ออธิบดีมีคาสั่งตาม (3) ให้แจ้งคาสั่งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อให้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรตามมาตรา 72
 การรั บ จดทะเบี ย นและออกอนุ สิ ท ธิ บั ต รโดยไม่ ช อบด้ ว ยมาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 9 ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งผู้ ขอรับอนุสิท ธิบัต รทราบว่า การประดิษ ฐ์นั้ น ไม่ได้รับ ความคุ้ม ครองตาม
มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 9 ให้ชี้แจงเหตุผลภายใน 90 วัน
(2) หากผู้ขอรับอนุสิทธิบั ตร มิได้ชี้แจงเหตุผลภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ละทิ้งคาขอ
(3) หากผู้ ข อรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ได้ ชี้ แจงเหตุ ผ ลภายในกาหนดเวลาดั งกล่ า ว แต่ ไม่
สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การประดิ ษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นขัด ต่อมาตรา 9 ให้ถือว่าคา
ขอรับ อนุ สิ ท ธิบั ต รไม่ถูกต้ องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้ ว ยมาตรา 9 และให้ น าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี เพื่อสั่งยกคาขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 เบญจ (1)
(เอกสารแนบ 15)
(4) เมื่ออธิบดีมีคาสั่ง ตาม (3) ให้แจ้งคาสั่งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อให้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรตามมาตรา 72
ในขั้น ตอนการตรวจสอบเบื้ องต้น ให้ผู้ตรวจสอบพิ จารณาว่าควรประกาศโฆษณา
รูป เขี ย นรูป ใดที่ ครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร และให้
พิ จ ารณาการจั ด จ าแนกการประดิ ษ ฐ์ ที่ ระบุ ไว้ ใหม่ ให้ ถูก ต้ อ งตามระบบการจ าแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification; IPC) โดยให้จาแนกการ
ประดิษฐ์จนถึง Main Group หรือ Sub Group

28. แนวทางปฏิบัติการการบันทึกรายการตรวจสอบเบื้องต้นคาขอรับอนุสิทธิบัตร
ในการด าเนิ น การตรวจสอบค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รเบื้ อ งต้ น ผู้ ต รวจสอบจะต้ อ ง
ปรับปรุงข้อมูล หากพบในกรณีมีข้อบกพร่องของข้อมูลทั่วไปหรื อในรายการเอกสารที่ได้ยื่น
ผ่านส่วนบริการรับคาขอ/งานสารบบ ให้ปรับปรุงข้อมูลคาขอรับอนุสิทธิบัตรให้เป็นปัจจุบัน
ผ่านบนระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรข้อมูล (e - Patent) ก่อน แจ้งแก่ไขเพิ่มเติมข้อบกพร่อง
ต่างๆ หรือก่อนเสนอรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาคาขอรับอนุสิทธิบัตร และให้ผู้ตรวจ
สอบต้ อ งด าเนิ น บั น ทึ ก รายการตรวจสอบเบื้ อ งต้ น (checklist) ก่ อ นแจ้ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อบกพร่องต่างๆ หรือก่อนเสนอรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาคาขอรับ อนุสิทธิบัตร
ทุกครั้ง และจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้ม
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29. บทสรุป
การตรวจสอบเบื้ องต้ น ในกรณี ค าขอรับอนุ สิ ทธิ บั ตรเป็ นขั้ นตอนการตรวจสอบคาขอ
ก่อนการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบคาขอ ดังนี้
 ความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของการประดิษฐ์และการจัดเตรียมคาขอ
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
 การนั บ วั น ยื่ น การขอถื อสิ ท ธิ วั น ยื่ น ค าขอในต่ างประเทศครั้ งแรกเป็ น วั น ยื่ น
ค าขอในประเทศไทยตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้ วยมาตรา 19 หรื อมาตรา 19 ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
 การประดิษฐ์ที่ไม่เคยขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ตามมาตรา 65 ตรี, 77 เบญจ และกฎกระทรวงฉบับ
ที่เกี่ยวข้อง)
 การขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากคาขอรับสิทธิบัตรก่อนการรับจดทะเบียน
และออกอนุสิทธิบัตรหรือไม่ (ตามมาตรา 65 จัตวา)
 การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบั ตรมีความเกี่ยวพันธ์ กันจนอาจถือได้ว่า เป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ (ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 18, 26 และกฎกระทรวง)
 การประดิษฐ์ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรหรือไม่ (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2542
 ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศกรมฯ
 การพิจารณาวันยื่นคาขอ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สานักงานพาณิชย์จังหวัด หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือการยื่นคาขอผ่านระบบ E-filing
 ในกรณี ที่ ค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ตรไม่ ถู กต้ อง เช่ น มี ข้ อบกพร่ องที่ พ อจะแก้ ไขได้
ให้การแจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 90 วัน หรือเป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับไม่ได้หรือผู้ขอไม่มีสิทธิ
ขอรับอนุสิทธิบัตร หรือต้องรักษาไว้เป็นความลับ ต้องดาเนินการแจ้งให้ผู้ขอชี้แจงกาหนดเวลา 90
วัน ทั้งนี้ ควรแจ้งเหตุแห่งการยกคาขอให้ผู้ขอทราบ ก่อนพิจารณาดาเนินการเสนอยกคาขอต่อไป
 ในกรณีที่คาขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้อง หรือผู้ขอได้ทาการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่แจ้งให้
แก้ ไขจนถูกต้ องแล้ ว ผู้ ตรวจสอบจะด าเนิ นการจั ดท ารายงานผลการตรวจสอบเบื้ องต้ นเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อสั่งรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร รวมทั้งประกาศโฆษณาการ
ออกอนุสิทธิบัตรต่อไป
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เอกสารแนบ 9
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เอกสารแนบ 10
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หมวด 3
คาขอรับอนุสิทธิบัตร
ส่วนที่ 2
การตรวจสอบการประดิษฐ์
1. บทนา
การตรวจสอบอนุสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบ จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีบุคคลผู้มีส่วน
ได้ เสี ย ยื่ น ขอให้ ต รวจสอบการประดิ ษ ฐ์ ในอนุ สิ ท ธิ บั ต รเหล่ านั้ น ซึ่ ง เป็ น ขั้น ตอนหนึ่ ง
ที่สาคัญในการตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วถูกต้องตามมาตรา 65
ทวิ หรือไม่ โดยที่ผู้ตรวจสอบจะเริ่มดาเนินการตรวจสอบหลังจากที่มีบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
ยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ ภายใน 1 ปี นับจากวันประกาศโฆษณาและรับจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร หรือการยื่นตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 77 สัตต ภายกาหนดเวลาใน
90 วัน นั บ แต่ วัน ประกาศโฆษณา ถ้าผู้ ต รวจสอบพิ จ ารณาตรวจสอบแล้ วเห็ น ว่ าการ
ประดิ ษ ฐ์ ที่ ได้ รับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รไม่ ถูก ต้ องก็จ ะต้ องด าเนิ น การเพื่ อเสนอคณะกรรมการ
สิทธิบัตรสั่งเพิกถอนต่อไป
ในการตรวจสอบการประดิษฐ์พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ได้กาหนดขั้นตอนในการตรวจสอบและสาระที่จะต้องตรวจสอบ ดังนี้
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ขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์

ยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
ตรวจสอบการประดิษฐ์
เบื้องต้น

อนุสิทธิบัตร
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ยื่นอุทธรณ์

อนุสิทธิบัตร
ไม่ถูกต้อง

คณะกรรมการ
สั่งเพิกถอน

อุทธรณ์
ต่อศาล
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สาระที่จะต้องตรวจสอบ
 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (มาตรา 65 ทวิ ข้อ (1) และมาตรา 65 ฉ)
 การประดิ ษ ฐ์ ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ในทางอุ ต สาหกรรม (มาตรา 65 ทวิ ข้ อ (2)
และ มาตรา 65 ฉ)
 ตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 77 สัตต
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2. การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 65 ฉ
ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไข
โดยกาหนดวิธีการตรวจสอบไว้ตามมาตรา 65 ฉ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องดังนี้

ม. 65 ฉ

กฎกระทรวง ฉ.22
(พ.ศ. 2542) ข้อ 11

2.1 กฏหมายและวิธีการที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบอนุสิทธิบัตร
ภายในหนึ่งปีนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออก
อนุสิทธิบัตร บุคคลผู้มีส่วนได้เสียอาจขอให้ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร
มีลักษณะตามที่กาหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ หรือไม่ก็ได้
เมื่อได้รับคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการประดิษฐ์ และทารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง
แล้ว เห็นว่าการประดิษฐ์นั้นมีลักษณะตามที่กาหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีแจ้ง ให้ผู้
ขอให้ตรวจสอบและผู้ทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคาวินิจฉัย
ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์นั้นไม่มีลักษณะตามที่กาหนดในมาตรา ๖๕
ทวิ ให้อธิบดีมีคาสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งคาสั่งให้ผู้ทรงอนุสิ ทธิบัตรทราบเพื่อ
ยื่นคาแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และอธิบดีจะ
เรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคา ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้ และเมื่อได้
สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ถ้าอธิบ ดีพิ จารณาเห็ น ว่าการประดิ ษฐ์นั้ น ไม่มี ลักษณะ
ตามที่กาหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีทารายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น และแจ้งให้ผู้ขอให้ตรวจสอบและผู้ทรงอนุสิทธิบัตรทราบ
ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคาสั่ง
เมื่อได้ประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 (2) หรือมาตรา 65
ประกอบด้วยมาตรา 28 (2) และผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคาขอให้ตรวจสอบตามมาตรา 29
หรือในกรณีที่มีการคัดค้านว่าการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ข อรับสิทธิบัตร
ไม่เป็นไปตามมาตรา 5 หรือมาตรา 65 ฉ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(1) การประดิ ษ ฐ์ ห รื อ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ
การประดิ ษ ฐ์ ที่ ขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รได้ มี การเปิ ด เผยสาระส าคั ญ หรือ รายละเอี ย ดไว้ ใน
เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จัดสารบบไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(2) การประดิษฐ์ที่ขอรับ สิท ธิบัต รหรืออนุสิท ธิบัตรได้มีการขอรับ สิทธิบั ตร
หรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อน
วันขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร อธิ บ ดี อ าจสั่ ง ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบ
การประดิษฐ์ตามมาตรา 5 มาตรา 56 หรือมาตรา 65 ทวิ สาหรับคาขอรับสิทธิบัตรหรือ
คาขอรับอนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณีนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) และ (2) ได้
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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
การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบั ตร ให้ ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบว่า
ผู้ขอให้ตรวจสอบเป็นผู้มีว่วนได้เสียหรือไม่ตามข้อ 2.1.2 ต่อไป
 กรณียื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์เกินกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวัน
ประกาศโฆษณาและออกอนุสิทธิบัตร หรือจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ตรวจสอบจัดทา
รายงานผลการตรวจสอบอนุสิทธิบัตร และเสนอตามลาดับชั้นเพื่อให้อธิบดี หรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายสั่งการ ก่อนแจ้งคาสั่งให้ ผู้ขอให้ ตรวจสอบทราบ พร้อมทั้ งระบุสิท ธิในการ
อุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีภายใน 60 วัน ตามมาตรา 72
หมายเหตุ การนั บระยะเวลาเป็นเดือนหรือปี ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวัน ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายเป็นวันที่หนึ่ง โดยไม่นับวันที่กฎหมายกาหนดรวมคานวณเข้าไว้ใน
ระยะเวลาที่นับด้วย และให้สิ้นสุดในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งเดือนหรือปีอันเป็ นวันตรง
กับวันเริ่มนับระยะเวลาให้เป็นไปตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา “เรื่องการนับ
ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522” ข้อ 3.2
2.3 การเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
การพิ จารณาว่าผู้ขอให้ต รวจสอบเป็น ผู้มี ส่วนได้ เสี ยหรือไม่ ให้ พิ จารณาได้
ดังต่อไปนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึงผู้มีนิติสัมพันธ์กับผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือคู่แข่งทางการค้า
หรือผู้ผลิตหรือจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสินค้าแบบเดียวกันกับอนุสิทธิบัตร หรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอนุสิทธิบัตร
 กรณีที่เป็นอนุสิทธิบัตรยาให้หมายรวมถึงผู้ป่วยหรือผู้มีความจาเป็นต้อง
ได้รับยานั้นด้วย
 ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ของ
การจดทะเบี ยนของนิติ บุ คคลนั้นว่ามีส่ วนได้เสียหรือไม่ (ตามนั ยคา
พิพากษาของศาล)
ดังนั้ น ผู้ มี ส่วนได้ เสี ยอาจจะเป็ นบุ คคลเหล่ านี้ ตั วอย่ างเช่ น ผู้ ทรงอนุ สิทธิ บั ตร
ผู้ ที่ ประกอบกิ จการในการผลิ ต ผู้ จ าหน่ าย ผู้ น าเข้ า ผู้ ประดิ ษฐ์ หรือผู้ ร่วมประดิ ษฐ์ หรื อ
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือมีส่วนได้ เสียกับการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรนั้น
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เช่น หน่วยงานหรือองค์กร ที่มีสิทธิในการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจาก
พนั กงานหรื อลู กจ้ างของหน่ วยงานหรื อองค์ กรนั้ น หรื อได้ รั บผลกระทบด้ านสิ ทธิ จาก
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
สาหรับ การตรวจสอบว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ ให้ผู้ตรวจสอบพิ จารณา
เหตุ ผ ลที่ ผู้ ขอให้ ต รวจสอบระบุ หรือชี้ แจงประกอบคาขอให้ ต รวจสอบหรือ พิ จ ารณา
เอกสารที่ ยื่ น ไปพร้อมกับ ค าขอให้ ต รวจสอบ เช่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ข องการจดทะเบี ย น
นิติบุคคล เป็นต้น หากปรากฏว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
ให้ถอื ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
 ในกรณีที่ผู้ขอให้ตรวจสอบไม่ได้ระบุถึงเหตุผลแห่งการเป็นผู้มีส่วน
ได้เสีย ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งให้ผู้ขอให้ตรวจสอบชี้แจงภายใน 60 วัน
ก่อนที่จะดาเนินการพิจารณาต่อไป
2.3.1 กรณี ที่พิจารณาได้ว่าเป็ นผู้มีส่ วนได้เสีย ให้ ผู้ตรวจสอบดาเนิ นการ
ตรวจสอบตามข้อ 3 ต่อไป
2.3.2 กรณีที่พิจารณาได้ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ให้ผู้ตรวจสอบรายงานผล
การตรวจสอบและเสนอตามลาดับชั้นเพื่อให้อธิบดีมีคาวินิจฉัยตามมาตรา 65 ฉ วรรค
สาม ก่อนแจ้งให้ผู้ขอให้ตรวจสอบทราบพร้อมทั้งระบุสิทธิในการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของ
อธิบดีภายใน 60 วัน ตามมาตรา 72
2.4 ความใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมตามมาตรา 65 ทวิ
ภายหลั ง จากการตรวจสอบตามข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.2 แล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ข อ
ให้ตรวจสอบเป็นผู้มีส่วนได้เสียและได้ยื่นขอให้ตรวจสอบภายใน 1 ปี นับจากวันประกาศ
โฆษณาแล้วให้ดาเนินการสืบค้นหรือตรวจค้นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว หากในกรณี
ที่ ผู้ ข อให้ ต รวจสอบส่ ง เอกสารงานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว มาพร้อ มกั บ ค าขอให้ ต รวจสอบ
ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าเอกสารดังกล่าว เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณาหรือไม่
แล้วดาเนินการตรวจสอบความใหม่ และการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมตามมาตรา
65 ทวิ ประกอบด้วยมาตรา 6 และมาตรา 8
ม. 65 ทวิ

การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

หมวด 3

ส่วนที่ 2

หน้า 7

2.5 การกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา 65 ทวิ
ม. 65 ทศ

ให้นาบทบัญญัติ……........……………………มาตรา 6…....…………..…………..………
ในหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตร
โดยอนุโลม
2.5.1 กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

ม. 6

การประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหม่ ได้ แ ก่ ก ารประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ม่ เป็ น งานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว
ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปด้วย
(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร
(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร
หรือสิ่งพิมพ์ ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวัน
ขอรับสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทาโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์
การนาออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ
(3) การประดิ ษ ฐ์ ที่ ได้ รับ สิท ธิบั ต รหรืออนุ สิ ท ธิบั ต รแล้ วไม่ ว่า ในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
(4) การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ตรไว้ แ ล้ ว นอก
ราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่ยังมิได้
มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้
(5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ ขอรับ สิทธิบัตรหรืออนุสิท ธิบั ตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือ
นอกราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับ สิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร
การเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทา
อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้ง
การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อ
สาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสาคัญ หรือรายละเอียดดั งกล่าวได้
กระท าภายในสิ บ สองเดื อนก่อนที่ จะมี การขอรับ สิ ท ธิบั ตร มิ ให้ ถื อว่าเป็ นการเปิ ดเผย
สาระสาคัญหรือรายละเอียดตาม (2)
(1) การพิ จ ารณางานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว ส าหรั บ ตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์
ขึ้นใหม่ (Novelty) ภายใต้มาตรา 6
ในการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตร สิ่งสาคัญ
ที่ต้องคานึงถึงคืออนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นมีความใหม่หรือไม่ และหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาความใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาได้จากข้อถือสิทธิ โดยนามาเปรียบเทียบกับ
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว

หมวด 3

ม. 6 (1)

ม. 6 (2)

ม. 6 วรรค 3

ส่วนที่ 2

หน้า 8

งานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว หมายถึ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ ป รากฏอยู่ ก่ อ นวั น ยื่ น
คาขอรับ สิท ธิบั ตร หรือวันยื่น คาขอรับ สิท ธิบั ตรในต่ างประเทศที่ ผู้ขอในกรณี ได้ขอให้
นับวันยื่นย้อนหลัง (ตามมาตรา 19 ทวิ) ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความใหม่ดังนี้
การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่ งหมายถึงการประดิษฐ์
ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ในที่นี้หมายถึงมีการ
ขายหรือออกจาหน่ายก่อนวันขอรับสิทธิบัตรเอกสารหลักฐานที่นามาเป็นงานที่ปรากฏอยู่
แล้ว ได้แก่ ใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งของ ใบปลิวประกาศโฆษณาสินค้าเป็นต้น
การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์
ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่
แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะ
กระทาโดยเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ การนาออกแสดง หรือ การเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
ประการใดๆ เอกสารหลักฐาน ได้แก่ หน้ าแรกของสิ ท ธิบั ต รที่ ผู้ขอรั บ สิท ธิบัต รส่งให้
ผู้ตรวจสอบ โดยให้พิ จารณา INID CODE เลขที่ (43) ว่าวันประกาศโฆษณาคาขอรับ
สิทธิบัตร (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ) ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร หรือไม่ หรื อ เอกสาร
หลักฐานที่เป็นการโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ หรือ เอกสารเผยแพร่ สิ่งตีพิมพ์ หนังสือ
ทางวิชาการ เป็นต้น ได้เปิดเผยวันที่ตีพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไม่
เว้นแต่ว่าการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือ เป็นผลมา
จากการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดโดย
ผู้ประดิษฐ์ รวมทั้ง การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
หรื อ งานแสดงต่ อ สาธารณชนของทางราชการ และการเปิ ด เผยสาระส าคั ญ หรื อ
รายละเอียดดังกล่าวได้กระทาภายใน 12 เดือน ก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่า
เป็นการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียด
การเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ตามมาตรา 6 วรรค
สาม มีดังต่อไปนี้
1) การเปิดเผยสาระสาคัญ หรือรายละเอียดที่เกิดขึ้ นหรือเป็นผลมาจาก
การกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย
การกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หากการกระทานั้น
เกิ ด ขึ้ น ภายใน 12 เดื อนก่ อ นที่ จ ะมี การขอรับ สิ ท ธิ บั ต ร มิ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การเปิ ด เผย
สาระสาคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6(2)
2) การเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์
การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ
ไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทาโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนาออกแสดง หรือการเปิดเผย
ต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6(2)
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ส่วนที่ 2
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แต่ ห ากการเปิ ดเผยสาระส าคั ญ หรื อ รายละเอี ย ดดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น
โดยผู้ประดิษฐ์เองและได้กระทาภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือ
ว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6(2)
3) การแสดงผลงานของผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ
การแสดงผลงานของผู้ ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือใน
งานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ หากได้กระทาภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการ
ขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6(2)
ทั้ ง นี้ หากเป็ น การแสดงการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ในงานแสดงต่ อ
สาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร และผู้ขอ
มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะรั บ สิ ท ธิ ใ นวั น ยื่ น ค าขอ ผู้ ข อจะต้ อ งใช้ สิ ท ธิ ต ามมาตรา 19
ซึ่งต้องระบุวันที่มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ และหรือ
ระบุ วั น เปิ ด งานแสดงสิ น ค้ า ดั ง กล่ า ว พร้ อ มทั้ ง ยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองตามข้ อ 8 แห่ ง
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
2522 มาพร้อมกับคาขอรับสิทธิบัตรด้วย
ดังนั้น การพิจารณาความตามมาตรา 6(2) เป็นการพิจารณาว่า การประดิษฐ์
ใดถือเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และมาตรา 6 วรรคสามเป็นข้อยกเว้นของการเปิดเผย
สาระสาคัญหรือรายละเอียดที่จะถือว่าไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6(2) หาก
ได้กระทาภายใน 12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเป็นระยะผ่อนผัน (grace
period) สาหรับการยื่นขอรับสิทธิบัตรภายหลังการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียด
ของการประดิษฐ์เท่านั้น
มาตรา 6 (3)

คาวินิจฉัย
คณะกรรมการ
สิทธิบัตร
13/2553

มาตรา 6 (4)

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์
ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือว่านอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรเอกสาร
หลักฐานคือสิทธิบัตรที่ได้ไว้ในต่างประเทศก่อนหน้ายื่นในประเทศไทย ซึ่งเปิดเผยไว้ใน
INID CODE เลข (45) เป็นวันประกาศโฆษณาหลังการตรวจสอบ ซึ่งถือว่าได้รับสิทธิบัตร
แล้ว
อย่างไรก็ดี หากผู้ขอฯได้ ยื่น คาขอรับ สิท ธิบั ต รไว้น อกราชอาณาจักร และ
ต่ อมาได้ ยื่ น คาขอรับ สิ ท ธิบั ต รในการประดิ ษ ฐ์ อย่ างเดี ย วกัน ในประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันยื่นคาขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้ง ได้สิทธิวัน
ยื่ น ย้ อ นหลั ง (Priority right) ตามมาตรา 19 ทวิ แม้ ค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รที่ ยื่ น ไว้ น อก
ราชอาณาจั กรจะได้ รับ การจดทะเบี ย นก่อ นยื่ น ค าขอในประเทศไทยก็ยั งถือ ว่ าการ
ประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามมาตรา 6
การประดิ ษฐ์ขึ้นใหม่ ต้องไม่ เป็ นงานที่ ปรากฏอยู่แล้ ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ ที่
ขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินกว่า 18 เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่
ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตร ให้พิจารณาจากเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นให้ตรวจสอบ
ว่า INID CODE เลข (32) มีวันยื่นคาขอครั้งแรกเกิน 18 เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรหรือไม่
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การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์
ที่ มี ผู้ ขอรับ สิท ธิบั ต รหรืออนุ สิท ธิบั ต รไว้แล้ วไม่ ว่ าในหรือนอกราชอาณาจั กร และได้
ประกาศโฆษณาแล้ว ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ให้พิจารณาจากเอกสาร
ประกาศโฆษณาหน้าแรก (Front page of Publication) INID CODE (43)
(2) การพิจารณาความใหม่โดยพิจารณาจากเอกสารรายงานการตรวจค้น
(ก) องค์ ก รของรั ฐ หรื อ ส านั ก งานสิ ท ธิ บั ต รของต่ า งประเทศหรื อ
ระหว่างประเทศหรือในประเทศ เช่น สานักงานสิ ทธิบัตรออสเตรเลีย หรือหน่ วยงาน
ในประเทศตามคาขอให้ตรวจค้นของผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือ
(ข) ผู้ ข อรับ สิ ท ธิ บั ต รส่ งรายงานการตรวจค้ น จากประเทศที่ ได้ รับ
สิทธิบัตร เพื่อประกอบการพิจารณาการออกสิทธิบัตรหรือ
(ค) ผู้ ตรวจสอบดาเนิ น การตรวจค้ น เองตามการตรวจรายงานการ
ตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นคนไทย
และไม่เคยยื่นที่ใดมาก่อน
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณารายงานการตรวจค้นในเรื่องความใหม่จากช่องที่ 1
ของรายงานการตรวจค้น ซึ่งเป็นช่องที่เขียนว่า “category” สาหรับ รายงานการตรวจ
ค้ น ภาษาไทยใช้ ค าว่ า “ประเภทเอกสาร*” โดยในเรื่ อ งของความใหม่ แ ล้ ว
ให้พิ จารณาเครื่องหมาย “X” ในกรณี ที่มี X อยู่ในช่ องดั งกล่ าว ให้ พิจารณาช่องที่ 2
(งานที่ปรากฏอยู่แล้ว) ว่าเป็นเอกสารชนิดใด พร้อมสรุปสาระสาคัญ หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
ของเอกสารดั ง กล่ า ว เช่ น ระบุ หน้ า (pages) หรื อคอลั มน์ (column) หรื อ ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ
(claims) ที่เกี่ยวข้องด้วย จากนั้นให้พิจารณาช่องที่ 3 (ข้อถือสิทธิที่เกี่ยวข้องว่าเกี่ยวข้อง
กับข้อถือสิทธิของคาขอรับ อนุสิทธิบัตรข้อใดบ้าง จากนั้นให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการแจ้ง
ให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรและผู้มีส่วนได้เสียทราบ
(2.1) สาหรับในกรณีพิจารณาความใหม่โดยพิจารณาจากเอกสารงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior art) แล้ว พบว่าเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์โดยได้มีการ
ประกาศโฆษณาในวันหรือหลังวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร (Filing date) โดยดูหน้าแรก
(Front page) ของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว พิจารณาจากวันเดือนปีที่ประกาศโฆษณาครั้ง
แรกที่ INID CODE (43) พิ จ ารณาจากวั น เดื อนปี ที่ ป ระกาศโฆษณาครั้งแรกที่ INID
CODE (43) ต้ อ งให้ เป็ น วั น ที่ ป ระกาศโฆษณาในหรื อ หลั ง วั น ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร
ในราชอาณาจักร และพิจารณาแล้วว่าเป็นการประดิษฐ์ อย่างเดียวกัน ให้นาเอกสารงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวพิจารณาความเกี่ยวข้องกันของสิทธิที่ของการประดิษฐ์ที่อาจ
ขัดแย้งกันหรือซ้าซ้ อนกันได้ตามมาตรา 16 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย 16 หรือ
มาตรา 77 ฉ หรือมาตรา 77 เบญจ แล้วแต่กรณี (ทั้งนี้ ท่านสามารถพิจารณาได้ จาก
รายงานผลการตรวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รที่ ได้ ร ะบุ ป ระเภทสั ญ ลั ก ษณ์ จ าแนกเอกสารของ
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว CR หรือ EX)
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(2.2) สาหรับกรณี พิจารณาความใหม่โดยการพิจารณาจากเอกสาร
งานที่ปรากฏอยู่ แล้วตาม (1) (2) (3) และ (4) ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรให้ความสาคัญ
ในงานที่ ป รากฏอยู่ แล้ วภายในประทศ (National novelty) ก่อนวั น ขอรับ สิ ท ธิบั ต ร
ที่พิ จารณา ซึ่งจะต้องตรวจค้นเอกสารงานที่ ป รากฏอยู่ แล้วและบัน ทึ กลงในรายงาน
การตรวจสอบ
ในการพิจารณาความใหม่นั้นไม่ยุ่งยากเพราะหลักการพิจารณาให้นาข้อถือ
สิทธิของการประดิษฐ์ตามคาขอรับ อนุสิทธิบัตร พิจารณาตามลาดับของข้อถือสิทธิ มา
เปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ใกล้เคียงที่สุดว่าเหมือนกัน 100% หรือไม่คาว่า
100% ในที่ นี้ มิ ได้ ห มายถึง คา (wording) แต่ หมายถึ งสาระส าคั ญ ทางเทคนิ ค เช่ น
ส่วนผสม สูตร อุปกรณ์ เครื่องมือ ชิ้นส่วนขั้นตอนของกรรมวิธีการผลิต เป็นต้น
2.5.2 หลักการกาหนดวันยื่นคาขอที่จะถูกใช้กาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
สิ่ งส าคัญ ล าดั บ แรกส าหรับ การตรวจสอบสาระส าคั ญ การประดิ ษ ฐ์ ต าม
มาตรา 65 ทวิ (1) และ (2) คือการระบุ งานที่ ป รากฏอยู่แล้ว (Prior Art) ที่ ได้ รับ การ
ตรวจค้น มาก่อนแล้ ว ตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ ในหมวดที่ 3 ส่ ว นที่ 3 ให้ ถูกต้ องและ
เหมาะสมกับคาขอที่กาลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น
โดยหลั กการแล้ ว งานที่ ป รากฏอยู่ แล้ วคื องานที่ มี อยู่ ก่อนวั น ยื่ น คาขอรับ
สิทธิบัตรที่กาลังพิจารณา ดังนั้น ผู้ตรวจสอบต้องกาหนดวันยื่นคาขอที่จะถูกใช้กาหนด
งานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อพิจารณาในการตรวจสอบตามมาตรา 65 ทวิ ให้ถูกต้อง ซึ่งวัน
ยื่นคาขอที่จะถูกใช้ กาหนดงานที่ป รากฏอยู่แล้วดังกล่ าวเป็ นไปได้ 3 กรณี ดั งที่ จะถูก
อธิบายในลาดับต่อไป
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งำนที่ปรำกฏอยู่แล้ ว ซึ่งหมำยถึงกำรประดิษฐ์
ดังกล่ ำวเป็ นดังต่ อไปนีอ้ ย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง

 มีใช้ หรือมีขำยในรำชอำณำจักร (ม.6(1))
 ถูกเปิ ดเผยไว้ ในเอกสำร (ม.6(2))
 มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ม.6(3))
 มีคำขอที่ย่ นื ไว้ เกิน 18 เดือน (ม.6(4))
 มีกำรประกำศโฆษณำคำขอก่ อน (ม.6(5))

วันยื่นคำขอ ซึ่งเป็ นวันดังต่อไปนีอ้ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้

(





วันยื่นคำขอนอกรำชอำณำจักรครัง้ แรก (ม. 19ทวิ)
วันแสดงสินค้ ำในงำนแสดงสินค้ ำฯ (ม.19)
วันยื่นคำขอในรำชอำณำจักร

วั น ยื่ น ค าขอที่ จ ะถู กใช้ ก าหนดงานที่ ป รากฏอยู่ แล้ ว ดั ง กล่ า วเป็ น ไปได้
3 กรณี ดังต่อไปนี้
(1) เป็นวันเดียวกับวันยื่นคาขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร กรณีได้สิทธิ
ตามมาตรา 19 ทวิ บุคคลตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์
ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคาขอรับสิ ทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักร
ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรก
บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรก
เป็นวันที่ได้ยื่นคาขอในราชอาณาจักรก็ได้
ในการขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รส าหรั บ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุ สิท ธิบั ต รไว้แล้ วนอกราชอาณาจักรภายในสิ บ สองเดื อนนั บ แต่ วันที่ ได้ยื่ นคาขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรไว้เป็นครั้งแรก และผู้ขอประสงค์จะมีสิทธิ
ให้ถือว่ายื่นคาขอนั้นในวันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักร
เป็นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ให้ยื่นคาขออีกฉบับหนึ่งตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกาหนด
พร้อมคาขอรับสิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้ จะต้อง
ไม่ เ กิ น สิ บ หกเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รนั้ น นอก
ราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยต้องส่งสาเนาคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้
นอกราชอาณาจั กรนั้ น ซึ่ งแสดงถึงวั น ยื่ น คาขอรับ สิ ท ธิบั ต รหรืออนุ สิ ท ธิ บั ต ร รวมถึง
รายละเอี ยดตามคาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รหรืออนุ สิ ท ธิบั ต รดั งกล่ าว และมี การรับ รองความ
ถูกต้องโดยสานักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วย
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ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม
• กรณีคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรเป็นคาขอโปรวิสชันนอล (Provisional
application) หรือคาขอเบื้องต้น
นิยาม Provisional
เอกสารตามกฎหมายที่ถูกยื่นในสานักสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้วันยื่นก่อน
ซึ่งคาขอยังไม่ครบที่จะจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคาขอรับ
สิท ธิบัต รปกติ (Regular non-provisional patent application) ภายใน 1 ปี โดยที่
คาขอ Provisional จะต้องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือรูปเขียน ซึ่งมี การเปิดเผย
อย่างเพียงพอที่จะสามารถเข้าใจได้ถึงสาระสาคัญที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครอง โดย
อาจจะไม่มีข้อถือสิทธิก็ได้
กรณีที่ 1 คาขอเบื้องต้น (Provisional Application) คาขอที่มีรายการ
ไม่ ครบถ้วนตามมาตรา 17 และไม่ได้เปิ ด เผยรายละเอี ยดการประดิษ ฐ์ อย่ างชั ด แจ้ ง
รัดกุมและสมบูรณ์ เพียงพอที่จะทาให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญ สามารถทาหรือ
ปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ ในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าคาขอถือสิทธิย้อนหลัง
ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิได้
กรณีที่ 2 คาขอเบื้องต้น (Provisional Application) คาขอที่มีรายการ
ไม่ครบถ้วนตามมาตรา 17 และได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง รัดกุม
และสมบู ร ณ์ เพี ย งพอที่ จ ะท าให้ ผู้ มี ค วามช านาญในระดั บ สามั ญ สามารถท าหรื อ
ปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ ในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าคาขอถือสิทธิย้อนหลัง
สมบูรณ์ สามารถขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิได้
กรณีที่ 3 คาขอเบื้องต้น (Provisional Application) คาขอที่มีรายการ
ครบถ้วนตามมาตรา 17 และได้เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง รัดกุมและ
สมบูรณ์ เพียงพอที่ จะทาให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญ สามารถทาหรือปฏิบัติการ
ตามการประดิ ษ ฐ์นั้น ได้ ในลั กษณะดั งกล่าว ถือได้ว่าคาขอถือสิท ธิย้อนหลังสมบู รณ์
สามารถขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิได้
อนึ่ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ บั ต รได้ มี คาวิ นิ จ ฉัย คณะกรรมการสิ ท ธิ บั ต ร
ที่ 19/2540 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (เป็นไปตามฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.
พ.ศ 2535) ที่เกี่ยวกับคาขอเบื้องต้นที่เรียกว่า “Provisional Application” ในกรณี
ที่เป็นคาขอรับสิทธิบัตรที่ไม่มีความสมบูรณ์ ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และไม่มีข้อถือ
สิ ท ธิ ซึ่ ง ถื อ ว่ า ไม่ เป็ น ค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รเดี ย วกั น กั บ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรับ สิ ท ธิ บั ต ร
ภายในประเทศ ดังนั้น ผู้ขอจึงไม่สามารถที่จะขอถือสิทธิวันยื่นคาขอเป็นวันที่ยื่นคาขอ
“Provisional Application” ไว้ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกได้
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คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 19/2540
คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำร
สิทธิบตั ร
ที่ 19/2540

สาระส าคั ญ ค าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ค าขอถู ก ยื่ น ครั้ ง แรกเป็ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร
เบื้ อ งต้ น (Provisional Application) ในประเทศออสเตรเลี ย เมื่ อวั น ที่ 29 เมษายน
2534 ต่อมายื่นคาขอในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2535 ซึ่งได้ยื่นเกิน 12 เดือน
นับต่วันยื่นคาขอครั้งแรก (ครบ 29 เมษายน 2535) ดังนั้น ไม่มีค วามใหม่ตามมาตรา 5
(1) ประกอบด้วย 6 (4)1 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (เอกสารแนบ 4)
ผู้อุทธรณ์ แสดงให้เห็นถึงลักษณะคาขอสิทธิบัตรเบื้องต้น (Provisional
Application) ในกรณีดังกล่าวว่าเป็นคาขอไม่มีรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ และ
ไม่มีข้อถือสิทธิดังที่ระบุไว้ในมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าได้ขอยื่นรับสิทธิบัตรฉบับสมบูรณ์ต่อสานักสิทธิบัตรออสเตรเลียเลขที่ 15249/92 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2535 ซึ่งยื่นภายในกาหนดเวลา 12 เดือนนับที่ได้ยื่นคาขอสิทธิบัตร
เบื้องต้น (Provisional Application) และชี้ให้เห็นว่าการขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย
ภายใน 12 เดือนนับแต่วันยื่นคายื่นคาขอครั้งแรกไม่เป็นไปตามความต้องการในการยื่น
ขอรับสิทธิบัตร เนื่องจากเอกสารดังกล่าวยังเป็นความลับระหว่างผู้ขอกับสานักงานสิทธิบัตร
ออสเตรเลีย มิใช่คาขอฉบับสมบูรณ์ จึงไม่ขัดต่อมาตรา 6 (4) แต่อย่างใด
คณะกรรมการฯ ได้ มี คาวิ นิ จฉัยว่ าการยื่ นขอรับสิ ทธิ บั ตรไว้ในประเทศแรก
ซึ่งเป็นคาขอรับสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ เป็ นพียงแค่คาขอสิทธิบัตรเบื้องต้นที่จะเตรียมการยื่น
คาขอฉบับสมบูรณ์และได้พิจารณากาหนดเวลาการยื่นคาขอครั้งแรกจนถึงวันยื่นคาขอในไทยไม่
เกิ นกว่ า 12 เดื อนก่ อนการขอรับตามมาตรา 6 (4) และไม่ เป็ นสิ ทธิ ที่ เกิ ดขึ้นก่ อน (Right of
Priority) ในคาขอรับสิทธิบัตรเบื้องต้น (Provisional Application) ดังกล่าว
การพิจารณาสิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิ Priority Right
ภายใต้อนุสัญญา Paris Convention นั้น ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาตามสาระสาคัญของ
การประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยไว้ ซึ่งหนึ่งคาขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรอาจอ้างสิทธิคาขอ
ที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรได้มากกว่าหนึ่งคาขอได้ ถ้ามีการเปิดเผยการประดิษฐ์
ของแต่ละสาระสาคัญในคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรแยกจากกัน

1

คาวินิฉัยภายใต้ฉบับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2535
มาตรา 6 (4) การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินกว่าสิบสองเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
แต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรให้
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ตัวอย่างแนวทางพิจารณา
[สาระสาคัญ]

[A]

[P1]

[B]

[P2]

[A+B]

[คาขอภายในราชอาณาจักร]

--> ถ้าได้สิทธิทั้ง P1 และ P2
- วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ 
- วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ 
--> ถ้าได้สิทธิ P1
- วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ 
- วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ 
--> ถ้าได้สิทธิ P2
- วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ 
- วันยื่นคาขอสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ 
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(2) เป็นวันเดียวกับวันที่ได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญในงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ หรืองานแสดงต่อสาธารณชน กรณีที่ได้สิทธิตามมาตรา 19
บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน
ซึ่งหน่ วยงานของรัฐเป็ น ผู้ จัด หรืออนุ ญ าตให้ มี ขึ้น ในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่ น คาขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รส าหรั บ การประดิ ษ ฐ์ นั้ น ภายในสิ บ สองเดื อ นนั บ แต่ วั น เปิ ด งานแสดง
ต่อสาธารณชน ให้ถือว่าได้ยื่นคาขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น
ในการขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญ
หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อ
สาธารณชนของทางราชการหรือที่ได้มีการแสดงการประดิษ ฐ์หรือสิ่งประดิษ ฐ์ในงาน
แสดงต่อสาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรื ออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร
ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุวันที่มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์
และหรือระบุวันเปิดงานแสดงดังกล่าวในคาขอรับสิทธิด้วย ทั้งนี้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่น
หนังสือรับรองแสดงว่าได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์หรือ
ได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกให้โดยรัฐบาล
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เป็น ผู้จัดหรือผู้อนุญ าตให้มี ขึ้นแล้วแต่กรณี ไปพร้อมกับ
คาขอรับสิทธิบัตร
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิ ด
งานแสดงต่ อ สาธารณชนและวั น ที่ ได้ เปิ ด เผยสาระส าคั ญ หรือ รายละเอี ย ดของการ
ประดิษฐ์ หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย
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(3) เป็นวันเดียวกับวันยื่นคาขอในราชอาณาจักร กรณีที่ไม่มีสิทธิตาม (1)
และ (2) ข้างต้น
• กรณีคาขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่ านสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ให้ถือว่าวันยื่นคาขอ ณ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นวันยื่นสาหรับ
กาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
• กรณี คาขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านระบบไปรษณี ย์ให้ถือว่า
วันที่ลงรับธนาณัติชาระค่าธรรมเนียมเป็นวันยื่นสาหรับกาหนดงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้ว
• กรณี ค าขอที่ ยื่ น ภายในราชอาณาจั ก รผ่ า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้ถือว่าวันที่ชาระเงินเป็นวันยื่นสาหรับกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
2.5.3 วิธีการปฏิบัติสาหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ตามแหล่งที่มาของ
งานทีป่ รากฏอยู่แล้วได้ 2 วิธีดังนี้
(1) การตรวจสอบโดยอาศัยรายงานผลการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ซึ่งแบ่งได้เป็น
• รายงานผลการตรวจค้นจากองค์กรของรัฐหรือสานักงานสิทธิบัตร
หรือองค์การสิทธิบัตรของรัฐต่างประเทศ
• รายงานผลการตรวจค้นจากต่างประเทศทีผ่ ู้ขอส่งมา
เพื่อประกอบการพิจารณา
• รายงานผลการตรวจค้นที่ดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบเอง ซึ่งมัก
ดาเนินการกับคาขอซึ่งผู้ขอเป็นสัญชาติไทยและไม่ได้ยนื่ ไว้นอก
ราชอาณาจักร
วิธีการพิจารณาจากรายงานผลตรวจค้นดังนี้
• พิจารณาว่าวันยืน่ คาขอที่ใช้กาหนดงานทีป่ รากฏอยู่แล้วตรงกัน
หรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันให้ดาเนินการตรวจค้นในส่วนที่ขาดไป
• พิจารณาประเภทเอกสารที่ระบุไว้ในรายงานว่าถูกต้องหรือไม่
เช่น ประเภท X หรือประเภทอื่นๆ (A D T) เป็นต้น หากกรณีที่พิจารณา
แล้วเห็นว่าการจาแนกประเภทเอกสารไม่ถูกต้องสามารถระบุประเภท
เอกสารใหม่ได้
• พิจารณาคัดเลือกเอกสารที่เหมาะสมสาหรับดาเนินการตรวจสอบ
การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามหลักการและแนวทางที่จะถูกอธิบายไว้
ในลาดับถัดไป
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(2) การตรวจสอบใช้ผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบตั รในต่างประเทศ
การตรวจสอบโดยอาศั ย ผลการพิ จ ารณารับ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต ร
ในต่ า งประเทศเป็ น การอ้ า งอิ ง ผลการพิ จ ารณาตรวจสอบของส านั ก งานสิ ท ธิ บั ตร
ในต่างประเทศสาหรับพิจารณาการประดิษฐ์เดียวกันกับคาขอในราชอาณาจักร ซึ่งได้ถูก
ดาเนินการพิจารณาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วโดยผู้ตรวจสอบของสานักงาน
ต่างประเทศ และมีลักษณะที่สามารถออกสิทธิบัตรได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะเป็นผู้ส่ง
สิทธิบัตรและเอกสารประกอบการพิจารณามาเพื่อให้ผู้ตรวจสอบพิจารณา
กรณีที่ผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการประดิษฐ์เดียวกันและ
เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบของสานักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ ประกอบกับเป็นไป
ตามข้อกฎหมายไทยก็สามารถอ้างอิงผลการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อประกอบการรับจด
ทะเบียนสิทธิบัตรได้ แต่ทั้งนี้กรณีที่ผู้ตรวจสอบไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว
สามารถดาเนินการพิจารณาโดยตนเองได้
แนวทางในการพิจารณาผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ
(ก) กรณีเป็นสิทธิบัตรที่ออกให้โดยสานักงานสิทธิบัตรที่มีระบบตรวจสอบ
สาระสาคัญ (Substantive Examination)
ให้ผู้ตรวจสอบรับพิจารณาเอกสารดังกล่าว ผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของเอกสารสิทธิบัตรนั้นเป็นกรณีไป มิได้ผูกมัดว่าจะต้องใช้เอกสารสิทธิ
ดังกล่าวเท่านั้นในการประกอบการพิจารณา โดยอาจพิจารณาตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตร
เพิ่ ม เติ ม หรือเรีย กเอกสารอื่ น เพื่ อประกอบการพิ จ ารณาตรวจสอบได้ การตรวจสอบ
เอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้โดยประเทศที่น่าเชื่อถือและมีระบบตรวจสอบสาระสาคัญของ
การประดิษฐ์ (Substantive Examination) ตามข้ อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ
ตรวจสอบว่ าเอกสารสิ ท ธิ บั ต รที่ ผู้ ขอรับ สิ ท ธิบั ต รส่ งมาให้ นั้ น สอดคล้ องหรือเป็ น การ
ประดิ ษ ฐ์ เดี ย วกัน กับ คาขอรับ สิ ท ธิ บั ต รหรือไม่ โดยพิ จ ารณาความถูกต้ องของข้อมู ล
เบื้ อ งต้ น (Bibliographic data) ในหน้ า แรกของเอกสารสิ ท ธิ บั ต รและด าเนิ น การ
เปรียบเทียบสาระเทคนิคของการประดิษฐ์กับเอกสารสิทธิบัตรดังกล่าว
เมื่อเห็นว่าเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอส่งมาให้สอดคล้องกันแล้ว โดยเฉพาะ
ข้อถือสิทธิต้องสอดคล้องกัน ยกเว้นข้อถือสิทธิที่ออกให้จากเอกสารสิทธิบัตรต่างประเทศ
นั้นขัดกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จึงแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรให้ตัดออกเป็นข้อๆ เช่น ข้อถือ
สิทธิใดขอวิธีการบาบัดรักษาโรค (ซึ่งขัดต่อมาตรา 9 เป็นต้น) สามารถให้แจ้งแก้ไขตัดข้อ
ถือสิทธินั้นออก หรือข้อถือสิทธิรองที่อ้างจากข้อถือสิทธิหลัก หลายข้อสามารถให้แจ้งแก้
ข้อถือสิทธิเป็นลักษณะในทางเลือกโดยใช้คาว่าข้อถือสิทธิข้างต้นข้อใดข้อหนี่ง เป็นต้น
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของคาขอต่างประเทศและ
คาขอที่ ได้ ยื่ น ขอรับ ความคุ้ม ครองไว้ ในประเทศ ว่ า มี ก ารเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดที่ เป็ น
สาระสาคัญหรือไม่ หากเป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขโดยให้
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อยู่ในขอบเขตสาระสาคัญเดิม หากไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญแต่ทาให้ชัดเจนมากขึ้น
ให้คงไว้โดยไม่ต้องแก้ไข และการตรวจค้นเพิ่มเติมตามหมวดที่ 3 ส่วนที่ 3
ทั้งนี้ เนื่องจากสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา
นั้น อาจถูกดาเนินการพิจารณาบนเงื่อนไขที่แตกต่างจากคาขอในราชอาณาจักรที่กาลัง
พิจารณา ดังนั้นผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบว่าสิทธิบัตรดังกล่าวถูกดาเนินการบนพื้นฐาน
ต่อไปนี้เหมือนกับคาขอที่พิจารณาหรือไม่
- เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน
- มีวันยื่นคาขอที่ใช้เพื่อกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเป็นวันเดียวกัน
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม
เนื่ องจากมี บ างสิ ท ธิ บั ต รในต่ างประเทศที่ ออกให้ แก่ค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต ร
ที่อาจมีพื้นฐานแตกต่างไปจากคาขอภายในราชอาณาจักร ดังนั้น นอกจากการพิจารณา
การเป็นการประดิษฐ์เดียวกันและการมีวันยื่นคาขอที่ใช้เพื่อกาหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
เป็นวันเดียวกันแล้ว อาจต้องพิจารณาจากประเภทคาขอนอกราชอาณาจักรของสิทธิบัตร
ที่ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ตัวอย่างวิธีการพิจารณา ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ
ที่ออกให้กับคาขอนอกราชอาณาจักรในแต่ละประเภท
o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอรับสิทธิบัตรประเภท continuation in part
นิยาม Continuation in part (CIP):
คาขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอมีการขอถือสิทธิเพิ่มเติม โดยที่ส่วนที่ขอถือสิท ธิเพิ่มเติมนั้น
ได้ถูกเปิดเผยไว้แล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์ รวมทั้งคาขอที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรกจะต้อง
ไม่ได้มีการรับจดทะเบียนหรือถูกละทิ้งก่อนการยื่นคาขอ CIP
การพิจารณาโดยใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอ CIP
กรณี ที่ 1 หากคาขอ CIP [A+B] ยื่ นก่อนวัน ยื่ นคาขอภายภายในราชอาณาจักร
และสาระสาคัญ ของคาขอภายในราชอาณาจักรเหมือนกับคาขอ CIP [A+B] สามารถ
แบ่งออกได้ดังนี้
- ได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ทั้งส่วนของคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร
[P1] และคาขอ CIP [P2] สามารถน ารายงานผลการพิ จารรับจดสิทธิบัต รดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาได้
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- ได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ เฉพาะคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร
[P1] ดังนั้นผลการพิจารณาในส่วนสาระสาคัญที่เพิ่มจากคาขอที่ยื่นครั้งแรก [B] จะไม่
ครอบคลุมช่วงเวลาหนึ่งโดยต้องทาการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพิ่มเติมในส่วนของ
ช่วงเวลา  ถึง 
[สาระสาคัญ]

[A]

[คาขอ] [ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]
[สิทธิ 19 ทวิ]
[P1]

[A+B]

[CIP]
[P2]

[A+B]

[คาขอในราชอาณาจักร]

กรณีที่ 2 หากคาขอ CIP [A+B] ยื่นก่อนวันยื่นคาขอภายภายในราชอาณาจักร และ
สาระส าคั ญ ของค าขอภายในราชอาณาจั ก รเหมื อ นกั บ ค าขอที่ ยื่ น ครั้ ง แรกนอก
ราชอาณาจักร ผลการพิจารณารับจดทะเบียนในสาระสาคัญ [A] สามารถใช้ประกอบการ
พิ จารณาได้ แต่ สาระส าคัญ [B] ที่ ป รากฏในสิ ท ธิบั ต รของต่ างประเทศดั งกล่ าวจะไม่
สามารถใช้ได้เนื่องจากถือว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญตามมาตรา 20 (กรณีนี้เกิดขึ้นได้
น้อยมาก)
[สาระสาคัญ]

[A]

[คาขอ] [ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]
[สิทธิ 19 ทวิ]
[P1]

[A+B]

[CIP]
[P2]

[A]

[คาขอในราชอาณาจักร]

กรณี ที่ 3 หากค าขอ CIP [A+B] ยื่ น หลั ง วั น ยื่ น ค าขอในราชอาณาจั ก ร ผลการ
พิ จ ารณารั บ จดทะเบี ย นในสาระส าคั ญ [A] สามารถใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาได้
แต่สาระสาคัญ [B] ที่ป รากฏในสิท ธิบัต รของต่างประเทศดังกล่าวจะไม่ สามารถใช้ได้
เนื่องจากถือว่าเป็นการเพิ่มเติมสาระสาคัญตามมาตรา 20
[สาระสาคัญ]

[A]

[คาขอ] [ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]
[สิทธิ 19 ทวิ]
[P1]

[A]

[CIP]
[P2]

[A]

[คาขอในราชอาณาจักร]
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o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอรับสิทธิบัตรประเภท continuation in part
นิยาม continuation:
คาขอรับสิทธิบัตรต่อ ซึ่งมีการขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรกของคาขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้า
การพิจารณาโดยใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอ continuation
สิ ท ธิ บั ต รที่ อ อกให้ แ ก่ ค าขอประเภทนี้ ผู้ ข อรับ สิ ท ธิ บั ต รอาจส่ ง ใช้ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาเพียงลาพังแต่ส่วนใหญ่มักจะส่งมาเพื่อใช้ร่วมกับสิทธิบัตรที่ออก
ให้ แ ก่ ค าขอที่ ยื่ น ไว้ ค รั้ ง แรกนอกราชอาณาจั ก ร เนื่ อ งจากสาระส าคั ญ ของค าขอ
continuation เหมือนกับคาขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรเพียงแต่ขอถือสิทธิใน
อี ก รู ป ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ ถู ก เปิ ด เผยไว้ แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ ข อไว้ ในในค าขอที่ ยื่ น ครั้ ง แรก ดั ง นั้ น
จึงสามารถใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอประเภทนี้ได้
[สาระสาคัญ]
[ข้อถือสิทธิ]

[A+B]
[A]

[คาขอ] [ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร]

[A+B]
[A]

[คาขอในราชอาณาจักร]

[A+B]
[B]

[Continuation]

o สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอรับสิทธิบัตร Divisional
คาขอรับสิทธิบัตรประเภท Divisional เป็นคาขอที่แยกออกมาเนื่องจาก
คาขอนอกราชอาณาจักรที่ยื่นไว้ครั้งแรกมีหลายการประดิษฐ์ในคาขอเดียวกันภายใต้ข้อ
กฎหมายของแต่ละประเทศ แต่ทั้งนี้เนื่องจากสาระสาคัญได้ถูกเปิดเผยไว้แล้วในการยื่น
คาขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก ดังนั้น จึงสามารถใช้ผลการพิจารณารั บจดสิทธิบัตร
ที่ออกให้แก่คาขอประเภทนี้ได้
นอกจากนี้ โดยปกติแล้วผู้ขอมักส่งสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอประเภทนี้
ร่วมกับสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คาขอที่ยื่นไว้ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร ผู้ตรวจสอบอาจ
ต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่รวมกันของสิทธิบัตรจาเป็นต้องแยกคาขอภายใต้ มาตรา
65 ทศ ประกอบ 18 แล้วหรือไม่
(ข) ถ้าในกรณีที่เป็นเอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้จากประเทศที่ไม่มีระบบการ
ตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination System) ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งให้
ผู้ขอรับสิทธิบัตรดาเนินการจัดส่งเอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้โดยประเทศตามข้อ (ก) หรือ
นาส่งรายงานการตรวจสอบ (Substantive Examination Report) เพื่อประกอบการ
พิจารณา หากไม่มีรายงานการตรวจสอบดังกล่าว ให้ ผู้ขอรับ สิทธิบั ตรดาเนินการขอ
ให้หน่วยงานอื่นตรวจค้นและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา
ตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรต่อไป
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3. การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty)
การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นการตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ตามข้อ
ถือสิทธิที่ขอรับความคุ้มครองของคาขอที่กาลังพิจารณาเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่
ซึ่งจะด าเนิ น การโดยอาศัย การพิ จารณาเปรียบเที ยบกับ งานที่ ป รากฏอยู่แล้ว ว่าการ
ประดิษฐ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยไว้แล้วในงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ก่อนวันยื่นคาขอรับ
สิทธิบัตร
การตรวจสอบสาระส าคั ญ ของการประดิ ษ ฐ์ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหม่ ห รื อ ความใหม่ นั้ น ผู้ ต รวจสอบสิ ท ธิ บั ต รต้ อ งแยกลั ก ษณะหรื อ
องค์ประกอบ (element) ที่ทาให้เกิดการประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิทั้งหมด
ของค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รไว้ อย่ า งชั ด เจนแล้ ว จะต้ อ งด าเนิ น การเปรีย บเที ย บกับ ทุ ก ๆ
องค์ประกอบหรือขั้นตอนของการประดิษฐ์ว่าได้รับการเปิดเผยไว้ภายในเนื้อหาทั้งหมด
ในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว (Prior Art) หรือไม่ โดยต้องเลือกใช้เอกสารงานที่ปรากฏอยู่
แล้วฉบับหนึ่งฉบับใดใกล้เคียงที่สุด (Closest prior art) เพียงหนึ่งฉบับ เพื่อพิจารณา
ความใหม่ ของการประดิ ษ ฐ์ในข้อถือสิ ท ธิเหล่ านั้ น ถ้าพบว่าทุ กๆ องค์ ป ระกอบหรือ
ขั้นตอนของการประดิษฐ์ถูกเปิดเผยไว้ภายในเนื้อหาทั้งหมดของงานที่ปรากฏอยู่ก่อน
แล้ว ถือได้ว่าการประดิษฐ์นั้นไม่มีความใหม่
ผู้ตรวจสอบควรระลึกไว้เสมอว่า ถ้อยคาหรือข้อความทั้งหมดที่ได้รับการบรรยาย
และแสดงจะได้ รั บการตี ความถึ งความต้ องการขอรั บความคุ้ มครองไว้ ในข้ อถื อสิ ทธิ นั้ น
ซึ่งหมายถึงขอบเขตของสิทธิที่จะเกิดขึ้น เมื่อได้รับการคุ้มครองหรือให้สิทธิ จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ว่าความต้องการที่ถูกบรรยายหรือความมุ่งหมายที่จะนาไปสู่
การใช้งานหลังการให้สิทธิ ซึ่งทาให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในข้อถือสิทธิทางโครงสร้าง หรือ
ข้อถือสิทธิในกระบวนการ หรือในขั้นตอนว่ามีความแตกต่างกันในโครงสร้างหรือกระบวนการ
หรือขั้นตอนระหว่างข้อถือสิทธิการประดิษฐ์และงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วหรือไม่
3.1 หลักการพิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
1. แยกส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ (Element) ต่างๆ ในแต่ละข้อถือสิทธิ
2. หาขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่ได้แยกไว้ในข้อ 1.
3. หาขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกั บข้อ 2.
ในงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ใกล้เคียงที่สุด (The closest prior art)
4. เปรียบเทียบขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบหรือองค์ประกอบระหว่างข้อ
ถือสิทธิกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้
4.1 ถ้ า ขอบเขตของส่ ว นประกอบหรื อ องค์ ป ระกอบในข้ อ ถื อ สิ ท ธิ
เหมือนกับงานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่าส่วนประกอบดังกล่าวนั้นไม่มีความแตกต่าง
4.2 ถ้าขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิทธิกว้างกว่า
งานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบหรือองค์ประกอบดังกล่าวนั้น ไม่มีความ
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แตกต่างกัน แต่ถ้าส่วนประกอบในข้อถือสิทธิแคบกว่างานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่า
ส่วนประกอบดังกล่าวนั้น มีความแตกต่าง
4.3 กรณีที่ขอบเขตของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบในข้อถือสิทธิมีทั้ง
ส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันกับงานที่ มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบ
หรือองค์ประกอบดังกล่าว มีความแตกต่าง แต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้เฉพาะใน
ส่วนที่มีความแตกต่างเพียงเท่านั้น
5. พิจารณาส่วนประกอบหรือองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดว่า มีส่วนใดส่วน
หนึ่งมีความแตกต่างจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามีความแตกต่างกันให้ถือว่าข้อถือ
สิท ธินั้ น มี ความใหม่ แต่ ถ้าไม่ มี ส่ว นประกอบหรือองค์ป ระกอบใดมี ความแตกต่ างกัน
ให้ถือว่าข้อถือสิทธิดังกล่าวไม่มีเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
3.2 ตัวอย่างการพิจารณาความใหม่
ในกรณีของสารประกอบทางด้านเคมีที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่
แล้ว มีสูตรกว้างกว่าสูตรในข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ตามคาขอรับลิทธิบัตร ให้ถือว่า
สูตร ตามการประดิษฐ์นี้มีความใหม่ ทั้งนี้ เพราะสูตรกว้างกว่าจะไม่ทาลายความใหม่
ของสูตรที่แคบกว่า กรณีของสารประกอบที่ได้เปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วมีสูตรแคบ
กว่าสูต รในข้อถือสิ ท ธิของการประดิ ษ ฐ์ต ามคาขอรับ สิท ธิบั ต ร ให้ ถือว่าสู ตรตามการ
ประดิษฐ์นี้ไม่ มีความใหม่ทั้งนี้เพราะสูตรที่แคบกว่าจะทาลายความใหม่ของสูตรที่กว้าง
กว่า ตัวอย่างเช่น สูตรที่เปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วเป็นดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการพิจารณาความใหม่
กรณีที่
การประดิษฐ์
งานที่ปรากฎอยู่ก่อน
1
2
อ

ความใหม่


ข้



เมื่อ Hal หมายถึง ธาตุหมู่ที่ 7 ทั้งหมด
Cl หมายถึง ธาตุที่เฉพาะเจาะจง คือ คลอรีน
ข้อสังเกต ถ้าในกรณีที่ 1 สูตรในการประดิษฐ์เปิดเผยกว้างกว่าสูตรในงานที่ปรากฎ
อยู่ก่อน และมีข้อถือสิทธิของคาขอรับสิทธิบัตรตามกรณีที่ 1 ดังนั้นในกรณีที่ 1 ดังกล่าวถือว่า
ไม่มีความใหม่ ในทางกลับกันหากสูตรในการประดิษฐ์มีข้อถือสิทธิที่แคบกว่างาน ที่ปรากฏอยู่
ก่อนดังในกรณีที่ 2 ถือได้ว่าข้อถือสิทธิในกรณีที่ 2 มีความใหม่ เป็นต้น
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3.3 แนวทางพิจารณาความใหม่
ในการพิจารณาตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์
ขึ้น ใหม่ห รือไม่ ให้ ผู้ ต รวจสอบพิ จ ารณาตรวจสอบจากส่ วนที่ เป็ น ข้อถือสิ ท ธิ โดยการ
พิจารณาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 แต่ละอนุมาตรามาบังคับใช้
โดยอนุโลม โดยยึดแนวทางในการพิจารณาดังนี้
3.3.1 การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ห รื อ ใช้ แ พร่ ห ลายอยู่ แ ล้ ว ในราชอาณาจั ก รก่ อ น
วันขอรับอนุสิทธิบัตร
คาว่า “มีใช้แพร่หลาย” เช่น มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขายหรือจาหน่าย
อยู่แล้วหรือมีการใช้การประดิษฐ์นั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว เป็นต้น
กรณีนี้ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าการประดิษฐ์ตามที่ระบุ ในข้อถือสิทธิว่า
มีสาระสาคัญหรือส่วนที่คิดขึ้นใหม่หรือส่วนที่ปรับปรุงขึ้น เหมือนกับการประดิษฐ์ที่มีหรือ
ใช้แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศไทยก่อนวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร หรือไม่
ตัวอย่างที่ 1
กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า
การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็น พัดลมไฟฟ้าที่มีกลไกในการปรับมุมการ
ส่ายพัดลมได้หลายระดับ ส่วนพัดลมไฟฟ้าที่มีจาหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในประเทศไทย
เป็นพัดลมไฟฟ้าที่มีกลไกในการส่ายพัดลมเช่นกัน แต่ไม่สามารถปรับมุมการส่ายได้
กรณีนี้ ไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศไทย
ก่อนวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบตั ร
ตัวอย่างที่ 2
กรณีที่เป็นกรรมวิธี
การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นกรรมวิธีในการผลิตไวน์ที่มีขั้นตอนที่ได้รับ
การปรับปรุงคือ ขั้นตอนการหมักที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่คงที่ส่วนกรรมวิธี
ในการผลิตไวน์ทั่วไปขั้นตอนนี้มีการควบคุมเฉพาะความดันภายในถังหมัก
กรณีนี้ ไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศไทยก่อน
วันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร
ข้อสังเกต การที่มีหรือใช้แพร่หลาย ไม่คานึงถึงว่าบุคคลใด หรือแม้แต่ผู้ประดิษฐ์
เองเป็ น ผู้ ก ระท าให้ แ พร่ห ลาย เช่ น มี ข ายทั่ ว ไป หรือใช้ การประดิ ษ ฐ์ นั้ น ในการผลิ ต
โดยทั่วไปอยู่แล้วในประเทศ เป็นต้น
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3.3.2 การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร
กรณี นี้ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าการประดิษฐ์ตามที่ระบุในข้อถือสิทธิเป็นการ
ประดิษฐ์ที่มีการเปิดเผยสาระสาคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ เช่น
เอกสารหรือวารสารทางวิชาการ เอกสารสิทธิบัตร หรือเอกสารอื่นๆ หรือเป็นการเปิดเผย
ทางโทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น หรือเคยมีการนาออกแสดง หรือเปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น
การแสดงนิ ท รรศการ การบรรยาย/สั ม มนา เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ ไม่ ว่ าในประเทศไทยหรือ
ในต่างประเทศก่อนวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรหรือไม่
ข้อสังเกต
• การเปิ ดเผยที่ ถือว่าเป็ นงานที่ป รากฏอยู่แล้ว ตามมาตรา 6 (2) นี้จะต้ องเป็ น
การเปิดเผยส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ของการประดิษฐ์จริงๆ หากเป็นการเปิดเผยแต่เพียง
ลักษณะและคุณสมบัติทั่วๆไป โดยไม่ได้เปิดเผยถึงสาระสาคัญของการประดิษฐ์ กรณีนี้
จะนามาใช้เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ได้
• กรณีที่นาผลงานการประดิษฐ์ไปแสดงในงานแสดงสิ นค้าระหว่างประเทศ หรือ
ในงานแสดงนิทรรศการ ต้องเป็นงานที่จัดให้มีขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ หรือต้องได้รับ
อนุญาต ให้จัดงานจากหน่วยงานของรัฐและได้นามายื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรภายใน 12
เดือนนับจากวันเปิดงานแสดง กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 6 (2) เช่นกัน
ตัวอย่างที่ 3
สมมติว่าการประดิษฐ์ตามที่ระบุในข้อถือสิทธิ เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธี
การผลิตภาชนะบรรจุอาหาร 2 ชั้น โดยมีกรรมวิธีการผลิตเหมือนกับที่ได้เปิดเผยไว้ใน
เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ
ก่อนวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร ถึงแม้ว่าส่วนผสมวัตถุดิบในการขึ้นรูปจะต่างกัน
เช่นนี้ถือได้ว่า ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ดังคาของสั่งคณะกรรมการสิทธิบัตร
ที่ 1/2546 เรื่องเพิกถอนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 596 (เอกสารแนบ 9)
ตัวอย่างที่ 4
ผู้ประดิษฐ์ได้นาการประดิษฐ์ไปแสดงในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ
โดยมี วั น เปิ ด แสดงเป็ น วั น ที่ 10 มกราคม 2543 และผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ ไ ด้ น าการประดิ ษ ฐ์
ดังกล่าว มายื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร ภายในวันที่ 10 มกราคม 2544
กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 6 (2)
3.3.3 การประดิ ษ ฐ์ ที่ ได้ รับ สิ ท ธิบั ต รหรืออนุสิ ท ธิบั ต รแล้ วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร
กรณี นี้ ให้ ผู้ ต รวจสอบพิ จ ารณาว่ า การประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น การ
ประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วในประเทศไทยหรือใน
ต่างประเทศก่อนวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร หรือไม่
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ตัวอย่างที่ 5
นาย A ได้ยื่น คาขอรับอนุ สิท ธิบัตรที่ ประเทศไทย วัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2542
ซึ่งเคยได้รับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรไว้แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 12
มกราคม 2542
กรณี นี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร
สหรัฐอเมริกานี้เป็นการประดิษฐ์เดียวกันกับที่ขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทยหรือไม่
และเป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ เคยได้ รับ สิ ท ธิ บั ต รหรืออนุ สิ ท ธิ บั ต รแล้ ว ก่อ นวัน ยื่ น คาขอใน
ประเทศไทย (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542) หรือไม่ ถ้าใช่ให้ถือว่าไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่ ตามมาตรา 6 (3)
3.3.4 การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร
เป็ นเวลาเกิ นสิ บแปดเดื อนก่ อนวันขอรับอนุสิ ทธิบั ตร แต่ ยังมิได้มีการออกสิทธิ บั ตรหรือ
อนุสิทธิบัตร
กรณี นี้ ให้ ผู้ ต รวจสอบพิ จ ารณาว่ า การประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น การ
ประดิษฐ์ที่มีการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศเป็นเวลาเกิน 18 เดือน
ก่อนวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร หรือไม่
ตัวอย่างที่ 6
นาย B ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรทีป่ ระเทศไทยวันที่ 19 พฤศจิกายน
2542 โดยการประดิษฐ์เดียวกันนี้ บริษัท Z ได้รับการโอนสิทธิจากนาย B ให้ยื่นขอรับสิทธิบัตร
ไว้ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2541 เป็นระยะเวลากว่า 22 เดือน ซึ่งเกินกว่า 18 เดือน
ก่อนที่จะมายื่นขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย แต่ยังไม่รับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร
จากประเทศญี่ปุ่น
กรณีนี้ ให้ถือว่าไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 6 (4)
ข้อสังเกต
แม้ ว่ าผู้ ขอรั บสิ ทธิ บั ตรที่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กาจะไม่ เป็ นบุ คคลเดี ยวกั นกั บผู้ ยื่ น
คาขอในประเทศไทยก็ตาม หากมีผู้ประดิษฐ์เป็นบุคคลเดียวกันก็ถือว่าเป็นการประดิษฐ์เดียวกัน
หากผู้ประดิษฐ์เป็นคนละคนกันจะอยู่ในข่ายมาตรา 6 (2)
3.3.5 การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบั ตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจั กรและได้ ประกาศโฆษณาแล้ วก่ อนวั นขอรับสิ ทธิ บั ตรหรื ออนุ สิ ทธิ บั ตรใน
ราชอาณาจักร
ตัวอย่างที่ 7
นาย B ซึ่ง เป็น ผู้ป ระดิษ ฐ์ไ ด้ยื่น คาขอรับ อนุสิท ธิบัต รที่ป ระเทศไทยวัน ที่ 19
พฤศจิกายน 2542 โดยการประดิษฐ์เดียวกันนี้ บริษัท Z ได้รับการโอนสิทธิจากนาย
B ให้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2542 และสานักงาน
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สิท ธิบ ัต รญี ่ปุ ่น ได้ป ระกาศโฆษณาคาขอดัง กล่า วเมื ่อ วัน ที ่ 1 พฤศจิก ายน 2542
ก่อนที่จะมายื่นขอรับ อนุสิทธิบัตรในประเทศไทย
กรณีนี้ให้ถือว่าไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ตามมาตรา 6 (5)
หมายเหตุ นอกเหนือจากการพิจารณาตรวจสอบตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ผู้ ต รวจสอบจะต้ องค านึ ง ถึ งว่ า ผู้ ขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รได้ มี ก ารขอถือ สิ ท ธิ ก ารนั บ วั น ยื่ น
ย้อนหลังหรือไม่
ตัวอย่างที่ 8
นาย D ได้ ยื่ นคาขอรับอนุ สิ ทธิ บั ตรที่ ประเทศญี่ ปุ่ นวั นที่ 1 ตุ ลาคม 2542 และได้ ยื่ น
คาขอรับอนุสิทธิบัตรที่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่ประเทศไทย วันที่ 1 กันยายน 2543
และได้ ข อสิ ท ธิ ในการนั บวั น ที่ ยื่ น ย้ อ นหลั ง ด้ ว ย กรณี นี้ จ ะถื อ ว่ า วั น ยื่ น ค าขอรั บ
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
ม. 65 ทศ

ให้นาบทบัญญัติ...................มาตรา 8…………………………ในหมวด 2 ว่าด้วย
สิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตร โดยอนุโลม

ม. 8

การประดิ ษ ฐ์ ที่ ส ามารถประยุ กต์ ในทางอุ ต สาหกรรม ได้ แก่ การประดิ ษ ฐ์
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง หัตถกรรม เกษตรกรรม
และพาณิชยกรรม
ในการพิจารณาตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์
ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม หรือไม่ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบว่าการ
ประดิษ ฐ์ที่ได้รับ อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษ ฐ์ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในการนาไปใช้
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งได้หรือไม่ เป็นต้น






ตัวอย่างการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรม เช่น
วิธีการนวด (massage)
วิธีการตรวจดูสภาวะของอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์
วิธีการเตรียมอิเลคโทรดเพื่อทาการตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า (electro-cardiogram)
การประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงบุคคลเดียวหรือทักษะเฉพาะบุคคล เช่น วิธีการสูบบุหรี่
การประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงเจตนาใช้ในการศึกษาหรือทดลอง
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 การประดิษฐ์ที่ปฏิบัติได้ยาก เช่น วิธีสาหรับป้องกัน-รังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นสาเหตุ

ของการทาลายชั้นโอโซนโดยการปิดปกคลุมพื้นผิวพื้นดินทั้งโลกด้วยฟิล์มพลาสติก
ตัวอย่างที่ 9
กรณีการประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ จะต้องมีลักษณะ
ที่ แ สดงให้ เห็ น ได้ ว่ า เครื่ อ งจั ก รกล เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ นั้ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ส่ ว นประกอบอะไรบ้ าง ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นมี การจั ด วางเพื่ อให้ เกิ ด การท างาน
สัมพันธ์กันอย่างไร และสามารถก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้
ตัวอย่างที่ 10
กรณีการประดิษฐ์ที่เป็นกรรมวิธี หรือกระบวนการ จะต้ องมีลักษณะที่แสดงให้
เห็นได้ว่ากรรมวิธี หรือกระบวนการนั้นประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้างและสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่เกิดขึ้นให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้
ข้อสังเกต
การประดิ ษ ฐ์ บ างอย่ า งถื อ ว่ า ไม่ ส ามารถประยุ ก ต์ ในทางอุ ต สาหกรรม เช่ น
เครื่อ งจั ก รกล ที่ ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ ระบุ ว่า เป็ น เครื่องจั ก รกลที่ ส ามารถท างานได้ ต ลอดเวลา
(Perpetual motion machine) ซึ่งขัดกับกฎทางฟิสิกส์หรือที่เรียกว่าเป็นเครื่องจักรใน
จินตภาพ (Imaginary Machine) หรือการประดิษฐ์ทางเคมี เช่น อินเตอร์มีเดียตทางเคมี
(Chemical Intermediate) เป็นต้น

5. การดาเนินการภายหลังที่ได้ตรวจสอบแล้ว
ภายหลังจากการตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องดาเนินการตามขั้นตอน
สาหรับผลการตรวจสอบในแต่ละกรณี ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง และ
ประกาศกรมฯ ฉบับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 กรณีที่มีความใหม่และประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้
ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการดังนี้
(1) จัดทารายงานผลการตรวจสอบ โดยระบุลักษณะที่แตกต่างที่ได้รับ
ความคุ้ม ครองให้ ชั ด เจน เสนออธิบ ดี หรือผู้ ที่ ได้ รับ มอบอานาจจาก
อธิบดีและยกร่างคาวินิจฉัยเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการและลงนาม
ในร่างคาวินิจฉัย
(2) เมื่ออธิ บดี สั่ งการและลงนามในคาวินิ จฉัยแล้ว ให้ แ จ้งคาวินิ จฉัยให้
ผู้ทรงอนุสิท ธิบัตรและผู้ ขอให้ต รวจสอบทราบภายใน 15 วันนั บแต่
วันที่อธิบดีมีคาวินิจฉัยพร้อมทั้งแจ้งถึงสิทธิในการอุทธรณ์ คาวินิจฉัย
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
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5.2 กรณีที่ไม่มีความใหม่หรือไม่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้
ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ จัดทารายงานผลการตรวจสอบ และเสนออธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการให้สอบสวน

6. การสอบสวน
เมื่ อ มี ก ารสั่ ง การให้ ส อบสวนแล้ ว ให้ แจ้ ง คาสั่ งให้ ผู้ ท รงอนุ สิ ท ธิบั ต รทราบ
เพื่ อยื่น คาแถลงแสดงเหตุ ผลภายใน 60 วั น นั บ แต่วั นที่ ได้รับ แจ้ งคาสั่ ง เมื่อผู้ท รงอนุ
สิท ธิบัตรยื่นคาแถลงแสดงเหตุผลแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาเหตุผลของคาแถลงว่า
มีประเด็นที่สามารถหักล้างความเห็นตามผลการตรวจสอบหรือไม่
 กรณี ไม่มีเหตุผลหั กล้าง โดยยึดถือตามข้อถือสิทธิที่จดทะเบี ยนไว้ให้
ผู้ต รวจสอบจัด ท ารายงานการสอบสวนและเสนออธิบ ดี เพื่ อเสนอต่ อ
คณะกรรมการสิทธิบัตรสั่งเพิกถอน
 กรณีมีเหตุผลหักล้าง โดยคงอนุสิทธิบัตรตามข้อถือสิทธิที่จดทะเบียนไว้
ให้ผู้ตรวจสอบจัดทารายงานการสอบสวนและร่างคาวินิจฉัยเสนอต่อ
อธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการและลงนามในร่างคาวินิจฉัยเมื่ออธิบดีสั่งการ
และลงนามในคาวินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรและ
ผู้ขอให้ ต รวจสอบทราบภายใน 15 วั น นั บ แต่วั น ที่ อธิ บ ดีมี คาวินิ จ ฉัย
พร้อมทั้งแจ้งถึงสิทธิในการอุทธรณ์คาวินิจฉัยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
ในกรณีที่ข้อถือสิทธิที่จดทะเบียนไว้ไม่ชัดเจนถึงขอบเขตที่ได้รับการคุ้มครอง
(ส่วนที่ได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงขึ้น) ให้จัดทาคาวินิจฉัยที่ระบุถึงส่วนที่แตกต่างกันกับ
งานที่ปรากฏอยู่แล้วให้ชัดเจน พร้อมทั้ง ให้ระบุถึงขอบเขตที่ได้รับความคุ้มครองในส่วน
ที่เป็นคาวินิจฉัยของอธิบดีไว้ด้วย
ตัวอย่างที่ 11
(การระบุในคาวินิจฉัยถึงลักษณะที่แตกต่างจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ได้รับความ
คุ้มครอง)

7. การตรวจสอบการประดิษฐ์ ตามมาตรา 77 สัตต
ม. 77 สัตต

ภายใน 90 วั น นั บ แต่ วั น ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 หรือ วัน ประกาศ
โฆษณา การจดทะเบี ย นการประดิ ษ ฐ์ และออกอนุ สิ ท ธิ บั ต ร ส าหรับ การประดิ ษ ฐ์ ใด
ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือผู้ทรงสิทธิบัตรผู้ใดเห็นว่า
การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์นั้น
อาจไม่ชอบด้วย 65 ตรี เพราะการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันกับของ
ตนเอง และตนเองได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรหรือยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้ในวันเดียวกัน
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กับ การยื่ น คาขอรับ สิท ธิบั ต ร หรือยื่น คาขอรับ อนุ สิท ธิบั ต รดังกล่าว ผู้ นั้น มี สิท ธิขอให้
ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์นั้นได้ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วย
มาตรา 65 ตรี หรือไม่
เมื่อได้รับคาขอให้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และทารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรค
สองแล้ว เห็นว่าการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสาหรับ
การประดิษฐ์นั้นจะไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ตรี เพราะการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์
อย่ างเดี ย วกัน และวั น ยื่ น ค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รหรือวั น ยื่ น ค าขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รเป็ น วั น
เดียวกันกับวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรหรือวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอให้ตรวจสอบ
ให้ อธิบ ดี แจ้ งให้ ผู้ขอรับ สิท ธิบั ต รหรือผู้ ท รงอนุ สิ ท ธิ บั ต ร และผู้ขอให้ ต รวจสอบทราบ
เพื่อให้ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลง
กันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิร่วมกันในการประดิษฐ์
นั้น
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ตัวอย่างคาวินิจฉัย

คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่
/
เรื่อง การขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรเลขที่ ………….
ระหว่าง
………………………………………….….….….….….….….….….….

ผู้ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

กับ
………………………………………….….….….….….….….….….….

ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร

1. ประเด็นที่ขอให้ตรวจสอบ
อธิ บ ดี ก รมทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ พิ จ ารณาค าขอให้ ต รวจสอบการประดิ ษ ฐ์ รายงานการ
ตรวจสอบ รายงานการสอบสวน ตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ ประกอบกับ รายละเอียดการประดิษ ฐ์
ข้อถือสิทธิที่ปรากฏในคาขอรับอนุสิทธิบัตร ตามที่ได้มีการขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ในประเด็น ดังนี้
1.1. อนุสิทธิบัตรมีลักษณะใหม่ หรือไม่
1.2. อนุสิทธิบัตรสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมได้หรือไม่
2. ข้อเท็จจริง
2.1. ………….………………………………ซึ่งเป็ น ……....……………………………………ได้ยื่ นขอให้ ต รวจสอบ
การประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรดังกล่าว พร้อมทั้งได้ส่งพยานหลักฐาน และงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
2.2. พนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ าขอบเขตข้ อ ถื อ สิ ท ธิ เดิ ม ที่ ได้ รับ ความ
คุ้มครองมีลักษณะ…………………………………………………………………มีลักษณะเช่นเดียวกันกับสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา
เลขที่…………………จนพิจารณาได้ว่า ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามมาตรา 65 ทวิ ประกอบกับมาตรา 6 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และอธิบดี
ได้มีคาสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริง
2.3. ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรได้ยื่นคาแถลงแสดงเหตุผลว่า การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่……………..........
มีลักษณะแตกต่างจากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่…………………........…..พอสรุปได้ดังนี้
การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตร มีลักษณะที่แตกต่างไปจากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่………………….......
ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เป็ น … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … ซึ่ งต า ม อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร มี ลั ก ษ ณ ะ เป็ น
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………….......
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3. ข้อพิจารณา
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎในอนุสิทธิบัตรเลขที่ ……….…คาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ รายงานการ
ตรวจสอบ รายงานการสอบสวน และคาชี้แจงแถลงเหตุผล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงวินิจฉัยในประเด็น
ตามมาตรา 65 ทวิ ดังนี้
3.1. ประเด็นที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับความใหม่
จากการพิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตร พิจารณาได้ว่า แม้ว่าการประดิษฐ์ตาม
อนุสิทธิบัตรเลขที่………จะเป็น…………………….…………………….…………………….………………มีลักษณะโดยรวมคล้ายกัน
กับ สิท ธิบั ต รสหรัฐอเมริกาเลขที่ … ………………..หากแต่มี สาระสาคัญ ที่แ ตกต่ างไปจากงานที่ ป รากฏอยู่ แล้ว คื อ
…………………….…………………….…………………….…………………….………..ในขณะที่งานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ได้เปิดเผยถึง
ลักษณะดังกล่าว
ซึ่งพิจารณาได้ว่าการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตรมีลักษณะที่แตกต่างไปจากงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
แต่เนื่องจากข้อถือสิทธิในอนุสิทธบัตรไม่ได้ระบุให้เห็นชัดเจนถึงลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าว
3.2. ประเด็นที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับการนาการประดิษฐ์ไปใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม หรือ หัตถกรรม
การประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตร มีลักษณะที่สามารถนาไปใช้ในการผลิตเป็น ......................................
………………….…………………….…………………….เพื่ อจ าหน่ ายในเชิงพาณิ ชย์ ได้ จึงฟั งได้ว่ าการประดิ ษ ฐ์ต ามอนุ
สิทธิบัตรสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมได้
4. คาวินิจฉัย
อาศัยเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับอานาจตามมาตรา 65ฉ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522 แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติสิ ทธิ บัต ร (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2542 จึงวินิ จฉั ยว่าการประดิ ษ ฐ์ต าม
อนุสิทธิบัตรมีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ทั้งนี้ คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร
ภายใน 60 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ของอธิ บ ดี ก รมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ตามมาตรา 72 แห่ ง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2542 หากมิได้
ดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่สุด

สานักสิทธิบัตร
โทร. 0-2547-5010
โทรสาร. 0-2547-4718
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หมวด 3
คาขอรับอนุสิทธิบัตร
ส่วนที่ 3
การตรวจค้นอนุสิทธิบัตร
1. บทนา
การตรวจค้นเอกสารอนุสิทธิบัตร เป็นการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่
แล้ ว ที่ เกี่ ย วข้ องหรือ ใกล้ เคี ย งกั บ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร เพื่ อ ที่ จ ะน าเอกสาร
ดั ง กล่ า วมาพิ จ ารณาถึ ง สิ ท ธิ ใ นการขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความใหม่ และ
ความสามารถประยุ ก ต์ ใช้ ท างอุ ต สาหกรรม และเพื่ อ ค้ น หาการขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิใดๆ ที่ความขัดแย้งหรือซาซ้อนกันเกิดขึนภายในประเทศ การตรวจค้น
เอกสารจะดาเนิน ในขันตอนตรวจสอบเบืองต้นก่อนที่จะทาการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
(โดยตรวจค้นจากฐานข้อมูลของประเทศไทยเท่านัน) และกรณีหลังจากที่มีผู้มีส่วนได้เสียร้อง
ขอให้ ต รวจสอบการประดิษ ฐ์ ภายใน 1 ปี นั บ แต่ วัน ประกาศโฆษณาและรับ จดทะเบี ย น
คาขอรับอนุสิทธิบัตร (โดยจะทาการตรวจค้นจากฐานข้อมูลของสิทธิบัตรต่างประเทศ)
สาหรับการบรรยายและอธิบายเนือหาการตรวจค้นหาเอกสารสิทธิบัตรในคู่มือ
ส่วนนี เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจค้นเอกสารให้แก่ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือ
อนุ สิ ท ธิบั ต รหรือผู้ ต รวจค้น เอกสารสิ ท ธิ บั ต รที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่ อจั ด ท ารายผลการตรวจค้ น
สิทธิบัตรของไทย (TH-DIP Search Report) พร้อมทังสามารถให้ความเห็นจากการตรวจค้น
สิ ท ธิ บั ต ร (Written Opinion) ให้ ถูก ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งมี ม าตรฐานเดี ย วกัน และเพื่ อ เป็ น
เอกสารประกอบการพิจารณาในขันตอนการตรวจสอบอนุสิทธิบัตรต่อไป
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2. การตรวจค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว สาหรับใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบ
การประดิษฐ์ (Substantive Examination)
เอกสารสิทธิบัตรที่แสดงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว หมายถึง เอกสารใดๆ สาหรับใช้
สาหรับประกอบการพิจารณาตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้แก่
1. เอกสารสิทธิบัตร หมายความรวมถึง
- เอกสารประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- เอกสารประกาศโฆษณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- รายงานการตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรในต่างประเทศ
- รายงานการตรวจสอบสิทธิบัตรในต่างประเทศ
2. เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ใดที่ น อกเหนื อ จากเอกสารสิ ท ธิ บั ต ร (Non-patent
literature) เป็นต้น
สาหรับการค้นหาเอกสารสิทธิบัตรที่เป็นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว เพื่อใช้อ้างอิงใน
การขอรับอนุ สิ ทธิ บั ตร และเพื่ อประกอบการพิ จารณาในขั นตอนการตรวจสอบการประดิ ษฐ์
(Substantive Examination) นัน ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
สามารถค้นหาข้อมูลเอกสารสิทธิบตั รจากการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CDROMs) หรือผ่านทางอินเตอร์เนต (The Internet) หรือฐานข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถตรวจค้นได้
โดยส่วนใหญ่เอกสารจะได้รับการจัดเรียงเอกสารตามลาดับการจาแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ (IPC)
แยกตามประเภทคาขอฯ เลขที่คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่ประกาศโฆษณาการขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่สิทธิบัตรหรือเลขที่อนุสิทธิบัตร หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรได้อ้างอิงงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วไว้ในคาขอรับสิทธิบัตร เพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจตรวจสอบสิทธิบัตร (หาก
พิจารณางานเหล่านันแล้วเกี่ยวข้องกันโดยตรง สามารถนามาเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วได้)
สาหรับการค้นหาเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องผ่านทางอินเตอร์เน็ต (via the Internet)
หรือฐานข้ อมู ลที่ คอมพิ วเตอร์ สามารถตรวจค้ นได้ โดยส่ วนใหญ่ สามารถค้ นหาข้ อมู ลได้ จาก
ฐานข้อมูลของสานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศที่ได้เก็บรวบรวบเอกสารการประกาศโฆษณาการ
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ในฐานข้อมูลของ
ตนเอง เพื่อการเปิดเผยสาระสาคัญการประดิษฐ์และเผยแพร่แก่สาธารณชน เช่น Espacenet PatFT
AIPN CPES เป็นต้น
นอกจากนี ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้น สามารถตรวจค้น เอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใดๆ
นอกเหนือจากเอกสารสิทธิบัตรได้ตีพิมพ์เอกสารอื่นๆ (Non-patent literature ) ที่ไม่มีอยู่
ในฐานข้อมูลสิทธิบัตรโดยทั่วไป เช่น วารสาร หนังสือ คู่มือ การใช้งานหรือการทางานสื่อ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROMs) หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอิน เตอร์เน็ ต เช่น LENS NCBI ScienceDirect UniProt PDB เป็น ต้น เอกสารเหล่านี
อาจมาจากข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบอื่นๆ

หมวด 3

ส่วนที่ 3

หน้า 3

3. สาระสาคัญการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
3.1 การตรวจค้นเนื้อหา
โดยทั่วไป ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องศึกษาอ่านรายละเอียดการ
ประดิษ ฐ์ ข้อถือสิ ท ธิ รูปเขียน (ถ้ามี ) และบทสรุป การประดิ ษ ฐ์ เพื่ อสร้างความเข้าใจใน
สาระสาคัญของประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นไปยังขอบเขตของข้อถือสิทธิที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
สาคัญของการประดิษฐ์ หรือการรวมองค์ประกอบต่างๆ ของการประดิษฐ์ เพื่อจะนาไปสู่
วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาทางเทคนิ ค ของการประดิ ษ ฐ์ เหล่ า นั น เพื่ อ ท าให้ ส ามารถก าหนด
“ข้อความ”(Text) หรือ“ถ้อยคา” หรือคาค้นสาคัญ (keyword) ใช้ในการตรวจค้น เอกสาร
ที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อความหรือถ้อยคาที่เป็นลักษณะ
สาคัญการประดิษฐ์อยู่ในข้อถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ์ รูปเขียน (ถ้ามี) ซึ่งสาระสาคัญ
การประดิ ษ ฐ์ ดั งกล่ า วได้ รับ การเปิ ด เผยต่ อสาธารณชน หรือ ประกาศโฆษณาการขอรับ
สิทธิบัตรเหล่านันแล้ว
ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรควรจะตรวจค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประดิษฐ์โดยตรงเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อถือ
สิทธิหลักทุกข้อ ควรมุ่งเน้นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์ ซึ่ งได้กาหนด
ลักษณะสาคัญ หรือข้อความหรือถ้อยคาไว้ในข้อถือสิทธิหลัก ณ เวลานัน เพื่อที่จะนาไปสู่
ความเข้าใจแนวความคิด สร้างสรรค์การประดิษ ฐ์ในข้อถือสิ ท ธิ หลั กอย่ างถ่ องแท้ ชั ด เจน
แทนที่จะจากัดขอบเขตในแต่ละความหมายของข้อความหรือถ้อยคาที่ปรากฏในข้อถือสิทธิ
เพียงอย่างเดียว ในการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (The Prior Art) ดังกล่าว
จะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการเปิดเผยไว้ก่อนหน้าวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
หรือก่อนหน้ าวั น ที่ ได้ อ้างสิ ท ธิย้อนหลั ง (priority date) หรือสิท ธิที่ เกิด ขึนก่อน (ในกรณี
ผู้ขอรับ สิ ท ธิบั ต รได้ ขอถือสิ ท ธิให้ ถือว่ าได้ ยื่ น คาขอรับ สิ ท ธิบั ต รนั นในวั น ที่ ได้ ยื่น คาขอรับ
สิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครังแรก)
การตรวจค้น นันควรจะมุ่ง พิจารณาแนวคิดทางเทคนิคของการประดิ ษฐ์สูงขึน
และการตรวจค้นไม่ควรจากัดถ้อยคาที่อยู่ในข้อถือสิทธิเท่านัน แต่ก็ไม่ควรกว้างมากไปถึงทุก
สิ่งทุกอย่าง ซึ่งเนือหาที่ใช้สาหรับการตรวจค้นมาจากการพิจารณารายละเอียดการประดิษฐ์
และรูปเขียนของผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการนัน
การตรวจค้นควรจะรวมเนือหาทังหมด ซึ่งเป็นเนือหาของข้อถือสิทธิและลักษณะ
สาคัญ ของการประดิษ ฐ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อถือสิทธิกล่าวถึง cable clamp ที่ มีโครงสร้าง
ชัดเจนแน่นอน ในการตรวจค้นควรจะรวมถึง pipe และ clamps ที่ลักษณะคล้ายกันที่ มี
โครงสร้างอย่างเฉพาะเจาะจงไว้ หากข้อถือสิทธิได้กล่าวถึงสิ่งของที่ประกอบด้วยหลายส่วน
ซึ่งกาหนดโดยหน้าที่และ/หรือโครงสร้างของมันและข้อถือสิทธิกาหนดว่าส่วนต่างๆ ได้เชื่อม
เข้าด้วยกัน ในการตรวจค้นควรรวมถึงวิธีการติดกัน เช่น การยึดด้วยกาว หรือการยึดด้วย
หมุด (reveting)
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• การตรวจค้นควรจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิ
รองอื่นๆ ร่วมกันด้วย โดยที่ ข้อถือสิทธิรองควรได้รับการตีความต่อการจากัดขอบเขตของ
สิทธิที่เกิดขึนในข้อถือสิทธิที่อ้างถึง หากเนือหาของข้อถือสิทธิหลักใหม่แล้ว ข้อถือสิทธิรองก็
ต้องใหม่ด้วยเช่นกัน ถ้าในกรณีการตรวจค้นแล้วไม่พบเนือหาในงานที่ปรากฏอยู่แล้วใดๆ ที่มี
ผลต่อของข้อถือสิทธิหลักทังหมด ดังนัน จึงไม่มีความจาเป็นที่จะทาการตรวจค้นข้อถือสิทธิ
รอง เช่น ถ้าคาขอรับสิทธิบัตรได้กล่าวถึงข้อถือสิทธิหลัก 1.สารผสมทางเภสัชกรรมสาหรับ
การกระทากับการติดเชือที่เล็บ ซึ่งมีการรวมกันที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบออกฤทธิ์
ข้อถือสิท ธิรอง 2. สารผสมตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ ซึ่งใช้ตัวท าละลายอิน ทรีย์ที่ ระเหยได้
เฉพาะเจาะจงเป็ น พาหะในสารผสม หลั ง จากด าเนิ น การตรวจค้ น ตามข้ อ ถือ สิ ท ธิ ห ลั ก
ที่เกี่ยวกับการรวมที่เฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบออกฤทธิ์แล้วปรากฏว่าไม่พบเอกสารที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสารผสมที่ขอถือสิทธิในข้อถือสิทธิที่ 1 ดังนัน จึงไม่จาเป็นต้องดาเนินการ
ตรวจค้นสาหรับข้อถือสิทธิรองที่อ้างถึงการใช้ตัวทาละลายอินทรีย์ที่ระเหยได้เฉพาะเจาะจง
เป็นพาหะในสารผสม
• ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักและ
ข้อถือสิทธิรองอื่นเพิ่มเติม ภายหลังจากการตรวจค้นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ถูกระบุใน
ข้อถือสิทธิหลักไว้แล้วและพิจารณาแล้วพบว่างานที่ปรากฏอยู่แล้วมีผลทาให้ข้อถือสิทธิหลัก
ไม่เป็นการประดิษฐ์ขึนใหม่ เพื่อประเมินว่าการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ได้แสดงลักษณะสาคัญ
ที่ถูกกาหนดไว้ในข้อถือสิทธิรองว่ามีผลต่อการประดิษฐ์ขึนใหม่หรือไม่ ทังนีต้องพิจารณาจาก
ลักษณะสาคัญอื่นๆ ที่เพิ่มเติมในข้อถือสิทธิรองรวมกับลักษณะสาคัญของข้อถือสิทธิหลักด้วย
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากข้อถือสิทธิรองเหล่านันได้มีลักษณะสาคัญเป็นที่รู้กันดีโดยความรู้ทั่วไป
หรือในงานที่เกี่ยวข้อง (The relevant art) ไม่มีความจาเป็นจะต้องตรวจค้นเพิ่มเติมก็ได้
• สาหรับการประดิษฐ์ที่มีข้อถือสิทธิได้อธิบายลักษณะการรวมหลายองค์ประกอบ
(elements) ของการประดิษฐ์ เพื่อทาให้เกิดการประดิษฐ์ขึนใหม่ที่ได้ขอรับสิทธิบัตร 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 รวมทังการ
ประดิษฐ์ที่เป็นการรวมระหว่างส่วน A+B, B+C, C+D และ A+D เป็นต้น
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• ถ้าคาขอรับสิทธิบัตรประกอบด้วยข้อถือสิทธิมีหลายประเภทที่ ได้ระบุการอ้าง
สิทธิที่แตกต่างกัน (เช่น การระบุขอรับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี อุปกรณ์ เครื่องมือ
ที่ใช้ หรือการใช้) ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องทาการตรวจค้นข้อถือสิทธิที่มี
ความแตกต่างทังหมดเหล่านัน
ในบางกรณี ถึงแม้ว่าคาขอประกอบด้วยข้อถือสิทธิเพียงประเภทเดียวอาจจะมี
ความจาเป็นต้องมีตรวจค้นเพิ่มเติม เพื่อมุ่งไปสู่สาระสาคัญที่เกี่ยวข้องในประเภทของข้อถือ
สิทธิประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น ถ้าการตรวจค้นมุ่งไปสู่สาระสาคัญในข้อถือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางเคมี (Chemical Process) เพื่อที่จะตรวจสอบการประดิษฐ์ว่ามีความใหม่
หรือไม่ นอกเหนือจากการตรวจค้น ที่มุ่งไปสู่การอ้างสิทธิในตัวกระบวนการอย่างเดียวแล้ว
ควรจะต้องดาเนินการตรวจค้นให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เกิดจากกระบวนการเคมี
เหล่านันด้วย เพื่อเพิ่มมุมมองในการคิดคาที่ใช้ในการสืบค้น (keyword) เว้นแต่ผลิตภัณ ฑ์
เหล่านันเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อถือสิทธิผลิตภัณฑ์ที่มีความชัดเจนแล้ว พิจารณาได้ว่ามีความ
ใหม่ ผู้ ต รวจสอบหรื อ ผู้ ต รวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รไม่ ต้ อ งท าการตรวจค้ น ในข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ส าหรั บ
กระบวนการผลิต หรือการใช้ผลิตภัณฑ์นัน แต่ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบและได้
พิ จ ารณ าแล้ ว มี ค วามใหม่ แต่ ใ นค าขอเดี ย วกั น นี ได้ ข อถื อ สิ ท ธิ ต่ อ อิ น เทอร์ มี เ ดี ย ท
(Intermediate) ให้ดาเนินการตรวจค้นอินเทอร์มีเดียทดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่ามี
ความใหม่หรือไม่
• การตรวจค้นสาระสาคัญในรายละเอียดและรูปเขียน (ถ้ามี) เพิ่มเติม นอกเหนือ
การตรวจค้นข้อถือสิทธิที่ได้รับกาหนดการนาไปสู่การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (The technical
solutions) แล้ว ถ้าพบว่าสาระสาคัญ (Subject matter) ได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียด
การประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากการกล่าวอ้างไว้ในข้อถือสิทธิ ผู้ตรวจสอบ
หรือผู้ตรวจค้น สิท ธิบั ตรควรมุ่ งเน้ นการตรวจค้น ไปสู่เนือหาสาระสาคัญ ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ใน
รายละเอี ยดการประดิ ษ ฐ์ และรูป เขียน (ถ้ามี ) ซึ่งถูกกาหนดลักษณะส าคัญ เพิ่ ม เติ ม ไว้ใน
คาขอรับสิทธิบัตรด้วยเช่นกัน เพราะหากมีการแก้ไขข้อถือสิทธิเพิ่มเติมโดยผู้ขอมาเมื่อใด
และแก้ไขเพิ่ ม เติ ม มีความเกี่ยวข้องในเนือหาสาระส าคัญ เหล่ านั น จะท าให้ พิ จารณางาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วได้อย่างครอบคลุม
ตัวอย่างเช่น
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า โดยกล่าวอ้างใน
ข้อถือสิทธิในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพียงแค่เฉพาะฟังก์ชั่น (หน้าที่การทางาน
: Function) และลักษณะการท างานของวงจรเท่ านัน หากแต่พ บเนื อหาสาระสาคัญ ของ
วงจรทรานซิสเตอร์ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และรูปเขียน แต่ยังไม่ได้
กล่าวอ้างสิทธิ ในกรณีดังกล่าวผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องมุ่ง เน้น
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ไปสู่ไม่ ใช่แค่เพี ยงแต่ฟั งก์ชั่น หรือลักษณะการท างานของวงจรที่ ถูกกาหนดไว้ข้อถือสิท ธิ
เท่านัน ควรจะต้องตรวจค้นในสาระสาคัญ ของวงจรทรานซิสเตอร์ที่ยังคงปรากฏอยู่ หาก
ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิในสาระสาคัญ ของวงจรไฟฟ้า ดังกล่าวภายหลัง
แล้ วผู้ตรวจสิทธิบัตรหรือผู้ ตรวจค้น สิทธิบัตรไม่มีจาเป็ นต้องตรวจค้นในประเด็นดั งกล่าว
เพิ่มเติมอีก
อย่างไรก็ตาม กรณีที่พบว่าได้มีการประดิษฐ์หลายอย่างเปิดเผยไว้รายละเอียดการ
ประดิษฐ์ปรากฏในคาขอรับสิทธิบัตรเดียวกัน (The lack of unity) ซึ่งมีการประดิษฐ์หลาย
อย่างเหล่านันไม่มีความเกี่ยวพันกันจนถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันตามมาตรา 18
แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะไม่ทาการ
ตรวจค้นในส่วนสาระสาคัญที่ถูกแยกออกดังกล่าวเหล่านัน จนกว่าจะได้รั บการแยกคาขอรับ
สิทธิบัตรเป็นอีกหนึ่งฉบับคาขอ
• นอกจากการตรวจค้ น งานที่ ป รากฏอยู่ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของการประดิษฐ์นันๆ ไว้ด้วย ซึ่งผู้ประดิษฐ์มักจะระบุ
ไว้ในคาขอรับสิทธิบัตร
3.2 การตรวจค้นคาขอรับ สิท ธิบั ต รหรือคาขอรับ อนุสิ ท ธิบั ตรใดๆ แล้วพบ
ความเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้น
• ในการตรวจค้นคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สิทธิที่มีความขัดแย้งกันเกิดขึน ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องพิจารณา
ว่าได้มีบุคคลใดได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไว้หรือไม่
โดยพิ จารณาได้จ ากชื่ อผู้ ขอรับ สิท ธิ บั ตรประกอบกับ ขอบเขตสาระส าคัญ ของข้อถือสิท ธิ
ที่ปรากฏในคาขอรับสิทธิบัตรกับชื่อผู้ขอและขอบเขตสาระสาคัญของข้อถือสิทธิของงานที่ได้
ตรวจค้นว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือต่างบุคคลกัน และเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่
หรือเกิดความซาซ้อนกันในสิทธิแล้วจะขอรับความคุ้มครองตาม 16 หรือ มาตรา 65 ทศ
ประกอบด้วยมาตรา 16 หรือมีผู้ขอรับสิทธิขอรับความคุ้มครอง ทังสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ตามมาตรา 77 ฉ หรือไม่ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ดั งกล่า ว ผู้ ต รวจสอบหรือผู้ ต รวจค้น สิ ท ธิบั ตรจะต้ องตรวจค้น เอกสาร
สิทธิบัตรบนฐานข้อมูลสิทธิบัตรของไทย (e-Patent) หากพบว่าคาขอรับสิทธิบัตรหรือคา
ขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆมีเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดการขัดแย้งกันขึน หรือเกิดความซาซ้อนกัน
ในสิ ท ธิ ให้ ระบุ ป ระเภทเอกสารลงรายงานการตรวจค้น สิ ท ธิ บั ต รหรืออนุ สิ ท ธิบั ต ร ด้ ว ย
สัญ ลั กษณ์ “CR” ( Conflicting of Rights ) หมายถึง เอกสารสิท ธิบั ต รหรืออนุสิ ทธิบั ต ร
หรือคาขอรับสิทธิบัตรหรือคาขออนุสิทธิบัตรใดๆ ได้ปรากฏว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
หรือเกิดความซาซ้อนกันของสิทธิ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรต่างบุคคลกัน
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4. การศึกษาเอกสารแสดงงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจค้น
ในกรณีที่ได้มีการอ้างอิงเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ (การอ้างอิงงานที่ปรากฏอยู่แล้วในภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ
การประดิษฐ์) เช่น คาขอรับสิทธิบัตร คาขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วารสาร
งานวิ จั ย บทความ ต าราหนั ง สื อ รายงานการตรวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รระหว่ า งประเทศ
(International Search Report) ความเห็นจากการตรวจค้นของหน่วยงานองค์กรตรวจค้น
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (Written Opinion form ISA) รายงานการตรวจค้นสิทธิบัตรของ
สานักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศอื่นใด (Search Report of foreign countries) รายงาน
การตรวจสอบเบื องต้ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รระหว่ า งประเทศ (International Preliminary
Examination Report : IPER ) เป็นต้น
หากได้อ้างอิงงานที่ ปรากฏอยู่แล้ว ดังกล่ าวข้างต้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ ตรวจค้น
สิทธิบัตรจะต้องอ่านวิเคราะห์เพื่อประโยนช์ในการตรวจสอบ ทังนี ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจไม่ได้
นาส่งเอกสารต่างๆ ดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาในเบืองต้น ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจ
ค้นสิท ธิบัตรสามารถค้น เอกสารเพิ่มเติม ได้ด้วยตนเอง หรืออาจแจ้งให้ผู้ขอน าส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเหล่านันได้ เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญ ของเอกสารที่อ้างอิงเหล่านันให้
มาก ทังนี อาจสามารถแจ้งผู้ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปกาหนดวิธีการแจ้งตาม
มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ในกรณีที่พบว่าได้มีการอ้างอิงเอกสารไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ (เช่น การ
อ้างอิงเอกสารในภูมิหลังของศิลปะหรือวิท ยาการที่เกี่ยวข้อง) หรืออ้างอิงเอกสารอื่นใดๆ
และได้อธิบายรายละเอียดสาระสาคัญของการเอกสารอ้างอิงเหล่านันไว้อย่างชัดเจน หรือ
อธิบายรายละเอียดแล้วไม่นาไปสู่ความเกี่ยวข้องกับสาระสาคัญการประดิษฐ์อย่างมีนัยสาคัญ
แต่อย่างใด ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรไม่มีความจาเป็นตรวจค้นเอกสาร
ดังกล่าวเหล่านัน

5. ศึกษาสัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) ของคาขอรับ
อนุสิทธิบัตร
เพื่อให้การตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรและการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรตรวจสอบหรือ
ค้นหาสัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification :
IPC) ของคาขอให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด
การจ าแนกประเภทการประดิ ษ ฐ์ระหว่ า งประเทศ (Classify) กาหนดขึนโดย
องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ าโลก(WIPO) ซึ่ ง เกิ ด ขึ น จากความตกลง Strasbourg
Agreement จัดให้มีระบบจัดหมวดหมู่ สัญญลักษณ์การประดิษฐ์ และการจาแนกประเภท
การประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Patent Classification: IPC) แบ่งออกเป็น
ลาดับ ย่ อย โดยใช้ตั วเลขและตัวอั กษรในการจัดล าดับ เรียกว่า 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
ทังนี ในการค้นหาการจาแนกประเภทการประดิษฐ์นัน สามารถตรวจสอบและ
ค้นหาได้ที่ http://www.wipo.int/classifications/ipc/en

6. การตรวจค้นสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อพิจารณาคาขอจากเนือหาสาระสาคัญของข้อถือสิทธิแล้ว พบว่าสาระสาคัญ
ของการประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน้าที่การทางานที่มีความเฉพาะเจาะจง (Specific function) การทางานที่มีลักษณะพิเศษ
หรือการใช้ (Use) มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกันแสดงให้เห็น ได้อย่างชัดเจน ผู้ตรวจสอบ
หรือ ผู้ ต รวจค้ น สิ ท ธิ บั ต รจะต้ อ งด าเนิ น การตรวจค้ น สาระส าคั ญ การประดิ ษ ฐ์ ในสาขา
วิ ท ยาการทางเทคนิ ค (Technical Field) อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งร่ ว มด้ ว ย เพื่ อ การตรวจค้ น
ครอบคลุมขยายขอบเขตไปสู่สาขาวิทยาการทางเทคนิค อื่นที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกัน
หรือสาขาวิทยาการเทคนิคเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรในฐานะเป็นผู้มีความชานาญใน
ระดับสามัญในงานเหล่านัน
ส าหรั บ การจั ด ประเภทหมวดหมู่ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รั บ จ าแนก
โดยผู้ตรวจสอบในขันตอนการตรวจสอบเบืองต้นไว้แล้วนัน โดยปกติแล้วได้จะระบุประเภท
การประดิษฐ์ที่ได้แสดงถึงขอบเขตสาขาวิทยาการทางเทคนิคเกี่ยวข้องสาระสาคัญของคาขอ
ในขอบเขตของข้ อ มู ล พื นที่ ในทางวิ ท ยาการเทคนิ ค ที่ ใกล้ เคี ย งกั น (กลุ่ ม IPC ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกัน) และสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้กาหนดให้สอดคล้องกับ
หน้าที่การทางานที่สาคัญ หรือการใช้งานสาระสาคัญ ที่ มีนัยสาคัญที่ ต้องมีอยู่ในคาขอตาม
ที่ได้ รับเปิ ดเผยไว้ในรายละเอี ยดการประดิษ ฐ์ และไม่ใช่ เพี ยงแค่ ระบุชื่ อสาระสาคัญ ของ
คาขอรับสิทธิบัตรอย่างเดียวกันไว้เท่านัน แต่เป็นการแสดงออกถึงหน้าที่การทางานอย่าง
เฉพาะเจาะจงลงในคาขอรับสิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น
การประดิษฐ์เครื่องผสมชากับเครื่องผสมคอนกรีตอยู่ในขอบเขตข้อมูลที่คล้ายคลึง
กันเพราะการผสมเป็นหน้าที่การทางานที่สาคัญของทังสองอย่างเหล่านัน หรือการประดิษฐ์
เครื่องจักรตัดอิฐกับเครื่องจักรตัดขนมแผ่นบิสกิตยังคงอยู่ในขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการ
ทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน
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การประดิษฐ์ที่หนีบจับสายเคเบิลที่มีลักษณะโครงสร้างที่แน่นอนและถูกกาหนด
ไว้ ในข้อถื อสิ ท ธิ ห ลั ก ของคาขอรับ สิ ท ธิ บั ต ร หากตรวจค้ น แล้ ว ไม่ ส ามารถค้น หาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาการทางเทคนิคนันได้ จะต้องขยายขอบเขตการตรวจค้นไปยังข้อมูล
สาขาวิทยาการทางเทคนิคของตัวยึดท่อและที่หนีบอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งตัวที่ยึด
ท่อหรือที่หนีบอื่นๆ เหล่านัน จะต้องมีหน้าที่การทางานสาคัญที่คล้ายคลึงกันกับที่หนีบจับ
สายเคเบิล ดังนัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะค้นพบลักษณะโครงสร้างตามที่กาหนดไว้ในข้อถือ
สิทธิหลักที่กล่าวอ้างถึงดังกล่าว และอีกนัยสาคัญหนึ่งสิ่งที่ได้จากขยายการตรวจค้นไปสู่สาขา
วิทยาการทางเทคนิคอื่นๆ จะทาให้ครอบคลุมเอกสารสิทธิบัตรทังหมด ซึ่งก็อาจมีเนือหา
ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงโดยทังหมด หรืออาจมีสาระสาคัญบางส่วนที่ปรากฏ
ในคาขอรับสิทธิบัตรที่อาจเป็นไปได้
ในการกาหนดขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นัน ซึ่งมี
ความเป็นได้อย่างมากที่จะค้นพบงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงที่สุ ด ผู้ตรวจสอบ
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิจะต้องตรวจค้นเอกสารให้ครอบคลุมในขอบเขตข้อมูลสาขาวิทยาการ
เหล่านัน เพื่อมุ่งไปสู่การตรวจค้นในสาระสาคัญเดียวกันในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม เช่ น ถ้าสั ญ ลั กษณ์ จ าแนกการประดิ ษ ฐ์ ระหว่า งประเทศ (IPC) คือ xxxx5/02
ส าหรับ วั ด ความยาว ความกว้ า ง ความหนา เป็ น IPC แรก ผู้ ต รวจสอบหรือ ผู้ ต รวจค้ น
สิทธิบัตรจะต้องตรวจค้นในกลุ่มย่อยๆ ภายใต้หมู่ย่อย (Sub group) 5/02 อื่นๆ อาจเป็นหมู่
ย่อย 5/04 หรือ 5/06 หรือสาหรับวัดระยะห่างช่องว่างระหว่างของวัตถุ อาจจะเกี่ยวข้องกับ
การวั ด ระยะทางได้ IPC คื อ xxxx5/14 ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งพิ จ ารณาถึง ข้ อมู ล ของ
สัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ IPC ที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น

7. การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิและกาหนดองค์ประกอบในการตรวจค้น
หลั งจากอ่ านศึกษาคาขอรับ สิ ท ธิบั ต รแล้ วเข้าใจต่ อเนื อหาการประดิ ษ ฐ์ อย่ า ง
ชัดเจนเพียงพอแล้ว โดยที่คาขอรับสิทธิบัตรได้ผ่านข้อกาหนดของการตรวจสอบเบืองต้นและ
กาหนดสัญลักษณ์การจาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC) ที่ถูกต้อง รวมทังพิจารณา
จากสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่จะต้องตรวจค้นแล้ว ผู้ตรวจหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้อง
วิเคราะห์ในแต่ละข้อถือสิทธิและแยกองค์ประกอบการประดิษฐ์ (Elements) เพื่อใช้ในการ
ตรวจค้นดังต่อไปนี
7.1 การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด
ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจในเนือหา
ของข้อถือสิทธิหลักโดยรวมทังหมด แล้วทาการวิเคราะห์เบืองต้นเกี่ยวกับในข้อถือสิทธิหลัก
เหล่านัน เพื่อตรวจสอบว่ามีการอ้างสิทธิในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคจริงหรือไม่ หากไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค แล้วก็ไม่มีความจาเป็นตรวจค้น จนกว่าจะมี
การแก้ไข้อถือสิท ธิ ให้ ถูกต้อง หากปรากฏพบว่าข้อถือสิ ท ธิมีความเกี่ยวข้องกับ การแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคและสามารถตรวจค้นได้แล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้อง
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พิจารณจากขอบเขตของข้อถือสิทธิหลักในการขอรับความคุ้มครองในมุมมองที่กว้างที่สุดเท่า
เป็นไปได้ และทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ซึ่งโดยหลักการตรวจค้นในครังแรกจะต้อง
ตรวจค้นข้อถือสิทธิหลักนันเป็นลาดับแรก
7.2 การกาหนดองค์ประกอบ (Elements) สาหรับการตรวจค้น
ผู้ตรวจสอบสิท ธิบั ตรหรือผู้ต รวจค้น สิท ธิบัต ร จะต้องวิเคราะห์ ถึงวิธีการแก้ไข
ปั ญ หาทางเทคนิ คที่ ได้ กาหนดไว้ ในข้อถือ สิ ท ธิ ห ลั ก ซึ่ งก าหนดขอบเขตการขอรับ ความ
คุ้มครองในมุมมองที่กว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และจะต้องกาหนดองค์ประกอบการประดิษฐ์
เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบพืนฐานในการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่จะสามารถสะท้อนให้
เห็นต่อการแก้ปัญหาทางเทคนิคเหล่านันได้ โดยทั่วไปองค์ประกอบพืนฐานใช้ในการตรวจค้น
ได้รับกาหนดอยู่บนพืนฐานขอบเขตข้อมูลทางเทคนิค เช่น การเกิดปัญหาทางเทคนิค หรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือผลทางเทคนิคที่เกิดขึน เป็นต้น
หลังจากกาหนดองค์ประกอบพืนฐานการตรวจค้นไว้แล้ว ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
หรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องวิเคราะห์ลักษณะสาคัญ (Features) ในขอบเขตข้อมูลทาง
เทคนิคที่จะค้นหา เพื่อที่จะกาหนดวิธีการแสดงผลในแต่ละองค์ประกอบสาหรับการตรวจค้น
บนระบบคอมพิ ว เตอร์ เช่ น คาค้น (Keyword) สั ญ ลั กษณ์ จ าแนกการประดิ ษ ฐ์ ระหว่ า ง
ประเทศ (IPC) สูตรโครงสร้างทางเคมี เป็นต้น เพื่อที่จะทาให้เกิดความสมบูรณ์ในการตรวจ
ค้นที่จะแสดงออกถึงองค์ประกอบต่างๆ จากการตรวจค้นเหล่านีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
โดยมีการรวมเข้าด้วยกันของคาค้น (Keyword) และสัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่าง
ประเทศ (IPC) เพื่อเกิดผลลัพธ์จากการตรวจค้นที่เกิดจากหลายวิธีการต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน
ในการเลื อ กค าค้ น ต่ า งๆ โดยทั่ ว ไปจะมี ห ลายค าพ้ อ งความหมายหรือ ค าที่ มี
ความหมายเดียวกันเรียกว่า Synonyms ซึ่งพิจารณาได้จากคาที่แตกต่างกันแต่ความหมาย
เดียวกันหรือใกล้เคียง เช่น seed: grain, cereal, rice หรือ pipe : tube conduit tubular
structure conical, connector cylindrical member เป็นต้น และอาจพิจารณาจากคาที่
มี ค วามหมายอื่ น ๆ (Alternative Meaning) ประกอบกั บ การวิ เคราะห์ ร่ว มกับ IPC ช่ ว ย
ประกอบกอบการตัด สิน ใจเพื่ อเลื อกคาค้น (Keywords) ได้ อย่ างเหมาะสม เช่ น mouse:
Animal (A01K67/00) หรือ computer input device : G06F3/00 เป็นต้น
ตัวอย่าง
การหาคาค้นข้อถือสิทธิหลัก รวมทุกลักษณะสาคัญที่จาเป็นต่อการแก้ปัญหาทางเทคนิค
1. เครื่องจ่ายอากาศสาหรับบาบัดนาเสีย ซึง่ ประกอบด้วยปั๊มอากาศที่ถูกเชื่อมต่อ
กับท่อดูดอากาศ (ลักษณะสาคัญ A) และใบพัดอยู่ภายใน (ลักษณะสาคัญ B) ท่อกระจาย
อากาศ (ลักษณะสาคัญ C) เพลาขับเคลื่อน (ลักษณะสาคัญ D) เฟืองโซ่ (ลักษณะสาคัญ E)
พลูเล่ย์ (ลักษณะสาคัญ F) และชุดเฟืองเปลี่ยนทิศทางการหมุน (ลักษณะสาคัญ G) เป็นต้น
การค้นข้อถือสิทธิรองอาจมีลักษณะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมความหมายของข้อถือ
สิทธิหลักให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน
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2. เครื่องจ่ายอากาศเพื่อบาบัดนาเสียตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง เพลาขับเคลื่อนเริ่ม
หมุ น เฟื องโซ่ หมุ น ตาม และดึ งให้ พ ลูเล่ ย์ หมุ น ตาม สายพานฉุด เฟื องเปลี่ ย นทิ ศทางหมุ น
(ลักษณะสาคัญ H)...เป็นต้น

ในการพิจารณาองค์ประกอบ (Elements) สาหรับ การตรวจค้น เพื่ อสะท้อนให้
เห็นถึงการแก้ปัญ หาทางเทคนิค ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องไม่ใช่แค่เพียง
พิจารณาลักษณะสาคัญทางเทคนิคในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแสดงออกอย่างชัดเจนเท่านัน
แต่จะต้องพิจารณาลักษณะสาคัญที่เท่าเทียมกัน (The equivalent features) กับลักษณะ
สาคัญทางเทคนิคบางอย่างที่มี ความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเหล่านัน ลักษณะ
สาคัญที่เท่าเทียมกันคือการเทียบกั บของลักษณะสาคัญที่ได้รับการอธิบายอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อการกระทาที่มีหน้าที่การทางานอย่างเดียวกัน (the same function) ในลักษณะทานอง
เดียวกัน (the same way) ซึ่งก่อให้เกิดผลทางเทคนิ คอย่างเดียวกัน (the same effect) โดย
อธิบายลักษณะสาคัญและสามารถเชื่อมโยงที่ ส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้มี
ความชานาญในระดับสามัญในงานเหล่านันได้

8. งานที่ปรากฏอยู่แล้ว
การตรวจค้ นหางานที่ ปรากฏอยู่ แล้ ว (The Prior Art) ใช้ ตรวจสอบสิ ทธิ บั ตรนั น
จะต้องเป็นงานที่ปรากฎอยู่แล้วที่กาหนดไว้ตามมาตรา 6 หรือสิทธิที่เกิดขึนก่อนกรณีแสดงการ
ประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชนตามมาตรา 19 หรืองานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ก่อนหน้าก่อนวันที่ได้อ้างสิทธิย้อนหลัง (The priority date) (ผู้ขอได้ขอถือสิทธิให้ถือว่าได้ยื่ น
คาขอนันไว้ในวันที่ได้ยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นครังแรก) ตามมาตรา 19 ทวิ
ความหมายงานที่ ปรากฏอยู่แล้ วตามมาตรา 6 (2) หมายถึง การประดิ ษฐ์ที่ ได้ มีการ
เปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอก
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ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนันจะกระทาโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์
การนาออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ
ทังนี ข้อยกเว้นกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระทามิชอบด้วยกฎหมาย
หรือการเปิ ดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอี ยดโดยผู้ ประดิ ษฐ์เอง รวมทั งการแสดงผลงานของ
ผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ
และการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทาภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการ
ขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียด 6(2)
8.1 แนวทางการกาหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้น
ในการตรวจค้นงานที่ ปรากฏอยู่ แล้ ว (The Prior Art) ส าหรับตรวจสอบ
สิ ทธิ บั ตรนั นจะต้ องเป็ นเอกสารที่ ได้ รับเปิ ดเผยไว้ ก่อนวั นยื่ นคาขอรับสิ ทธิ บั ตรในหรือนอก
ราชอาณาจักร ทังนี ให้คานึงถึงช่วงเวลาตรวจค้นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว กรณีวันยื่นคาขอ
ได้รับสิทธิย้อนหลังตามมาตรา 19 หรือกรณีวันยื่นคาขอได้รับสิทธิย้อนหลัง (The priority date)
ตามมาตรา 19 ทวิ ดังภาพตัวอย่างดังต่อไปนี
มาตรา 19 กรณีขอถือสิทธิโดยให้ถือว่ายืน่ คาขอนันในวันเปิดงานแสดง

มาตรา 19 ทวิ กรณียื่นขอถือสิทธิวันยืน่ ต่างประเทศไว้ครังแรก
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ไม่ได้อ้างสิทธิย้อนหลัง หรือไม่สามารถขอถือวันยื่นคาขอในต่างประเทศไว้ครังแรกเป็นวันยื่น
ในไทยได้ ซึง่ ไม่เป็นไปกาหนดในข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542

ถือว่าเป็นงานทีป่ รากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6(4) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
8.1.1 การตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ได้รับการเปิดเผยหรือแสดงงาน
ต่อสาธารณชน
(1) ในกรณี ผู้ขอยื่นคาขอรับ อนุสิทธิบัตรครังแรกในประเทศ และไม่มีการ
อ้างสิทธิที่เกิดขึนก่อนหรือสิทธิย้อนหลังวันยื่นในครังแรกใดๆ สาหรับการตรวจสอบเพื่อการ
พิจารณาความใหม่ ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิคที่คล้ายคลึงกั น
ที่ เกี่ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง จะต้ อ งพิ จ ารณาได้ จ ากเอกสารที่ ไ ด้ รับ เผยแพร่ ตี พิ ม พ์ ห รื อประกาศ
โฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือนาออกแสดงงาน หรือการ
เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยด้วยประการใดๆ ก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย (วัน
ยื่นคาขอฯ) ที่ตนเองกาลังพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์เหล่านัน
(2) ในกรณีผู้ขอรับฯได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ภายในกาหนดเวลา 12
เดือนนับแต่ยื่นคาขอครังแรกไว้ในต่างประเทศ และได้กล่าวอ้างข้อถือสิทธิย้อนหลังในวันยื่นคาขอ
ไว้ครังแรกตามมาตรา 19 ทวิ ในขันตอนการตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบหรือ
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ผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรสามารถค้นหาการอ้างสิทธิย้อนหลังของวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศไว้ใน
ครังแรก ซึ่ งได้ระบุวั นยื่ น คาขอของคาขอรับ สิท ธิบั ต รไว้ ซึ่ งสามารถตรวจค้น เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
ฐานข้อมูล สิ ท ธิ บั ตรของส านั กงานสิท ธิบั ตรต่ างประเทศหรือส านั กงานสิท ธิบั ตรระหว่ าง
ประเทศ เพื่อพิจารณาวันที่ยื่นคาขอของเอกสาร แล้วทาการคานวณวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
ภายในกาหนดเวลา 12 เดือนนับตังแต่วันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้ครังแรกนันถูกต้องหรือไม่
และให้พิจารณาความถูกต้องในการระบุขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นครัง
แรกเป็นวันยื่นคาขอในประเทศในราชอาณาจักร (แบบสบ/สผ/อสบ /002-ก) ตามกาหนด
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องกาหนดแบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตร คาขอถือสิทธิวัน
ยื่ น ค าขอในต่ า งประเทศไว้ เป็ น ครังแรก ซึ่ ง ผู้ ข อจะต้ อ งยื่ น มาประกอบกั บ ค าขอที่ เป็ น
ภาษาต่างประเทศ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาถึงการเปิดเผยการประดิษฐ์ไว้อย่างสมบูรณ์
เพียงพอแก่ผู้มีความชานาญในระดับสามั ญหรือเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถปฏิ บัติตามได้
และแสดงวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สดุ ในการประดิษฐ์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรพึงจะทราบได้ในวันยื่น
ค าขอไว้ ค รังแรก (อย่ า งน้ อ ยค าขอถื อ สิ ท ธิ ย้ อ นหลั ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยรายละเอี ย ด
การประดิษฐ์ รูปเขียน (ถ้ามี) เป็นต้น) โดยมีเงื่อนไขกาหนดเวลาการยื่นเอกสารมาพร้อมกับ
การขอรับสิท ธิบั ตรภายในกาหนดเวลา 12 เดือน หรือก่อนการประกาศโฆษณาคาขอรับ
สิทธิบัตรในราชอาณาจักร แต่ทังนีต้องไม่เกินกาหนดเวลาภายใน 16 เดือนนับแต่ยื่นคาขอ
นอกราชอาณาจักรไว้เป็ นครังแรกตามที่ได้รับกาหนดไว้กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542)
ข้อ 10
8.1.2 สาหรับในแนวทางการตรวจสอบการอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนหรือ
การอ้างสิทธิย้อนหลังของคาขอรับอนุสิทธิบัตร
1. หากผู้ขอได้อ้างสิทธิย้อนหลังหรือสิทธิที่เกิดขึนก่อนและดาเนินการตามข้อ (2)
ได้อย่า งถูกต้องแล้ว ผู้ต รวจสอบหรือผู้ต รวจค้น สิท ธิบัต รต้องค้น หางา นที่ปรากฏอยู่แล้ว
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน
หรือ ใกล้ เคี ย งกั น ที่ เกี่ ย วข้อ งกั น ซึ่ ง พิ จ ารณาได้ จ ากเอกสารที่ ได้ รับ เผยแพร่ตี พิ ม พ์ ห รื อ
ประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือนาออกแสดง หรือ
การเปิด เผยต่อ สาธารณชนด้ว ยประการใดๆ ก่อนวัน ขอรับ สิท ธิบ ัต รในครังแรก เพื่ อใช้
พิ จ ารณ าความใหม่ ทั งนี ควรตรวจค้ น งานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว ที่ เกิ ด ขึ นในฐานข้ อ มู ล
ภายในประเทศ (e-Patent) ร่วมด้วย
2. หากผู้ขอได้อ้างสิทธิย้อนหลังหรือสิทธิที่เกิดขึนก่อนและดาเนินการตามข้อ (2)
ไม่ถูกต้องแล้ว ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิทยาการทางเทคนิคเดียวกัน หรือแสดงลักษณะเทคนิคที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้อง
กัน ซึ่งจะต้องพิจารณาได้จากเอกสารที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ห รือประกาศโฆษณาการขอรับ
สิทธิบัตรหรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือนาออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชน
ด้วยประการใดๆก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาความ
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ใหม่ ทังนีควรจะต้องตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกิดขึนในฐานข้อมูลภายในประเทศ (ePatent) ร่วมด้วย
3. หากผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ดาเนินตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ตามข้ อ 1 และ 2 แล้ ว พบเอกสารสิ ท ธิ บั ต รที่ มี ผ ลต่ อ ความถู ก ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ
ที่เกิดขึนก่อน (Right of priority) หรือการอ้างสิทธิย้อนหลัง โดยปรากฏข้ อเท็จที่ว่าเอกสาร
ได้รับเผยแพร่ ตีพิมพ์หรือประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร
ซึ่งเกิดขึนจริงในระหว่างการตรวจค้นหาเอกสารอ้างอิงสิทธิบัตร ดังต่อไปนี
3.1) ถ้าพบเอกสารอ้ างอิ งได้ มีการเปิ ด เผยในรายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ที่ มี
ลักษณะสาคัญ เป็น การประดิษฐ์เดียวกันหรือเหมือนกัน (Identical) หรือใกล้เคียงกันกับ
สาระส าคัญ ของค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต ร และวัน ที่ เปิ ด เผยหรือเผยแพร่ ตี พิ ม พ์ หรือประกาศ
โฆษณาการขอรับสิทธิบัตร หรือประกาศโฆษณาสิทธิบัตรของเอกสารอ้างอิงอยู่ในระหว่างวัน
ยื่นคาขอครังแรก (วันที่อ้างสิทธิเกิดขึนก่อน) กับวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย หาก
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ค้นพบเอกสารดังกล่าวให้ระบุระดับประเภท
เอกสาร “PX”
3.2) ถ้า พบว่ า ได้ มี การเปิ ด เผยสาระส าคั ญ การประดิ ษ ฐ์ เป็ น การประดิ ษ ฐ์
เดียวกันหรือเหมือนกัน (Identical) หรือมีสาระสาคัญเหมือนกันบางส่วน หรือสาระสาคัญ
เหมือนกันทังหมดกับคาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นโดยบุคคลอื่น โดยได้รับการยื่นขอรับจากบุคคล
อื่นใดๆ นอกจากนี วันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรก่อนหน้าที่พบอยู่ระหว่างการอ้างสิทธิวันยื่น
คาขอครังแรกในต่างประเทศกับ วัน ยื่น คาขอรับในประเทศไทยเวลาต่อมา และวัน ยื่นคา
ขอรับอนุสิทธิบัตรก่อนหน้าที่พบได้รับการประกาศโฆษณาในวันหรือหลังจากยื่นคาขอรับ
สิทธิบัตรในประเทศไทย หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้ค้นพบเอกสาร
ดังกล่าวยื่นโดยบุคคลอื่นๆใดในกรณีดังกล่าวให้ระบุระดับประเภทเอกสาร “EX” หรือ
3.3) ถ้า พบว่ าได้ มี การเปิ ด เผยสาระส าคัญ การประดิ ษ ฐ์ เป็ น การประดิ ษ ฐ์
เดียวกันหรือเหมือนกัน (Identical) หรือมีสาระสาคัญเหมือนกันบางส่วน หรือสาระสาคัญ
เหมื อ นกั น ทั งหมดของค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร โดยได้ รั บ การยื่ น ขอรั บ จากบุ ค คลอื่ น ใดๆ
นอกจากนี วันยื่นขอถือสิทธิในครังแรกของคาขอรั บอนุ สิทธิบัต รก่อนหน้ าที่ ได้พบ อยู่ใน
ระหว่างการอ้างสิทธิวันยื่นคาขอครังแรกในต่างประเทศกับวันยื่นคาขอในประเทศไทยต่อมา
และวันยื่นคาขอรับ อนุสิทธิบัตรก่อนหน้าที่พบได้รับการประกาศโฆษณาในวันหรือหลังจาก
ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรได้
ค้นพบเอกสารดังกล่าวยื่นโดยบุคคลอื่นๆใด ให้ระบุระดับประเภทเอกสาร “EX” เช่นกัน
ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร ควรมุ่งเน้นให้ความสาคัญในการตรวจสอบ
การอ้างสิทธิที่เกิดขึนก่อน (The claim of right of priority) หรือการอ้างสิทธิย้อนหลังของ
คาขอรับอนุสิทธิบัตรดังได้อธิบายไว้ในข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.3 หากพบว่าการอ้างสิทธิที่เกิดขึน
ก่อนหรือการอ้างสิทธิย้อนหลังแล้วไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อทาให้การอ้างสิทธิที่เกิดขึนก่อน
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หรือการอ้างสิทธิย้อนหลังที่ได้ยื่นจากบุคคลอื่นใดๆ อาจจะนาใช้งานเป็นเอกสารอ้างอิงใน
การตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ เพื่อพิจารณาให้เกิดความถูกต้องต่อไปได้
ในการตรวจค้นหาเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจ
ค้นสิทธิบัตร จะต้องมุ่งเน้นในเกี่ยวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่มีผลต่อการพิจารณาความใหม่
(Novelty) โดยการคัดเลือกงานที่ปรากฏอยู่แล้วใกล้เคียงที่สุด (The closest prior art) เพื่อทา
การวิเคราะห์ความใหม่ของการประดิษฐ์ นอกจากนี ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรอาจจะต้องพิจารณางานไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อสร้างความรู้พืนฐานสาคัญต่อการ
ประดิษฐ์
สาหรับการเปรียบเทียบวิเคราะห์ความใหม่ ให้พิจารณาสาระสาคัญที่ถูกเปิดเผย
ไว้ทังหมดในงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้อง (ทังหมดของรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือ
สิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) และบทสรุปการประดิษฐ์)
8.2 การหยุดตรวจค้น (Termination of search)
โดยหลักการโดยทั่วไป การตรวจค้นต้องถูกทาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ แต่ในทางปฏิบัติ
อาจมีเงื่อนไขเรื่องของความคุ้มค่า ความรวดเร็วของเวลาในการตรวจค้น ซึ่งผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือ
ผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะต้องตัดสินได้ว่าจะหยุดการดาเนินการตรวจค้นได้เมื่อใด โดยคานึงถึงปริมาณ
และคุณภาพของเอกสารอ้างอิงที่ได้ ซึ่งปัจจัยที่สมดุล (ในประเด็นเรื่องเวลา พลังงานและต้นทุนที่ใช้
ในการตรวจค้นที่ต้องถูกนามาใช้ในการตรวจค้นกับผลของการตรวจค้นที่ได้รับ)
เงื่ อ นไขที่ ส าคั ญ จะท าให้ จ ะต้ อ งหยุ ด การตรวจค้ น (Several circumstances of
termination of search)
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรจะหยุดตรวจค้น ได้โดยมีเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี
1. เมื่ อตรวจพบเอกสารอ้ างอิ งที่ มี ความเกี่ ยวข้ องโดยตรงกั บสาระส าคั ญของการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรแล้ว ผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่าเอกสารดังกล่าวได้เปิดเผยถึงลักษณะ
สาคัญของการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดแจ้งทุกสาระสาคัญของการประดิษฐ์ในคาขอรับสิทธิบัตร และมี
เนื อหาที่ เปิ ดเผยไว้แล้ วนั นผู้ มี ความช านาญในระดั บสามั ญในศิลปะหรือวิ ทยาการที่ เกี่ ยวข้องที่
สามารถทาและปฏิบัติตามได้ นั่นคือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความใหม่ เมื่อพิจารณาเพียง
เอกสารเดียว โดยจะจัดระดับเอกสารอ้างอิงดังกล่าวในระดับ “X”
2. เมื่อใช้ทักษะประสบการณ์และความรู้พืนฐานเดิมของผู้ตรวจสอบฯ แล้วพิจารณาได้
ว่าไม่สามารถค้นพบเอกสารสิ่งประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้าได้ หรือพบงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ ไม่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการประดิษฐ์ หรือผลการตรวจค้นที่คาดว่าจะได้ไม่ คุ้มกับเวลา พลังงานและ
ต้นทุนที่ใช้ในการตรวจค้น ผู้ตรวจสอบจึงไม่จาเป็นทาการตรวจค้นต่อไป
3. เมื่อมีการประดิษฐ์ที่มีมาก่อนหน้านีตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. และปรากฏในรายงานผล
การตรวจค้นต่างประเทศ หรือผลรายงานการตรวจค้นจากการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศ
ของผู้ขอรับสิทธิบัตรเอง
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4. เมื่อมีการประดิษฐ์ที่ มีมาก่อนหน้านีปรากฏในผลรายงานตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 3.
แล้ว ควรจะตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพิ่มเติมในฐานข้อมูลของไทย (e-Patent) เพื่อการอ้างอิง
เอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกิดขึนภายในประเทศ และครอบคลุมต่อการพิจารณาการตรวจสอบ
สาระสาคัญการประดิษฐ์ต่อไป

9. การตรวจค้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษ (Search under Special Circumstances)
9.1 การตรวจค้นคาขอรับอนุสิทธิบัตรให้ครอบคลุมในสาระสาคัญมากกว่าหนึ่ง
สาขาวิ ท ยาการ (Search on an Application of Which the Subject Matter Covers More
than One Technical Field)
เมื่อการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีสาระสาคัญครอบคลุมมากกว่าหนึ่ง
สาขาวิทยาการ ผู้ตรวจสอบฯในสาขาวิทยาการเดิมควรจะต้องปรึกษากับผู้ตรวจสอบฯในอีกหนึ่งสาขา
วิทยาการอีกด้านอื่นๆ ที่มีในการประดิษฐ์ที่ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร เพื่อวางแผนในการตรวจค้น
ร่วมกันต่อไป
ในกรณีที่ผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรเกิดข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวข้องกับการตรวจค้นการประดิษฐ์ใน
คาขอรับอนุสิทธิบัตรสามารถปรึกษากับผูต้ รวจสอบที่รับผิดชอบโดยตรง และในขณะเดียวกันหากเกิด
ข้อสงสัยในผลการตรวจค้นใดๆ ของผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร ผู้ตรวจสอบสามารถติดต่อกับผู้ตรวจค้น
สิทธิ บัตรได้ โดยตรงเช่นกัน เพื่ อให้ เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานและการครอบคลุมเนื อหาการ
ประดิษฐ์ในคาขอรับสิทธิบัตรเหล่านัน
9.2 การตรวจค้นคาขอรับ อนุสิท ธิบั ต รที่ มีห ลายการประดิ ษ ฐ์ในคาขอเดียวกั น
(Search on an Application Which Lacks Unity)
9.2.1 การตรวจค้นคาขออนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในคาขอเดียวกันอย่าง
ชัดเจน (Search on an Application Which Lacks Unity Obviously)
เมื่อพิจารณาสาระสาคัญของการประดิษฐ์ โดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจ
ค้นสิทธิบัตรพิจารณาทังหมดข้อถือสิทธิหลัก ข้อถือสิทธิรอง รายละเอียดการประดิษ ฐ์ และ
รูปเขียน (ถ้ามี) พิจารณาแล้วเห็นว่าคาขอรับอนุสิทธิบัตรมีหลายการประดิษฐ์อยู่ในคาขอรับ
อนุสิทธิบัตรเดียวกันจะต้องทาการตรวจค้นภายหลังจากที่ผู้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นแก้ไข
คาขอรับสิทธิบัตรและข้อถือสิทธิดังกล่าวให้คงเหลือเพียงการประดิษฐ์เดียว
9.2.2 การตรวจค้นคาขออนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในคาขอเดียวกันที่ มี
ความไม่ชัดเจน (Search on an application which lacks unity nonobviously)
การตรวจค้นคาขออนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์ในคาขอรับฯเดียวกันที่ มี
ความไม่ ชัดเจน (Lacks unity nonobviously) นันปรากฏให้ เห็ น ว่ามีการประดิษฐ์หลาย
อย่างในคาขอรับฯเดียวกันภายหลังจากทาการตรวจค้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรต้องทาการตรวจค้นดังต่อไปนี
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(1) เมื่ อ ตรวจค้ น ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก ข้ อ แรก หากตรวจค้ น แล้ ว พบว่ า ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ
ดังกล่าวไม่มีความใหม่ หลังจากขันตอนการตรวจค้น ให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรหรือผู้ตรวจค้น
สิทธิบัตรพิจารณาข้อถือสิทธิหลักที่เหลือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของการตรวจสอบการขอรับ
การประดิ ษ ฐ์ อย่ า งเดี ย วกั น ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้ ว ยมาตรา 18 ประกอบด้ ว ย
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 ข้อ 5. กฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 6. เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่า
ข้อถือสิทธิที่เหลือเหล่านัน เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ หากไม่เป็นการประดิษฐ์
อย่างเดียวกันก็ไม่จาเป็นต้องทาการตรวจค้นข้อถือสิทธิที่ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ต่อไป
(2) ถ้าแนวความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์ข องข้อถือสิทธิหลัก จานวนสองข้อ
หรื อ มากกว่ า ที่ เป็ น ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ คู่ ข นานกั น (inter-parallel independent claims) ที่ มี
สาระสาคัญทางเทคนิคใกล้เคียงกันอย่างมาก และไม่มีข้อถือสิทธิหลักข้อใดมีจาเป็นที่ต้อง
ตรวจค้นในสาขาวิทยาการอื่นๆ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะตรวจค้นทุกสาระสาคัญทางเทคนิค
ในการประดิ ษ ฐ์ ไปพร้อมกั น ได้ ซึ่ งจะต้ อ งไม่ เป็ น การเพิ่ ม ภาระงานของผู้ ต รวจสอบมาก
จนเกินไป ซึ่งลักษณะข้อถือสิทธิคู่ขนานกันจะมีสาระสาคัญทางเทคนิคใกล้เคียงกันอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น
ข้อ ถื อสิ ท ธิ ห ลั ก 1. อุ ป กรณ์ ที่ ไม่ ได้ ท อชนิ ด ใช้ แ ล้ ว ทิ ง (A disposable nonwoven
implement) โดยมีส่วนประกอบดังนี
(A) ชินประกอบที่เป็นแผ่นที่ได้ทอชินที่หนึ่งและที่สอง โดยที่ชินส่วนประกอบ
ที่ไม่ได้ทอที่หนึ่งและที่สองดังกล่าว ได้รับการเชื่อมยึดเข้าด้วยกันตามแนวขอบรอบของชิน
ประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ท อดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วน เพื่อสร้างปริมาตรความจุภายใน
ระหว่างชินส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวกับช่องเปิดเพื่อรับมือของผู้ใช้งานและ
(B) สารผสมที่ควบคู่มากับชินส่วนประกอบที่เป็นแผ่ นที่ไม่ได้ทอชินที่หนึ่ง และ
ชินที่สองดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งชิน
……..ข้อถือสิทธิรอง........
และข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก 10. อุ ปกรณ์ ที่ ไม่ ได้ ทอชนิ ดใช้ แล้ วทิ ง (A disposable nonwoven
implement) โดยมีส่วนประกอบดังนี
(A) ชินประกอบที่เป็นแผ่นที่ได้ทอชินที่หนึ่งและที่สอง โดยที่ชินส่วนประกอบ
ที่ไม่ได้ทอที่หนึ่งและที่สองดังกล่าวได้รับการเชื่อมยึดเข้าด้วยกันตามแนวขอบรอบของชิน
ประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ท่อดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วน เพื่อสร้างปริมาตรความจุภายใน
ระหว่างชินส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอดังกล่าวกับช่องเปิดเพื่อรับมือของผู้ใช้งาน และ
(B) สารผสมที่ควบคู่มากับชินส่วนประกอบที่เป็นแผ่นที่ไม่ได้ทอชินที่หนึ่งและ
ชินนที่สองดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งชิน
โดยที่ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นถุงมือ
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10. สาระสาคัญการประดิษฐ์ที่ไม่จาเป็นต้องทาการตรวจค้น (Subject Matters
for Which Search is Not Required)
สาระสาคัญต่อไปนีผู้ตรวจสอบไม่จาเป็นต้องทาการตรวจค้น
1. การขอรับในสิ่งที่ไม่ใช่การประดิษฐ์ตามมาตรา 3
2. การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้จริง ในทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติ
3. แนวคิดของสาระสาคัญไม่สามารถขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตาม
ตามมาตรา 9
4. รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิไม่สมบูรณ์ ชัดแจ้งและชัดเจน
จนผู้มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะและวิทยาการนันไม่สามารถ
ทาขึนหรือปฏิบัติตามได้

11. เงื่อนไขในการตรวจค้นเพิ่มเติม (Supplementary Search)
ในระหว่างการตรวจสอบการประดิษ ฐ์ อาจจะมี เหตุ ต้องตรวจค้นเอกสารการ
ประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้าเพื่อความเหมาะสมประกอบการพิจารณาให้มากยิ่งขึน ผู้ตรวจสอบฯ
ต้องทาการตรวจค้นเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี
1. เมื่อผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้แก้ไขข้อถือสิทธิ แต่ในการตรวจค้ นในครังแรกยังไม่
อาจครอบคลุมในสาระสาคัญของข้อถือสิทธิใหม่ที่ได้รับการแก้ไข
2. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ส่งคาขอรับสิทธิบัตรที่ชัดเจน ชัดแจ้ง เพียงพอต่อความ
เข้าใจแล้ว ซึ่งเกิดการตรวจค้นไว้ในครังแรก ด้วยเหตุจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของ
คาขอฉบับที่พิจารณาเหล่านัน
3. เมื่อมีหนังสือแจ้งจากกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับ
เปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนของคาขอรับ อนุสิทธิบัตร จึงมีความ
จาเป็นตรวจค้นเพิ่มเติ่ม หรืออาจมีหนังสือแจ้งแยกคาขอรับแล้วมีการเปลี่ย นแปลงสาขา
วิทยาการที่ทาการตรวจค้นในระหว่างที่มีการตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์ หากเกิด
เหตุในกรณี ใดๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่รับผิดชอบคาขอฯ เหล่านัน
จาเป็นต้องตรวจค้นเพิ่มเติม
4. เมื่อพิจารณารายงานผลการตรวจค้นในประเทศ หรือรายงานการตรวจค้น
ระหว่างประเทศ หรือรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศแล้วยังไม่มีความน่าเชื่อถือ
เพียงพอต่อการพิจารณาคาขอรับอนุสิทธิบัตรของไทย หรือปรากฏรายงานที่อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิภายในประเทศ ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตรอาจจะ
ต้ อ งตรวจค้ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ม าก่ อ นหน้ า เพิ่ ม เติ ม ทั งในฐานข้ อ มู ล ภายในประเทศ
(e - Patent) เป็ น ล าดั บ แรก หรื อ ฐานข้ อ มู ล ของต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารตรวจสอบ
สาระสาคัญของการประดิษฐ์ครอบคลุมต่อการพิจารณาในการให้สิทธิอนุสิทธิบัตรเหล่านัน

หมวด 3

ส่วนที่ 3

หน้า 20

12. รายงานผลการตรวจค้น (Search Report)
รายงานผลการตรวจค้ น เป็ น การบั น ทึ ก ผลการตรวจค้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
รายงานผลการตรวจค้ น ที่ มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งของเอกสารอ้ า งอิ ง หรื อ
การประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้านี รายงานการตรวจค้นต้องใช้รูปแบบที่กาหนดโดยกองสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญ ญา และต้องระบุสาขาวิทยาการที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจค้น คาค้น
(Keyword) และระบุฐานข้อมูลที่ใช้ทาการตรวจค้นไว้อย่างชัดเจน รวมทังระบุสัญลักษณ์
การจาแนกประเภทการประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่ตรวจค้น ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็น
ระดับความเกี่ยวข้องของการประดิษฐ์ที่มีก่ อนหน้ากับสาระสาคัญการประดิษฐ์ในคาขอรับ
อนุสิทธิบัตร
ในรายงานผลการตรวจค้นจะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนีในการบ่งชีระดับความเกี่ยวข้อง
กับสาระสาคัญในการประดิษฐ์
“X”: เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประดิษฐ์ที่ ขอรับอนุสิทธิบัตร หรือเป็นเอกสาร
ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ข้อ ถื อ สิ ท ธิ ของการประดิ ษ ฐ์ นี ไม่ ใหม่ ห รือ ไม่ เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ สู ง ขึ น
เมื่อพิจารณาเพียงเอกสารเดียว
“A”: เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการซึ่งไม่ถูกนามาพิจารณาว่า
เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เป็นพิเศษ
“CR”: (Conflicting of Rights) หมายถึ ง เอกสารระหว่ า งค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รและ
คาขอรับ อนุ สิ ท ธิ บั ต รใดๆ หรือ ระหว่า งคาขอรับ สิ ท ธิบั ต รใดๆ หรือ ระหว่ างคาขอรับ อนุ
สิทธิบัตรใดๆ ได้ปรากฏว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือเกิดความซาซ้อนกันของสิทธิ
โดยผู้ขอต่างบุลคลกัน
“P”: เอกสารที่ประกาศโฆษณาอยู่ระหว่างวันยื่นคาขอครังแรกและวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร
มักจะใช้เติมหน้าสัญลักษณ์ที่อ้างอิงถึงอยู่ก่อน (เช่น X หรือ A) หรือเอกสารที่ประกาศโฆษณา ซึ่งเป็น
เอกสารที่ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ยื่นคาขอและวันที่มีการขอสิทธิย้อนหลังไป หรือเอกสารที่ทาให้ต้องมี
การตรวจค้นซา เพื่อพิจารณาถึงขอถือสิทธิย้อนหลังของคาขออนุรับสิทธิบัตรดังกล่าว
“E”: เอกสารที่ประกาศโฆษณาในวันเดียวกันหรือภายหลังจากวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
หรือยื่นคาขอระหว่างประเทศ
“T”: เอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนของหลักการ หรือทฤษฎีของการประดิษฐ์
“O”: เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยการเปิดเผยด้วยวาจา
“D”: เอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุอยู่ในคาขอรับอนุสิทธิบัตร
“L”: เอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุผลอื่น
“&”: เอกสารที่เป็นการประดิษฐ์เดียวกันที่ยื่นไว้ในหลายๆ ประเทศ
ส าหรับเอกสารระดั บต่ างๆที่ กล่ าวข้างต้ น สั ญลั กษณ์ “X” และ “A” ใช้ บ่ งชี ความ
เกี่ ยวข้ องระหว่ างเอกสารอ้ างอิ งหรือการประดิ ษฐ์ ที่ มี ก่อนหน้ า (งานที่ ปรากฏอยู่ แล้ ว) กั บการ
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ประดิษฐ์ที่กาลังตรวจสอบสัญลักษณ์ “CR” และ “E” บ่งชีความเกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงกับ
ข้อถือสิ ทธิ ของค าขอรับสิ ทธิ บั ตรทั งในเงื่ อนไขของเวลาและเนื อหา สั ญลั กษณ์ “P” บ่ งชี ความ
เกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงกับเอกสารคาขอรับสิทธิบัตรในเวลาที่ยื่นคาขอรับสิทธิบตั ร โดยต้องมี
สัญลักษณ์ “X”, “E” หรือ “A” บ่งชีความเกี่ยวข้องในส่วนของเนือหา สัญลักษณ์ “P” ใช้ในกรณีที่
ยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการถือสิทธิย้อนหลัง
เมื่อข้อถือสิทธิประกอบด้วยการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ต่างกัน และระดับความ
เกี่ยวข้องระหว่างเอกสารอ้างอิงกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคเหล่านีแตกต่างกัน ผู้ตรวจสอบ
สิท ธิบั ตรต้ องใช้สั ญ ลักษณ์ ต ามระดับ สูงสุ ด เพื่ อบ่ งชีความเกี่ยวข้องกับ เอกสารอ้างอิง ดั ง
แผนภาพแสดงความสัมพั นธ์ของสั ญ ลักษณ์ จาแนกประเภทเอกสารงานที่ป รากฏอยู่แล้ ว
(Prior Art : D1 D2 D3 ……Dn)

13. การสร้างรายงานผลการตรวจค้น (TH-DIP Search Report) เพื่อประกอบ
การพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์และการให้ความเห็นจากการตรวจค้น
(Written Opinion)
ในการสร้างรายงานผลการตรวจค้นอนุสิทธิบัตรและให้ความเห็นจากการตรวจค้น
ของผู้ตรวจสอบตรวจสอบหรือผู้ตรวจค้นสิทธิบัตร จะต้องดาเนินการเขียนรายงานการตรวจ
ค้นสิทธิบัตร และความเห็นจากการตรวจค้น (หรือความเห็นในการตรวจสอบ) บนพืนฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกค้นพบ (งานที่ปรากฏอยู่แล้ว) จากการประเมินและตรวจสอบข้อถือ
สิทธิเทียบกับเอกสารที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งจะต้องให้ความคิดเห็นว่าการประดิษฐ์เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ความสามารถขอรับ อนุสิทธิบัตรได้หรือไม่ โดยจัดให้มีแบบฟอร์มรายงานผลการ
ตรวจค้นและแบบฟอร์มการให้ความเห็นจาการตรวค้น เอกสารสิทธิบัตรดังแสดงตัวอย่าง
เอกสารแนบ 1
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ในอีกนัยสาคัญหนึ่ง การจัดสร้างเอกสารรายงานผลการตรวจค้นและให้ความเห็น
จากการตรวจค้นเป็นภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมแล้ว หากเกิดการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หรือจัดทาเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ส่งผลให้รายการตรวจค้นสิทธิบัตรและความเห็นจากการ
ตรวจค้นถูกนาไปใช้ในกรณี เป็นผลรายงานการตรวจสอบในกลุ่มประเทศอาเซียน ASPEC
หรือกรณีใช้เป็นผลรายงานการตรวจสอบในประเทศญี่ปุน (PPH) หรือในต่างประเทศอื่นๆ
ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรสัญชาติไทย หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรภายในประเทศที่มีความ
ประสงค์จะใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจค้นการให้ความเห็นมากยิ่งขึนดังกล่าว

14. การตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรของคาขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศแบ่งออกเป็น 3 กรณี
14.1 กรณี ที่ ค าขอที่ เคยยื่ น นอกราชอาณาจั ก รก่ อ นวั น ขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รใน
ราชอาณาจักร
กรณี ที่ ผู้ ข อรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รได้ ยื่ น ค าขอไว้ แ ล้ ว นอกราชอาณาจั ก รให้ ผู้ ข อ
อนุสิทธิบัตรส่งเอกสาร หรือรายงานผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ รวมถึงสิทธิบัตรที่ออกให้
ของการประดิษฐ์เดียวกัน และเอกสารอันแสดงถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องซึ่งจะใช้ใน
การพิจารณาตรวจสอบ
ถ้าผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ยื่นขอรับฯ สาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไว้ในหลาย
ประเทศ ให้ผู้ขอรับฯ ส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของประเทศที่ผู้ขอรับ
อนุสิทธิบัตรได้ยื่นขอรับฯ ไว้เป็นประเทศแรกหรือประเทศที่อธิบดีกาหนด
14.2 กรณีที่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรประสงค์ให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์
ในกรณีนีผู้ขอมีทางเลือกเพื่อให้เกิดผลรายงานตรวจค้น อนุสิทธิบัตรรวดเร็วมากขึน
ซึ่ ง ผู้ ข อสามารถขอให้ ห น่ ว ยงานต่ า งประเทศ หรือ หน่ ว ยงานในประเทศตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ โดยต้องชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นสิอนุทธิบัตรพร้อมทังกรอกแบบฟอร์ม ร้อง
ขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ดังแสดงเอกสารแนบ 2 ซึง่ หน่วยงานต่างประเทศ
หรือหน่วยงานในประเทศต้องทาข้อตกลงความร่วมมือในการตรวจค้น สิทธิบัตรไว้กับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา
14.2.1 กรณีขอให้หน่วยงานต่างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร
ต้องจัดส่งคาแปลภาษาอังกฤษในส่วนของข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี)
14.2.2 กรณี ข อให้ ห น่ ว ยงานในประเทศตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์ ผู้ ข อรั บ อนุ
สิทธิบัตรจะจัดส่งคาแปลอังกกฤษตามข้อ 14.2.1 หรือไม่จัดส่งก็ได้
โดยที่ส่วนสารบบและหนังสือสาคัญจะดาเนินการดังนี
1. กรณีขอให้หน่วยงานต่างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์
1.1 พิจารณาคาแปลภาษาอังกฤษในส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้จัดส่งให้กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาว่าสอดคล้องกับข้อถือสิทธิของคาขอรับสิทธิบัตรหรือไม่
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1.2 จัดทาสาเนาคาแปลตาม 1.1 พร้อมทังกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 3
เพื่อดาเนินการส่งไปตรวจค้น
2. กรณีขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์
2.1 จัดทาสาเนาคาขอรับสิทธิบัตรและแบบรายงานการตรวจค้น 1 ชุด
2.2 คั ด เลื อกหน่ ว ยงานในประเทศที่ จ ะจั ด ส่ ง ตามสาขาของการประดิ ษ ฐ์
ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรพร้อม ทังจัดทาหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าว
เมื่ อ ผู้ ต รวจสอบได้ รั บ รายงานผลการตรวจค้ น ดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ ผู้ ต รวจสอบ
พิจารณาผลการตรวจค้นว่ามีขอบเขตการตรวจค้นครอบคลุมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
หรือไม่ โดยอาจพิจารณาจาก ตัวอย่างเช่น คาที่ใช้ในการสืบค้น (Key words) การจาแนก
การประดิษฐ์ (IPC) และฐานข้อมูลที่ดาเนินการตรวจค้น
โดยผู้ตรวจสอบ จะต้องพิจารณารายงานผลการตรวจค้นและเอกสารที่เป็นงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วทังหมดในการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์
รายงานการตรวจค้นจะระบุสัญลักษณ์ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงนันเกี่ยวข้อง
ในลักษณะใด และเกี่ยวข้องกับข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรข้อใดบ้าง
- ตัวอย่างรายงานการตรวจค้นต่างประเทศตามเอกสารแนบ 4
- ตัวอย่างรายงานการตรวจค้นในประเทศตามเอกสารแนบ 5
14.3 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบตั รมีสัญชาติไทยและยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ใน
ประเทศไทยเป็นประเทศแรก
ในกรณี นี ให้ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้ องดาเนินการตรวจค้น ตามแนวทางที่ ถูก
กาหนดไว้ในหัวข้อ 2 ถึง 13 ดังกล่าวข้างต้น และตรวจค้นได้จากเว็บไซต์ผ่านทางฐานข้อมูล
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และฐานข้อมูลสานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ และฐานข้อมูล
แหล่งอื่นๆ (google search patent เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ, วารสารทางวิชาการ เป็นต้น)
ที่มีอยู่ในกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตรวจค้นให้ได้เอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ใกล้เคียง
กับ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ขอรับ สิ ท ธิ บั ต ร และสร้า งผลรายงานการตรวจค้น สิ ท ธิ บั ต ร เพื่ อการ
พิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตร ต่อไป

15. ข้อมูลและฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจค้น
• ข้อมูลคาขอรับสิทธิบัตรไทย โดยเข้า ระบบ e-Patent version 2.0 สาหรับการใช้
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 ไซ ต์
http://patentonline.ipthailand.go.th/ ตัวอย่างวิธีการตรวจค้นจากฐานข้อมูลe-Patent
version 2.0
 ถ้าใช้ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = การเคลือบ AND ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = อโลหะ พบเอกสาร 2
เรื่อง
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 ถ้ า ใช้ ชื่ อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ = การเคลื อ บ AND บทสรุ ป การประดิ ษ ฐ์ = อโลหะ
พบเอกสาร 11 เรื่อง
 ถ้ า ใช้ ชื่ อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ = การเคลื อ บ AND ชื่ อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ = อโลหะ AND
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ = หลายระบบ พบเอกสาร 1 เรื่อง
 ถ้าใช้ชื่อผู้ประดิษฐ์ = สุรศักดิ์ สุรินทร์พงษ์ พบเอกสาร 5 เรื่อง
 ถ้าใช้สัญลักษณ์การประดิษฐ์ = C23C 14/34 พบเอกสาร 3 เรื่อง
 ถ้าใช้สัญลักษณ์การประดิษฐ์ = C23C 14/00 พบเอกสาร 7 เรื่อง
 ถ้าใช้บทสรุปการประดิษฐ์ = การเคลือบ AND บทสรุปการประดิษฐ์ = อโลหะ
พบเอกสาร 39 เรื่อง

• ข้อมูลเกี่ยวกับสิท ธิบัตรต่างประเทศ โดยผ่ านทางอิน เตอร์เน็ต (Internet) เข้าที่
เว็บไซต์ต่างๆ ดังนี
1) องค์การทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญาโลก (World Intellectual Property Organization –
WIPO)
a. http://www.wipo.int/patentscope/en/ ฐานข้อมูลสาหรับสืบค้นสิทธิบตั ร
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
b. http://www.wipo.int/case/en/ ระบบการตรวจค้นและตรวจสอบสิทธิบัตร
2) https://worldwide.espacenet.com/ ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพ

ยุโรป
3) สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น (Japan Patent Office – JPO)
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a. https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
ฐานข้อมูลสาหรับสืบค้นสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่น
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 ว อย่ า งวิ ธี ก ารตรวจค้ น จาก ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ าของสหภาพยุ โ รป
https://worldwide.espacenet.com/
 คลิก Worldwide - full collection of published patent applications from
80+ countries
 หน้าจอจะปรากฏข้อความที่จะใช้ตรวจค้นในหลายรูปแบบ เช่น การตรวจค้นโดยEnter 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
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เมื่อได้เอกสารต่างๆ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาเอกสารแต่ละฉบับ ถ้าเอกสาร
ฉบับใดยังมิได้ทาการประกาศโฆษณา ผู้ขอมิได้ละทิงคาขอ และผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้ยินยอม
ให้เปิดเผยรายละเอียดได้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิบั ต ร พ.ศ. 2535 เอกสารเหล่ านี ไม่ ส ามารถน ามาเป็ น
เอกสารอ้างอิงในการพิจารณาตรวจสอบความใหม่ได้ แต่ถ้าเอกสารที่ยังมิได้ประกาศโฆษณา
มี เนื อหาสาระส าคั ญ ของการประดิ ษ ฐ์ เหมื อ นกั บ ค าขอรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รที่ ผู้ ต รวจสอบ
ดาเนินการตรวจค้นอยู่ และคาขอที่ยังมิ ได้ประกาศโฆษณานันได้ยื่นคาขอรับฯ ไว้ก่อนคาขอ
ที่ผู้ตรวจสอบดาเนินการอยู่นัน ผู้ตรวจสอบควรจะรีบดาเนินการคาขอรับ ฯ ที่ยื่นเข้ามาก่อน
ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ม. 65 ทศ
ประกอบ ม.16

ในกรณี บุ ค คลหลายคนต่ า งท าการประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งเดี ย วกั น โดยไม่ ไ ด้ ร่ ว มกั น
ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้ายื่นคาขอในวันเดียวกัน
ให้ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้
ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน สิ้น
ระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้น
ละทิ้งคาขอรับสิทธิบัตร
ดังนั นผู้ขอรับ สิ ท ธิบั ต รคนแรกเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิได้ รับ สิ ท ธิ บั ต ร เมื่ อพิ จ ารณาคาขอ
รับสิทธิบัตรแรกแล้ว ผู้ตรวจสอบถึงดาเนินการพิจารณาคาขอรับสิทธิบัตรที่ดาเนินการอยู่
ดังนันผู้ตรวจสอบควรจะพิจารณาเอกสารที่สามารถใช้งานได้ว่าฉบับใดใกล้เคียง
กับการประดิษฐ์มากที่สุดเพื่อที่จะนามาใช้ในการเขียนรายงานการตรวจค้น และใช้ในการ
พิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ จะเห็ นได้ว่าการเลือกใช้คาเป็ นสิ่งสาคัญ ถ้าใช้คาได้
ถูกต้องและเหมาะสมก็จะพบเอกสารที่ใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ ซึ่งทาให้การพิจารณาการ
ตรวจสอบความใหม่มีประสิทธิภาพ

16.บทสรุป
การตรวจค้นเอกสารอนุสิทธิบัตร ถือได้ว่าเป็นขันตอนที่สาคัญขันตอนหนึ่งในการ
พิจารณาตรวจสอบคงอนุ สิทธิบัตรหรือยกอนุสิทธิบัตร ถ้าผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจค้น
เอกสารที่ เป็น งานที่ ป รากฏอยู่แล้วอย่ างไม่ ละเอีย ดรอบคอบและสมบูรณ์ เพี ยงพอ จะไม่
สามารถพบเอกสารที่ใกล้เคียงหรือเป็นเอกสารที่เหมือนกับคาขอรับสิทธิบัตร ซึ่งดาเนินการ
ตรวจค้น อยู่ ส่ งผลท าให้ ขันตอนการพิ จารณาการตรวจสอบความใหม่ เป็ น ไปอย่างไม่ มี
ประสิ ท ธิภาพ และอาจเกิดผลการเพิ กถอนอนุ สิท ธิบั ตรเกี่ย วข้องสิท ธิในศาลได้ ภายหลั ง
ดังนัน การตรวจค้นเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วนัน จะต้องดาเนินการด้วยความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง และตรวจค้นโดยใช้คาที่ต่างกันแต่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน หรือ
แนวทางการตรวจค้นพิจารณาดังกล่าวไว้ในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น เพื่อที่จะได้ค้นหาเอกสารให้
ครอบคลุมถึงการประดิษฐ์ที่ตนเองตรวจค้นอยู่
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หมวด 4
การตรวจสอบคาขอระหว่างประเทศ (คาขอ PCT)
1. บทนา
การตรวจสอบคาขอระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ
เรียกว่าคาขอ PCT (Patent Cooperation Treaty : PCT) สาหรั บ ให้ พนักงานเจ้า หน้าที่ดาเนินการ
กับคาขอระหว่างประเทศที่ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ ภายในประเทศ โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามวิธีการปฏิบัติที่กาหนดไว้ในรายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้
2. การยื่นคาขอระหว่างประเทศ (คาขอ PCT) โดยผู้ขอ
หากผู้ ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอ PCT นอกราชอาณาจั ก รไว้ และผ่ า นการด าเนิ น การในขั้ น ตอน
ระหว่างประเทศ (International phase) ของระบบ PCT แล้ว ดังแสดงภาพรวมของระบบ PCT
และขั้นตอนดาเนิ นการกับ คาขอ PCT (เอกสารแนบ 1) และมี ความประสงค์จะขอรับ ความ
คุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรภายในประเทศไทยจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ยื่นคาขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยตามแบบสป/อสป/001-ก
(PCT) พร้อมทั้งส่งคาขอ PCT และคาแปลภาษาไทยของคาขอ PCT และชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2547 ภายในเวลา 30 เดือนนับแต่วันยื่นคาขอครั้งแรก
อนึ่ง ผู้ขอจะต้องส่งคาแปลของคาขอ PCT ที่ตรงกับคาขอ PCT ในช่วง International phase
ในกรณีที่ผู้ขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิทธิบัตรให้แก้ไขได้หลังจากที่แสดงความ
ประสงค์ขอรับความคุ้มครองในประเทศไทยแล้ว (National phase)
(2) ให้ผู้ขอยื่นเอกสารดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม (ถ้ามี)
(2.1) หนั ง สื อ มอบอ านาจให้ ตั ว แทนที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ อธิ บ ดี โดยยื่ น
หนังสือมอบอานาจตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 13 ถึงข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 21
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แล้วแต่กรณี
(2.2) ในกรณี ที่ ผู้ขอรับสิท ธิบัตรหรือ อนุ สิทธิบั ตรในราชอาณาจักรมีรายชื่ อ
แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคาขอ PCT ให้ผู้ขอยื่นหนังสือโอนสิทธิพร้อมคาแปลภาษาไทยมาด้วย
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งให้ผู้ขอนาส่งหนังสือโอนสิทธิได้ในกรณีที่ Declaration ของ
PCT/RO/101 ไม่ปรากฏชื่อของผู้รับโอน
(2.3) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยื่นเอกสาร
ดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารตามข้อ (1) แต่ถ้าไม่สามารถยื่นเอกสารมาพร้อมกันได้ ให้ผู้ขอยื่น
เอกสารเหล่ านั้ นภายใน 90 วัน นับแต่วันยื่นคาขอ PCT ในกรณี ที่ คาขอระหว่างประเทศหรือ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจะต้องดาเนินการแก้ไขและ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในกาหนดระยะเวลา 90 วันนับแต่วันยื่นคาขอ ถ้าผู้ขอไม่ดาเนินการส่ง
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เอกสารเพิ่ ม เติ ม พร้อมกั น ทั้ ง หมดในคราวเดี ย วกั น ภายในก าหนดเวลาดั งกล่ า ว ให้ พ นั กงาน
เจ้าหน้าที่คืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนคาขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบด้วย
(3) ในกรณี ที่ ผู้ ข อประสงค์ จ ะให้ ก รมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาตรวจสอบคาขอ PCT
ก่ อ นครบก าหนดระยะเวลา 30 เดื อ นนั บ แต่ วั น ยื่ น ค าขอครั้ ง แรกให้ ผู้ ข อยื่ น ค าร้อ งขอให้
ดาเนินการกับคาขอระหว่างประเทศก่อนครบกาหนด 30 เดือนตามแบบสป/อสป/103-ก (PCT)
เพิ่มเติม พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย
1) สาเนาคาขอระหว่างประเทศ
2) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(4) เอกสารต่าง ๆ ที่จัดทาเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้ขอจัดทาคาแปลเป็นภาษาไทย
พร้อมทั้งมีคารับรองของผู้แปลยื่นมาพร้อมกับเอกสารด้วย

3. การตรวจรับคาขอระหว่างประเทศ (คาขอ PCT) ขั้นตอนภายในประเทศ
3.1 การตรวจรับคาขอ PCT
เมื่ อผู้ขอรับ สิท ธิบั ตรการประดิ ษ ฐ์ที่ ประสงค์จะขอรับ ความคุ้ม ครองสิท ธิบั ตรระหว่าง
ประเทศ (คาขอ PCT) โดยยื่นคาขอ ณ สานักงานรับคาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
กรมทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ชย์ หรือ ยื่น คาขอทางอิ น เตอร์เน็ ต ผ่ านเว็บ ไซต์ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา
ในการตรวจรับคาขอ PCT ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ฝ่ายรับคาขอ PCT ท าการตรวจรับค าขอ
PCT โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบว่าผู้ขอได้ยื่นคาขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยตาม
แบบ สป/อสป/001–ก(PCT) ได้ส่งคาแปลภาษาไทยของคาขอระหว่างประเทศ (PCT/RO/101)
และชาระค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในระยะเวลา 30 เดือน
นั บ แต่ วั น ยื่ น ค าขอครั้งแรกตามข้ อ 22 แห่ งกฎกระทรวงว่ าด้ วยการขอรับ ความคุ้ม ครองการ
ประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552
(2) ตรวจสอบหนังสือมอบอานาจตัวแทนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดี ตามข้อ 13 ถึง
ข้อ 15 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
2522 แล้วแต่กรณี (ถ้ามี) ให้มีความถูกต้อง
(3) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรับคาขอ PCT พบข้อบกพร่อง เช่น ผู้ขอได้ยื่นคา
แปลเป็นภาษาไทยของคาขอ PCT ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้ยื่นคาขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามมาตรา 8 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ถ้าผู้ ขอไม่ แก้ไขเพิ่ มเติมคาขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคาขอ PCT คืนคาขอ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอเหล่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับ
แจ้งคาสั่งคืนคาขอ (ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
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อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ทั้งนี้ ผู้ขออาจจะยื่นคาขอใหม่สามารถกระทาได้ หากคาขอ
นั้นยังอยู่ภายในกาหนดระยะเวลา 30 เดือนนับแต่ยื่นคาขอครั้งแรก
(4) ในกรณีที่ผู้ขอร้องขอให้กรมทรัพย์สินทางปั ญญาดาเนินการกับคาขอ PCT ก่อน
ครบกาหนด 30 เดือนนับแต่วันยื่นคาขอครั้งแรก แต่ยังไม่ปรากฏรายงานการตรวจค้นเกี่ยวกับ
งานที่ป รากฏอยู่แล้วขององค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ (International Search Authority: ISA)
และความเห็นเบื้องต้น เกี่ยวกับ การประดิษฐ์ตามคาขอระหว่างประเทศขององค์กรตรวจสอบ
เบื้ องต้ น ระหว่างประเทศ (International Preliminary Examination Authority: IPEA) (ถ้ามี )
ในฐานข้อมูล ของส านั ก งานระหว่า งประเทศของ WIPO (International Bureau: IB) ให้ พ นั กงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคาขอ PCT มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอดาเนินการส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นโดยเร็วเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(5) บันทึกข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
(6) ในกรณีที่ผู้ขอยื่นคาขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยเกินกาหนด
30 เดือน นับแต่วันยื่นคาขอครั้งแรกตามข้อ 22 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครอง
การประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ให้ผู้ขอยื่นคาร้องเพื่อการฟื้น
สิทธิให้คาขอระหว่างประเทศยังมีผลในประเทศไทยตามแบบสป/อสป/101-ก (PCT) ในคราว
เดียวกัน ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามหลักเกณฑ์แนวทางข้อ 23 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552
(7) ในกรณีที่คาขอ PCT สิ้นผลในประเทศไทยตามข้อ 22 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การขอรับ ความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 และ
ผู้ขอได้ยื่นคาร้องเพื่อขอฟื้นสิทธิให้คาขอ PCT ยังคงมีผลในประเทศไทย เมื่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาพิจารณาคาร้องขอฟื้นสิทธิแล้วเห็นว่าผู้ขอได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ไม่อาจยื่น
คาขอรับความคุ้มครองในประเทศไทยได้ภายใน 30 เดือน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรับคาขอ
PCT แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอหรือตัวแทนต่อไป
3.2 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ PCT
เมื่อผู้ขอได้ยื่นคาขอ PCT กับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคาขอ PCT ชั้น 6 กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคาขอ PCT จะต้องพิจารณาตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตร
(แบบพิมพ์คาขอ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ามี) บทสรุปการประดิษฐ์) และ
เอกสารประกอบคาขอ ตามรายการหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ (เอกสารแนบ 2)
(1) กรณีที่ คาขอ PCT หรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายรับคาขอ PCT จะจัดทารายงานบันทึกความบกพร่องตามรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 3) โดยที่ผู้ ขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในกาหนดเวลา 90 วันนั บแต่ วันยื่นคาขอ ถ้ากรณี ที่ ผู้ ขอไม่ ดาเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคาขอ PCT คืนคาขอ พร้อมทั้งแจ้ง
เหตุแห่งการคืนคาขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ขอทราบด้วย

หมวด 4

หน้า 4
ในกรณีดังกล่าวผู้ขอได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไป
แล้วจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่
1. มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียม
2. ช าระค่ า ธรรมเนี ย มซ้ าซ้ อ นหรื อ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มเกิ น ซึ่ ง การช าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ชาระ
ค่าธรรมเนียม โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาเป็นกรณีไป
(2) กรณีที่ผู้ขอต้องนาเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการตามบันทึกข้อตกลงฯ ในข้อ (1)
เพื่อยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ผู้ขอนาเอกสารหรือหลักฐานมายื่นพร้อมกันทั้งหมด
ในคราวเดียวกัน
(3) ในกรณีที่จะต้องส่งสาเนาเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ขอรับรองความถูกต้องของสาเนา
เอกสารหลักฐานนั้นด้วย
(4) ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วย
คาแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคารับรองของผู้แปลว่าเป็นคาแปลที่ถูกต้อง
(5) ในกรณีที่ผู้ขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นคาขอด้วยตนเอง โดย
มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคาขอแทน ควรมีหนังสือมอบอานาจช่วงหรือหนังสือมอบอานาจ
เฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอานาจยื่นคาขอและลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับคาขอแทนผู้ขอหรือ
ตัวแทนได้เพราะหากคาขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และบุคคลผู้ยื่นคาขอไม่มี
อานาจลงนามในบันทึกดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับคาขอนั้นไว้ได้

4. การตรวจสอบเบื้องต้นคาขอระหว่างประเทศ
คาขอ PCT ที่ผู้ขอได้ดาเนิน การตามข้อ 22 หรือข้อ 23 แห่งกฎกระทรวงว่าด้ว ย
การขอรับ ความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 แล้ว
ให้ ถือว่าเป็ น คาขอรับ สิ ท ธิบั ต รหรือ อนุ สิ ท ธิ บั ต รในราชอาณาจั กร และให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ า ที่
ดาเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้
(1) การด าเนิ น การกับ ค าขอ PCT ที่ ถูกร้องขอให้ ด าเนิ น การก่อนครบกาหนด 30
เดือนนับจากวันยื่นคาขอครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้ขอได้ยื่นคาร้องต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ดาเนินการกับคาขอ PCT
ก่อนครบกาหนด 30 เดือนนับแต่วันยื่นคาขอครั้งแรกและกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าควรดาเนินการกับคาขอ PCT ต่อไป โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบคา
ขอ PCT ว่ามีรายการครบถ้วนตามมาตรา 17 และการประดิษฐ์ตามคาขอ PCT เป็นการประดิษฐ์
ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือไม่ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบ
ต่ออธิบดีเพื่อดาเนินการดังนี้
 ในกรณี ที่ ค าขอ PCT ถู กต้ องตามมาตรา 17 และการประดิ ษ ฐ์ ได้ รั บ ความ
คุ้มครองตามมาตรา 9 ให้ดาเนินการประกาศโฆษณาคาขอ PCT ต่อไป (มาตรา
28 วรรคสอง)

หมวด 4

หน้า 5
 ในกรณีที่คาขอ PCT มีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา 17 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอรายงานต่ออธิบดี เพื่อสั่งให้ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ PCT ให้ถูกต้อง (ข้ อ 5
แห่ ง กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 22 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 )
 ในกรณีที่การประดิษฐ์ตามคาขอ PCT เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
ตามมาตรา 9 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่ออธิบดีเพื่อสั่งยกคาขอ PCT
ต่ อไป แต่ ก่ อนมี ค าสั่ งให้ ยกค าขอ PCT อธิ บ ดี จ ะสั่ งให้ ผู้ ขอชี้ แจงหรือแก้ ไข
เพิ่มเติมคาขอ PCT ที่ยื่นไว้ก่อนก็ได้ (มาตรา 28 (1) และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522)
(2) การดาเนินการกับคาขอ PCT เมื่อครบกาหนด 30 เดือนนับแต่วันยื่นคาขอครั้งแรก
ในกรณีที่คาขอ PCT ที่ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยตามข้อ 22 แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร
พ.ศ. 2552 ครบก าหนดระยะเวลา 30 เดือนนั บแต่ วั นยื่ นคาขอครั้งแรก ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่
ดาเนินการตรวจสอบคาขอ PCT ว่าการประดิษฐ์ตามคาขอ PCT ไม่เป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 9
และคาขอ PCT มีรายการครบถ้วนตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แล้ว
เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดี เพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ต่อไป
(3) การดาเนินการกับคาขอระหว่างประเทศที่สิ้นผลในประเทศไทย
เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาคาร้องขอฟื้นสิทธิแล้ว เห็นว่าผู้ขอได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคาขอ PCT แจ้งผลการพิจารณาของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาไปยังผู้ขอหรือตัวแทนเพื่อทราบผลการพิจารณา และในกรณีที่อนุญาตให้ฟื้น
สิทธิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบ คาขอ PCT ว่ามีรายการครบถ้วนตามมาตรา 17
และการประดิษฐ์ตามคาขอ PCT เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 9 หรือไม่
แล้ ว ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เสนอรายงานการตรวจสอบต่ อ อธิ บ ดี เพื่ อ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ข้อ 28 (1) ต่อไป
(4) เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศโฆษณาคาขอระหว่างประเทศ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการกับ คาขอ PCT ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
(5) ในกรณีที่คาขอ PCT ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร เมื่อกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่า คาขอ PCT ไม่ขัดต่อมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 9
และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 อีกทั้ง ผู้ขอได้ชาระค่าธรรมเนียมการ
ออกอนุสิทธิบัตรและค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาแล้วให้ดาเนินการจดทะเบียนการประดิษฐ์
และออกอนุสิทธิบัตรต่อไป

หมวด 4

หน้า 6
สาหรับการตรวจสอบเบื้องต้น คาขอ PCT ในขั้นตอนภายในประเทศนั้น (ตรวจสอบคา
ขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประกาศโฆษณาขอรับสิทธิบัตร หรือคาขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อการประกาศ
โฆษณาและออกอนุสิทธิบัตร ซึง่ คาขอ PCT เหล่านั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดข้อ 22 หรือข้อ
23 แห่งกฏกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือ
ด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552) ผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณาใช้แนวทางตรวจสอบเบื้องต้นคาขอรับ
สิทธิบัตรในหมวด 1 ส่วนที่ 1 หรือแนวทางตรวจสอบเบื้องต้นคาขอรับอนุสิทธิบัตรในหมวด 3
ส่วนที่ 1 คู่มือฉบับนี้

5. การตรวจสอบการประดิษฐ์คาขอ PCT
(1) เมื่ อ ผู้ ข อร้อ งขอให้ ต รวจสอบการประดิ ษ ฐ์ ต ามมาตรา 29 ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ด าเนิ น การตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์ โ ดยใช้ ข้ อ มู ล จากองค์ ก รตรวจค้ น ระหว่ า งประเทศ
(International Searching Authority: ISA) หรือองค์กรตรวจสอบเบื้ องต้น ระหว่างประเทศ
(International Preliminary Examination Authority: IPEA) (ถ้ า มี ) ทั้ ง นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ าจ
ตรวจค้น ข้อมูล เพิ่ ม เติม จากฐานข้อมูล สิ ท ธิบั ต รของกรมทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญา หรือสานั กงาน
สิทธิบัตรต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาสามารถกระทาได้
(2) กระบวนการตรวจสอบ การคัด ค้า น และการจดทะเบีย นคาขอ PCT ที่ไ ด้ข อรับ
สิท ธิบั ต รหรือ อนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักรให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ต่อไป
ทั้ ง นี้ ในการตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์ คาขอ PCT ผู้ ต รวจสอบสามารถพิ จ ารณาใช้ แ นว
ทางการตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive examination) ในหมวด 1 ส่วนที่ 3 คู่มือฉบับนี้

6. สถานที่รับคาขอ PCT ที่ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทย
การแสดงความประสงค์ในการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทย ให้ยื่น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานรับคาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ชั้น 6 กรม
ทรัพ ย์สิน ทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ และสามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอี ยดเพิ่ มเติ่ ม
ได้ที่ โทร 02-547 4304 โทรสาร 02-547 4304
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* ทั้งนี้ ข้อมูลเอกสารแนบตามหมวด 4 ข้างต้น ให้อ้างอิงจากเว็บไซต์กรมฯ เป็นหลัก
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หมวด 6
การตรวจสอบ
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมวด 6

หน้า 1

หมวด 6
การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทนา
การตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมู ลสาหรับ
การทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเฉพาะที่แน่นอน
บางอย่างนั้น สาระสาคัญ ของการประดิษฐ์เป็น ส่วนแสดงถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้
พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างโดยเฉพาะเจาะจง สาหรับใช้ในการพิจารณาตามความ
เป็นจริง ของการประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ระบบข้อมูลสาหรับ การทางานของเครื่อง
คอมพิว เตอร์ หรือ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ม ีค วามเกี่ย วข้อ งกับ สาขาวิท ยาการทางด้า น
คอมพิวเตอร์โดยตรง นอกจากนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังคงใช้งานร่วมกับการประดิษฐ์ใน
สาขาวิทยาการอื่นๆ อีกด้วย สาหรับ ในการบรรยายเนื้อหาหมวดนี้เป็น เพียงการนาเสนอ
แนวทางการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลการ
ทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้เป็นแนวทางพิจารณา
การประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ระบบข้อมูลสาหรับ การทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ตรวจสอบการขอรับสิทธิบัตรว่าขัดต่อ
มาตรา 9 (3) แห่ง พ.ร.บ. สิท ธิบัต ร พ.ศ. 2522 หรือไม่ และเพื่อกาหนดแนวทางให้แ ก่
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน

หมวด 6

หน้า 2
นิยามคาศัพท์ใช้ในหมวดนี้
การประดิ ษฐ์ที่ เกี่ยวข้ องกับคอมพิ วเตอร์ (Computer related invention) หมายถึง
การประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบขั้นตอนสาหรับ
การท างานของคอมพิ วเตอร์ที่ มี คาสั่ ง ที่ เป็ นล าดั บชั ดเจนส าหรับคอมพิ วเตอร์ หรืออุ ปกรณ์
อิเล็ กทรอนิ กส์ใดๆ เพื่ อด าเนิ นการโดยเฉพาะหรือโปรแกรมคอมพิ วเตอร์โดยตั วมั นเองที่ถูก
กล่าวไว้
การประมวลผลสารสนเทศ (Information processing) หมายถึง การดาเนินการ
ทางคณิตศาสตร์หรือการจัดการข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ การทางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายการโปรแกรม (Program listings) หมายถึง รายการโปรแกรมที ่แสดงรหัส
(code) ของโปรแกรมโดยการพิมพ์ลงบนกระดาษหรือแสดงลงบนหน้าจอ ฯลฯ
โปรแกรม (Program) หมายถึ ง ล าดั บค าสั่ งส าหรั บคอมพิ วเตอร์ เพื่ อด าเนิ นการอย่ าง
โดยเฉพาะ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวมันเอง หมายถึง โค้ดลาดับคาสั่งที่ซึ่งสามารถดาเนินการ
โดยอุปกรณ์ ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน
บางอย่าง หรือลาดับคาสั่งสัญลักษณ์ หรือลาดับข้อความที่เป็นสัญลักษณ์ที่ซึ่งสามารถแปลงเป็นโค้ด
ลาดับคาสั่งได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวมันเอง รวมถึงโปรแกรมต้นฉบับ (Source
program) หรือโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object program)
(โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายความว่า คาสั่ง หรือชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นาไปใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด ที่มาคานิยามจาก พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)
สื่อกลางจัด เก็บ ข้อมูล ที่ส ามารถอ่า นและบัน ทึก ได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที ่มี
โปรแกรมที่บันทึกไว้ (Computer - readable storage medium having a program recorded
thereon) หมายถึง สื ่อกลางที ่ส ามารถอ่า นและบัน ทึก ได้ด้ว ยคอมพิว เตอร์ที ่มีโปรแกรม
บันทึกไว้เพื่อการติดตั้งปฏิบัติตามคาสั่ง (ดาเนินการ) หรือแจกจ่ายโปรแกรม
ขั้นตอน (Procedures) หมายถึง ลาดับขั้นตอนการประมวลผลหรือการดาเนินการ
ที่เชื่อมต่อกันตามลาดับเวลา เพื่อให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
โครงสร้างข้อมูล (Data structure) หมายถึง โครงสร้างเชิงตรรกะของข้อมูลที่ถูก
กาหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของข้อมูล
ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (Hardware resources) หมายถึง อุปกรณ์เชิงกายภาพหรือ
องค์ประกอบเชิงกายภาพที่ใช้สาหรับการประมวลผลการดาเนินการ (Operation) หรือ
ก่อให้เกิดการทางานเชิงหน้า ที่ (Realization of function) เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ
ทางกายภาพ (Hardware) ที ่ม ีอ งค์ป ระกอบที ่ใช้เป็น หน่ว ยประมวลผลกลาง (CPU)
หน่วยความจา อุปกรณ์อินพุต อุปกรณ์เอาต์พุต หรืออุปกรณ์ทางกายภาพอื่นๆ ซึ่งจะถูก
เชื่อมต่อกันในระบบหรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

หมวด 6

หน้า 3

1. การตรวจสอบการประดิ ษฐ์ ที่ เกี่ ยวกั บ ระบบข้ อมู ลส าหรั บการท างานของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ (Computer related invention) ภายใต้ข้อกาหนดของ พ.ร.บ. สิทธิบัตร
พ.ศ. 2522
มาตรา 3 การประดิษฐ์ หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทาขึ้น อันเป็นผลให้ได้มา
ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่หรือการกระทาใดๆ ที่ทาให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี
กรรมวิธี หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บ
รักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึง
การใช้กรรมวิธีนั้น ๆ ด้วย
มาตรา 9 (3) การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
“ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ”
ส าหรับการประดิ ษฐ์ ที่ มี ความเกี่ยวข้องกั บระบบข้อมู ลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวของมันเอง หรือใน
ลักษณะที่เป็นการบันทึกลงบนตัวกลาง แต่ทั้งนี้ การนาเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านทาง
เทคนิ คอาจจะขอรับสิ ทธิ บั ตรได้ เช่ น การน าไปรวมกั บเครื่องมื อและมี วิ ธีการในเชิ งเทคนิ ค
เฉพาะเจาะจงบางอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกระบวนการสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการ
ทางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้น ในการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ โดยพื้นฐานความรู้ของผู้ตรวจสอบควรจะต้องปฏิบัติดังนี้
ศึกษาและทาความเข้าใจในสาขาเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการประมวลผล
โดยใช้ พื้ นฐานใช้ ในเครื่องจั กรกลทุ กประเภท โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการประมวลผลสารสนเทศ
(Information processing)
ประมวลผลเนื้ อ หาของข้ อถื อ สิ ท ธิ ห ลั ก ทั้ งหมด กล่ า วคื อ ประเมิ น ภาพรวมของ
คุณลักษณะทางเทคนิ คพิ เศษหรือเฉพาะเจาะจงโดยทั้งหมดในข้อถือสิทธิหลัก โดยเฉพาะการ
พิจารณาร่วมกันกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (กรณีที่ตรวจสอบสาระสาคัญการประดิษฐ์)
โดยตี ความที่ แท้ จริงตามบทบั ญญั ติ ที่ ว่ า “ระบบข้ อมู ลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์” โดยอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น การตีความอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติข้างต้นโดย
แท้ จริงในงานรหั สต้ นกาเนิ ด (Source code) จะท าให้ ผู้ ขอมี ทางเลื อกในการคุ้ มครองได้ ตาม
พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รหัสต้นกาเนิดอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ ส่วนการท าหน้าที่หรือการใช้สอย (Functions) ที่มีผลทางเทคนิค (Technical effects)
ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้ และ
จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจงนอกเหนือภายใต้บังคับมาตรา 9 (3)
อย่างไรก็ตาม การประมวลผลสารสนเทศทาได้ทั้งโดยวิถีทางของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือโดยวิถีทางของวงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจง และการเลือกเพื่อใช้งานอาจจะ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแนวคิดประดิษฐ์ที่ได้รับการกาหนดด้วยปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ หรือความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ

หมวด 6

หน้า 4
ฉะนั้น การตรวจสอบการประดิษ ฐ์ในสาขาวิท ยาการนี้ พึง ควรใช้สิ่งต่อไปนี้เป็น
แนวทางพิจารณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการขอถือสิท ธิในตัวโปรแกรมด้วยตัว เอง
นั้นๆ หรือเป็นการบันทึกโปรแกรมนั้นไว้ในสื่อบันทึกจะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองไม่ว่า
จะมีเนื ้อ หาสาระอย่า งไรก็ต าม และก็ย ัง คงไม่ส ามารถได้รับ ความคุ ้ม ครองได้เช่น กัน
ถึงแม้ว่าโปรแกรมข้างต้นจะถูกป้อนใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป
อย่างไรก็ตาม หากสาระสาคัญที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิทาให้เห็นได้ว่ามีการพัฒนาการ
ทางเทคนิคแก่งานที่ปรากฏอยู่แล้ว การประดิษฐ์ในสิ่งเหล่านั้นก็อาจได้รับความคุ้มครอง
ถึงแม้ว่าจะมีการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการทางานด้วยก็ตาม
ตัวอย่าง :
เครื่องจัก รกลที ่ค วบคุม ด้ว ยโปรแกรมและการผลิต ที ่ค วบคุม ด้ว ยโปรแกรมและ
กระบวนการควบคุมนั้น โดยปกติจะถูกพิจารณาว่าเป็นสาระสาคัญที่สามารถได้รับความ
คุ้มครองเช่นเดียวกัน ถ้าสาระสาคัญของการประดิษฐ์น้นั มีความเกี่ยวข้องแต่เพียงโปรแกรม
ที่ควบคุมทาหน้าที่หรือการทางานภายในของเครื่องคอมพิ วเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป สาระสาคัญ
ของการประดิษฐ์เหล่านั้นอาจสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองได้ ถ้าหากโปรแกรมดังกล่าว
ให้ประสิทธิผลในทางเทคนิค
ตัวอย่าง :
ระบบประมวลผลข้อมูลที่มีหน่วยความจาขนาดเล็กแต่ทางานเร็ว และหน่วยความจา
อี กหน่ ว ยหนึ่ ง มี ขนาดใหญ่ กว่ าแต่ ท างานได้ ช้ า กว่ า ถ้าได้ ป้ อนข้อมู ล ส าหรับ ประมวลผล
ทั้ ง หมดไว้ ใ นหน่ ว ยความจ าขนาดเล็ ก แต่ เกิ ด การท างานเร็ ว ดั ง กล่ า วแล้ ว ซึ่ ง ท าให้
หน่ ว ยความจ าขนาดเล็ ก แต่ ท างานเร็ ว ขึ้ น ถ้ า ประมวลผลด้ ว ยความเร็ ว ที่ เท่ า กั น กั บ
หน่วยความจาขนาดใหญ่ แล้วจนทาให้เกิดประสิทธิผลของโปรแกรมเสมือนว่าได้เพิ่มขนาด
ของหน่ วยความจ าขนาดเล็ กแต่ เกิด การท างานเร็วขึ้น นั้ น ซึ่งจะเป็ น ลั กษณะทางเทคนิ ค
(Technical characteristics) ซึง่ อาจขอรับคุ้มครองสิทธิบัตรได้
สาระสาคัญอื่นๆ ที่ควรคานึงควบคู่ในการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ “แนวความคิดที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้” เช่น :
(1) เป็ น เพี ย งการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ในการประมวลผลเพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น
โดยไม่ได้มีการบรรยายในรายละเอียดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในประเด็น ที่ว่าจะใช้
ทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในการทาการประมวลผลนั้นๆ อย่างไร
(2) เป็นเพียงการบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลลงในสื่อสาหรับเก็บเท่านั้น
โดยไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดหรือลักษณะพิเศษทางเทคนิคแต่อย่างใด
(3) เป็นเพียงการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลหรือบันทึกโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
หรือข้อมูลในสื่อสาหรับบันทึกเท่านั้น
(4) วิธีการดาเนินธุรกิจ หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์

หมวด 6

หน้า 5
แผนภูมิขั้นตอนสาหรับตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ดาเนินการตรวจสอบว่าระบบข้อมูลการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ตามการประดิษฐ์สามารถขอรับความคุ้มครองได้หรือไม่ ?
การประดิษฐ์นั้นใช้มาตรการร่วมกันระหว่าง
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อกาหนดโครงสร้างทางกายภาพของการประดิษฐ์หรือ
การประดิษฐ์นั้นอ้างถึงขั้นตอน หรือกระบวนการที่ดาเนินการโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยตรงหรือ โดยอ้อมหรือไม่ ?

ใช่

รายละเอียดการประดิษฐ์ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะทาให้บุคคลที่มี
ความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนี้ สามารถเข้าใจสาระของ
การประดิษฐ์และสามารถนาไปปฏิบัติตามได้หรือไม่ ?

ไม่

ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามแนวทางการตรวจสอบอื่นๆ เช่น
กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น

ตรวจสอบข้อถือสิทธิ
ตรวจสอบว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ขัดต่อ
มาตรา 9(3) โดยชัดเจนหรือไม่ ?

ใช่

ไม่
การประดิษฐ์มีการดาเนินการ
ในคอมพิวเตอร์ในลักษณะเป็นขั้นตอน ?

ใช่

ไม่
การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของ
ซอฟต์แวร์ในฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่ไม่เฉพาะเจาะจง

ใช่

ไม่
พิจารณาตรวจสอบขั้นตอน/เนื้อหาสาระสาคัญ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่อไป

ไม่

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับ
ฮาร์ดแวร์เฉพาะ, หรือทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เฉพาะ ?
ใช่

การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบทางกายภาพ
ของข้อมูลหรือสัญญาณ? หรือการควบคุมหรือการจัดการผลที่
เกิดจากการควบคุมที่กระทาต่อทรัพยากร
ทางฮาร์ดแวร์ ?

ใช่

ไม่
เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ
กระบวนการที่เกี่ยวกับการทางานภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จากัดเฉพาะการใช้งาน
ในเชิงปฏิบัติในเทคโนโลยีเฉพาะสาขาใด
สาขาหนึ่ง ?
ไม่
การประดิษฐ์ไม่ได้
รับความคุ้มครอง

ใช่

เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถ
ได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์การจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรือไม่ ?
ใช่
การประดิษฐ์ได้รับ
ความคุ้มครอง

ไม่

การประดิษฐ์ไม่ได้
รับความคุ้มครอง

หมวด 6

หน้า 6
ส าหรับ การพิ จารณาการประดิ ษฐ์ ที่ เกี่ ยวข้องกับคอมพิ วเตอร์ (Computer related
invention) ซึ่งเกิดจากการคิดค้นหรือคิดทาขึ้นที่ทาให้เกิดกระบวนการ วิถีทาง วิธีการ หรือ
การกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ (Software-Related Invention) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบหรืออุปกรณ์
หรือเครื่องจักรกลหรือวิถีทางที่มีซอฟต์แวร์เป็นตัวควบคุม ในการทางาน (Operation) หรือ
หน้าที่ การทางานในการประดิษฐ์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการประดิษฐ์จ ะต้องแสดงให้เห็นการ
แก้ไขปั ญ หาที่ มีลั กษณะทางเทคนิ ค และต้ องปรากฏผลลั พ ธ์หรือผลทางเทคนิ ค ของการ
ประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นไว้อย่างชัดเจน
ในการพิ จารณาว่าสิ่ งใดของการประดิษ ฐ์ที่ ไม่ส ามารถขอรับ ความคุ้ม ครองได้ตาม
มาตรา 9(3) หรือไม่นั้น ผู้ตรวจสอบควรจะต้องมุ่งเน้นการพิจารณาต่อกระบวนการคิดค้น
หรือคิดทาขึ้นของการประดิษฐ์จนเกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และการประดิษฐ์เหล่านั้น
จะต้ อ งแสดงให้ เห็ น ถึ งระดั บ ของการแทรกแซงหรือการมี ส่ ว นร่ว มในกระบวนการทาง
ความคิดของผู้ประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิธีการดาเนินธุรกิจจนเกิดผลสาเร็จในสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ชัดเจน
ถึ ง แม้ ว่ า ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ต ามมาตรา 9 (3) แห่ ง พ.ร.บ. สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ. 2522
“ระบบข้อมูล ส าหรับ การท างานของเครื่องคอมพิ วเตอร์ ” ไม่ อาจขอรับความคุ้มครองได้
ดังนั้น ในทางปฏิบั ติ การประดิษ ฐ์ที่ ขอถือสิทธิที่ จะมุ่ งไปสู่ ในความเกี่ยวข้องกับ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ รวมไปถึงวิธีการดาเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยตัวมันเองแล้ว ยังไม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของมาตรา
ดังกล่าวได้เช่นกัน หากแต่มีความเป็นจริงในบางประการของการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากความ
คิดค้นสร้างสรรค์โดยอาศัยกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีระเบียบแบบแผนอยู่โดยธรรมชาติด้วยตัวมัน
เอง และต่อมามนุษย์เข้าใช้ประโยชน์ในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น โดยการนาความรูค้ วามเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ มาผ่านกระบวนการทางความคิดด้วยสติปัญญาของตนเอง แสดงผลออกมาต่อการ
คิดค้นหรือคิดทาขึ้นจนทาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีขึ้นใหม่ หรือการกระทาใดๆ ที่ทาให้ดี
ขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี (เช่น ระบบ วิธีการ กระบวนการ วิถีทาง หรืออื่นๆ เป็นต้น )
ซึง่ ปรากฏความสัมพันธ์เชิงหน้าที่มีลักษณะทางเทคนิค (Technical characteristics) อย่าง
เฉพาะเจาะจงหรือพิเศษขึ้นใหม่ และประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์
หรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งอาจทาให้เกิดความซับซ้อนในการพิจารณาตรวจสอบสาหรับคาขอนั้น
เป็นอย่างมาก
ดังนั้น แนวทางปฏิบัติของผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบคาขอการประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ หรือระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือวิธีการดาเนินธุรกิจดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้จากการอ้างสิทธิหรือการระบุข้อถือสิทธิของการ
ประดิษฐ์เหล่านั้น โดยพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือมีบริบทของเนื้อหาใน
วิธีการดาเนินธุรกิจเกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วให้ดาเนินการแยกส่วนสาระสาคัญในการอ้างสิทธิของการ
ประดิ ษฐ์ เหล่ านั้ น ว่ ามี สิ่ งใดคื อสาระส าคั ญทางเทคนิ ค (Technical features) หรื อสิ่ งใดไม่ ใช่
สาระสาคัญทางเทคนิค (Non - technical features)

หมวด 6

หน้า 7
ถ้าหากผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่า สาระสาคัญ ทางเทคนิคที่ถูกอ้างไว้ในข้อถือ
สิทธิแล้วแสดงออกในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โค้ด (Software code) หรือโปรแกรม
(Program) โดยตั ว มั น เอง และมี เนื้ อ หาวิ ธี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ (Business content) เช่ น
ธุรกรรมทางด้านการเงิน การซื้อ-ขายสินค้า เป็นต้น ให้ถือได้ว่าสาระสาคัญดังกล่าวเหล่านั้น
ไม่ใช่ สาระสาคัญ ทางเทคนิคของการประดิษฐ์ ซึ่งไม่สามารถขอรับ ความคุ้มครองได้ตาม
มาตรา 9 (3) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ถ้ าหากผู้ ต รวจสอบพิ จารณาแล้ วพบว่ า สาระส าคั ญ ที่ อ้ างในข้ อถื อสิ ท ธิ ได้ มี ความ
เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญที่ไม่ใช่สาระสาคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ ซึ่งไม่อาจขอรับความ
คุ้ มครองได้ ดั งกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว หากแต่ ยั งคงมี ส่ วนส าคั ญ ที่ เกี่ ยวข้องกั บการอ้ างสิ ท ธิ ที่ มี
สาระส าคั ญ ทางเทคนิ ค (Technical features) ในส่ ว นอื่ น ๆ ร่ ว มด้ ว ยอี ก เช่ น ระบบ
กระบวนการ วิถีทาง วิธีการ หรือการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แล้ว
เป็ นต้ น โดยมี ส่ วนร่วมกันใช้ งานหรือประยุ กต์ ใช้ ในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ หรือซอฟต์ แวร์
(Software-Related Invention) หรือกระบวนการ หรือวิธี การด าเนิ นธุรกิจใด และได้ มี การ
อธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ในการทางานร่วมกันระหว่างส่วนที่มีสาระสาคัญทางเทคนิค
(ระบบ กระบวนการ วิ ถี ท าง วิ ธี ก าร) กั บ สิ่ งที่ ไม่ ใช่ ส าระส าคั ญ ทางเทคนิ ค (โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือการทางานของซอฟต์แวร์ หรือการประมวลผล (Processing) หรือเนื้อหาของ
วิธีการดาเนินธุรกิจเหล่านั้น) จนทาให้เกิดลักษณะทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงหรือมีลักษะพิเศษเกิดขึ้น ทาให้เกิดผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคขึ้นที่
ชัดเจนอย่างแน่นอน หรืออีกนัยสาคัญหนึ่งคือใช้ประโยชน์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์
หรือวิธีการดาเนินธุรกิจทางานร่วมกับการประดิษฐ์เหล่านั้นแล้วเกิดผลลัพธ์จนทาให้สามารถ
เกิดการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงต่อลักษณะทางกายภาพ (Physical nature) หรือแสดง
ให้เห็นถึงการประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรมเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ชัดเจน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ประดิ ษ ฐ์ นั้ น มี สาระส าศั ญ ทางเทคนิ ค อาจสามารถขอรับ สิ ท ธิ บั ตรได้ ในกรณี ดั งกล่ าวให้
ผู้ ตรวจสอบต้ องพิ จารณาสาระส าคั ญ ของการประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ลั กษณะทางเทคนิ ค ว่ าเป็ น ไป
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 5 (การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้
ทางอุตสาหกรรมฯ และอื่นๆ) หรือไม่ ต่อไป

2. หลักเกณฑ์ตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสาหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ หรือวิ ธีการดาเนิ น ธุ รกิจ ที่ ถูกกล่ าวในหมวดนี้ หมายถึง การ
ประดิษฐ์จะต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์เหล่านั้น ซึ่งอาจมีเนื้อหา
ทั้งหมดหรือมีบางส่วนที่ขึ้นอยู่กับระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
ประมวลผลของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์และการควบคุมการท างาน หรือประมวลผลวัต ถุ
ภายนอกหรื อประมวลผลวัตถุภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดาเนินการตามประมวลผลการดังกล่าวข้างต้น จนเกิดการควบคุมการ
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ดาเนินงานภายนอกหรืออุปกรณ์ ภายนอก และกระบวนการประมวลผล หรือการถ่ายโอน
ข้อมูลจากภายนอก ฯลฯ และการควบคุมดาเนินงานหรือการประมวลผลของวัตถุภายใน
ดังกล่าว รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของระบบคอมพิวเตอร์ หรือการจัดการ
ทรัพยากรภายในของระบบคอมพิวเตอร์ หรือปรับปรุงการรับส่งข้อมูล ต่างๆ ดังนั้นวิธีการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลสาหรับ การทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ จึงไม่ จ าเป็ น ต้ องรวมถึง เพี ย งแค่ การเปลี่ ย นแปลงของฮาร์ด แวร์ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น
ผู้ตรวจสอบควรจะต้องมุ่งเน้ นไปถึงวิธีการแก้ปัญ หาการประดิษ ฐ์ที่ จะขอรับ ความ
คุ้มครอง โดยที่วิธีการแก้ปัญหาจะถูกกาหนดไว้ในแต่ละข้อถือสิทธิ เช่น
(1) ถ้าหากปรากฏพบว่าข้อถือสิทธิมีความเกี่ยวข้องกับ อัลกอริทึม หรือกฎการ
ค านวณทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โ ดยตั ว มั น เอง หรื อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้ในสื่อต่างๆ (เช่น เทป แผ่นดิสก์ ออปติคัลดิสก์ ROM PROM VCD DVD
หรือสื่อสิ่งอื่นๆ ที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้) หรือกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเกม ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่
กับขอบเขตแค่เพียงของกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการคิดในเชิง
นามธรรมที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ ตามมาตรา 9 (2) “กฎเกณฑ์และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” นอกจากนี้ยังไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (3)
“ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์” หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2) ถ้าหากปรากฏว่าข้อถือสิทธิเกี่ยวข้องกันกับข้อกาหนดตามมาตรา 9(2) แล้ว
และมีวัตถุประสงค์คุ้มครองเฉพาะในสิ่งที่เป็นการประดิษฐ์ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นเพียงการใช้งานสมการคณิตศาสตร์แล้วไม่นาไปสู่การประยุกต์ใช้
จนทาให้เกิดผลทางเทคนิคใดๆ หรือไม่มีความเป็นได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งกฎเกณฑ์และทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ หรือสมการทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์เป็นเพียงแค่ความคิดในเชิง
นามธรรม และเป็ นสิ่ งที่ แท้ จริงโดยกฎเกณฑ์ ท างธรรมชาติ ที่ ไม่อาจให้การคุ้มครองในสิ่ ง
เหล่านั้นได้ หากพิจารณาลักษณะของอัลกอริทึมหรือกฎการคานวณทางคณิตศาสตร์ นั่นก็
คือระบบขั้นตอนวิธี การอยู่ในระบบของกฎเกณฑ์สาหรับ ใช้ในการแก้ปัญหาจานวนตัวเลข
ที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์ โดยการวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทางานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดย
กาหนดให้เรียงกันไปตามลาดับผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หากยังคงมีเนื้อหาของข้อถือสิทธิที่มี
ความเกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมหรือกฎเกณฑ์เพื่อการคานวณทางคณิตศาสตร์เพียงเท่านั้น หรือ
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์โดยตั ว มั น เอง หรือกฎกติ ก าหรือวิ ธี ก ารเล่ น เกมฯลฯ ข้อถื อสิ ท ธิ
เหล่านั้นเป็นแค่เพียงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และวิธีการคิดเชิงนามธรรมเท่านั้น
ซึ่งไม่สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ เช่น สื่อบันทึกข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถ
อ่านได้ หรือผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ถูกกาหนดโดยโปรแกรมที่ได้รับบันทึกไว้
หรืออุปกรณ์สาหรับเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งถูกกาหนดให้เกิดขึ้นการใช้โดยกฎเกณฑ์ของ
เกมเพี ย งเท่ านั้ น และยั งไม่ มี ส าระส าคัญ ทางเทคนิ ค อื่ น ๆ ใดประกอบร่ว มด้ ว ย หรือ สิ่ ง
เหล่านั้นมิได้ประกอบรวมกับวัตถุทางกายภาพใดๆ อาจถือว่า เป็นสาระสาคัญในสิ่งเหล่านั้น
ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เพราะเป็นเพียงแค่ความเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และวิธีการในเชิง
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นามธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากสื่อบันทึกข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ที่ถูกอ้างไว้
ในข้อถือสิทธิของคาขอมีลักษณะประกอบด้วยหน้าที่ความสัมพันธ์การทางานร่วมกันแล้วจน
ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง ลั ก ษณะทางกายภาพทางการประดิ ษ ฐ์ เช่ น
องค์ป ระกอบของชั้น โครงสร้างของสื่อบัน ทึกข้อมู ล หรือปรับ ปรุงร่องข้อมูล (track data)
หรือแถวสาหรับบันทึกข้อมูล ในสื่อบันทึกข้อมูลหรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุของสื่อ
บัน ทึก ฯลฯ ซึ่ งถือได้ว่า อาจเป็ น สาระสาคัญ การประดิ ษ ฐ์ ที่สามารถขอรับ ความคุ้มครอง
สิทธิบัตรได้
(3) ถ้าหากพิจารณาแล้วพบว่า มีวิธีการแก้ปัญหาของการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งมี ความเกี่ย วข้องกับ ระบบการท างานของเครื่องคอมพิ ว เตอร์
เพื่อที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็น ถึงวิถีทางในทาง
เทคนิ ค เป็ น ไปอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจนด้ ว ยเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ ถู ก ด าเนิ น งานโดยโปรแกรม
เพื่อที่จะควบคุมและประมวลผลวัตถุ ภายในหรือภายนอก ได้มาซึ่งผลทางเทคนิคอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมีความเป็นไปได้ตามความเป็นจริง แสดงให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว
นี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคตามที่กาหนดไว้ ในสาระสาคัญ การประดิษฐ์ ซึ่งถือได้ว่า
สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เช่นกัน
(4) ถ้าหากพิจารณาแล้วพบว่า มีวิธีการแก้ปัญหาของการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โดยประยุ ก ต์ ใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ล้ ว ไม่ ไ ด้ ท าให้ เกิ ด การ
แก้ปัญหาทางเทคนิค แต่อย่างใด หรือไม่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางเทคนิคใดๆ ที่เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน และยังเป็นไปไม่ได้ต่อความเป็นจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งแสดงได้ว่าไม่เป็น
วิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคใดๆ ซึ่งถือได้ว่าไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้
ตัวอย่างเช่น
ถ้าวิธีการแก้ปั ญ หาของการประดิ ษ ฐ์ที่ เกี่ยวข้องกับ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งมี
ความเกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะควบคุมกระบวนการ
ทางอุ ต สาหกรรม การวั ด หรื อ การทดสอบ ท าให้ ขั้ น ตอนการควบคุ ม ในกระบวนการ
อุตสาหกรรมต่างๆ จนเกิดความสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ผ่านการดาเนินงานของโปรแกรมควบคุมกระบวนการอุ ตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ และ
ทาให้ เกิดผลลัพ ธ์จากการควบคุม ในกระบวนการอุต สาหกรรม วิธีการแก้ปัญ หาลั กษณะ
ดังกล่าวนี้ สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้
ถ้าวิ ธี การแก้ปั ญ หาของการประดิ ษ ฐ์ ที่ เกี่ ย วกับ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ มี ความ
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการประมวลผลข้อมูลทางเทคนิค
จากภายนอกแล้ วท าให้ เกิด ขั้น ตอนการประมวลผลข้อมู ล ทางเทคนิ ค อย่ างสมบู รณ์ เป็ น
รูปธรรมชัดเจนและมีความเป็นไปได้ตามความเป็นจริง ซึ่งผ่านการดาเนินการโดยโปรแกรม
ประมวลผลข้อ มู ล ทางเทคนิ คด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ จ นท าให้ เกิ ด ผลทางเทคนิ ค ใดๆ วิ ธี ก าร
แก้ปัญหานี้ สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้
ถ้ า วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาของการประดิ ษ ฐ์ ที่ เกี่ ย วกั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน
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ของระบบคอมพิวเตอร์ จนทาให้เกิดชุดการตั้งค่าหรือองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผ่านการดาเนินงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการปรับปรุง
ประสิท ธิภาพของภายในระบบคอมพิ ว เตอร์ จนท าให้ ผ ลของการปรับ ปรุงระบบภายใน
ของระบบคอมพิวเตอร์ วิธีการแก้ปัญหานี้ สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้

3. ตัวอย่างแนวทางพิจารณาการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสาหรับการ
ทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
3.1 การประดิษฐ์ทเี่ กี่ยวกับระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีการดาเนินธุรกิจ ทีไ่ ม่อาจขอรับสิทธิบตั รได้
ตัวอย่างการตรวจสอบสาหรับการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีการ
ดาเนินธุรกิจ ที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ดังกล่าวข้างต้น
ตัวอย่างที่ 1 เลขที่คาขอ 0201000231
การประดิษฐ์ “ระบบการประมวลผลคาสั่งซื้อเข้า/ออก”
บทสรุปการประดิษฐ์
การประดิ ษ ฐ์ มี ค วามเกี่ย วข้อ งกับ “ระบบการประมวลผลคาสั่ ง ซื้ อเข้ า /ออก”
ซึ่งประกอบไปด้วย วิธีการรับคาสั่ง วิธีการสั่งซื้อ การได้มาซึ่งแผนการผลิต การรับสินค้าจาก
ผู้ ผลิ ต การเก็ บสิ นค้าชั่ วคราว การขนส่ ง โดยมี ขั้นตอนการสั่ งซื้ อ เริ่ มต้ นจากผู้ รั บคาสั่ งซื้ อ
รับข้อมูลคาสั่งซื้อแล้วจะเข้าถึงแผนการผลิตของผู้ผลิต หลังจากนั้นทาการเปรียบเทียบข้อมูล
กับข้อมูลคาสั่งซื้อ แผนการดาเนิ นธุรกิจ ข้อมูลสินค้าคงคลังทั้ งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูลแล้วตัดสินว่าสินค้าคงคลังเพียงพอสาหรับคาสั่งซื้อนั้นๆ หรือไม่ แล้วนาไป
คานวณความคาดหมายของเวลาการออกเดินทางด้วยปัจจัยของการขนส่งต่างๆ มาพิจารณา
ร่วมด้วยเวลาโดยประมาณการของการเดินทางจะถูกแจ้งไปยังผู้ซื้อผ่านทางเครือข่ายสื่อสาร
ระหว่างประเทศ จากนั้นผู้ผลิตจะผลิตสินค้าตามแผนการผลิตที่สร้างจากขั้นตอนที่แล้วจัดส่งไป
ยั งผู้ รั บค าสั่ งซื้ อ เมื่ อสิ น ค้ ามาถึ งผู้ รับ ค าสั่ งซื้ อจะขนส่ งสิ นค้ าไปยั งผู้ ซื้ อให้ พอดี กั บ เวลาที่
คาดหมายของการออกเดินทาง ดังนั้น ผู้สั่งซื้อจะได้รับมอบสินค้าตามกาหนด โดยประมวลผล
คาสั่งด้วยระบบแล้วจะทาการคานวณวันที่คาดหมายจะส่งมอบ และคานวณเวลาที่คาดหมาย
ของการออกเดินทาง และประมวลผลความเป็นไปได้ว่าจะส่งมอบในวันที่นัดหมายไว้
ข้อถือสิทธิ (Independent Claims)
1. ระบบการประมวลผลคาสั่งซื้อเข้า/ออก ซึ่งประกอบด้วยวิถีทางการรับคาสั่งซื้อ
ที่ใช้โดยผู้รับคาสั่งซื้อจากผู้สั่งซื้อและได้มาซึ่งข้อมูลคาสั่งซื้อที่ตรงกัน วิถีทางการสั่งซื้อที่ใช้
โดยผู้ รับ คาสั่ งซื้ อดั งกล่ าว เพื่ อ สั่ งซื้อไปยั งผู้ ที่ เกี่ย วข้องอยู่ บ นพื้ น ฐานของข้อมู ลคาสั่ งซื้ อ
ดังกล่าว วิถีทางการได้มาซึ่งข้อมูลแผนการดาเนินธุรกิจที่ใช้โดยผู้รับคาสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลแผนการดาเนินธุรกิจจากผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว วิถีทางการปฏิบัติการที่ใช้โดย
ผู้รับคาสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อคานวณเวลาที่คาดหมายของการออกเดินทาง โดยมีพื้นฐานอยู่บน
อย่างน้อยข้อมูลคาสั่งซื้อดังกล่าว และข้อมูลแผนการดาเนินธุรกิจดังกล่าว และวิถีทางการส่ง
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ที่ใช้โดยผู้รับคาสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อส่งเวลาที่คาดหมายของการออกเดินทางที่คานวณโดย
วิถีทางการปฏิบัติดังกล่าว
7. ระบบการประมวลผลค าสั่ งซื้ อ เข้ า /ออก ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยวิ ถี ท างการรั บ
คาสั่งซื้อที่ใช้โดยผู้รับคาสั่งซื้อเพื่อรับคาสั่งซื้อจากผู้สั่งซื้อ วิถีทางการสั่งซื้อเพื่อทาการสั่งซื้อ
ส่วนที่ไม่ได้จัดสรรไว้ของคาสั่งซื้อดังกล่าวของผู้ซื้อดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง วิถีทางการรับ
ผลิตภัณ ฑ์สาหรับการรับสินค้าที่สั่งซื้อที่ขนส่งมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว วิถีทางการเก็บ
สินค้าชั่วคราวที่ใช้โดยผู้รับคาสั่งซื้อดังกล่าว เพื่อเก็บสินค้าที่สั่งซื้อนอกเหนือจากส่วนที่ไม่ได้
จัดสรรไว้ชั่วคราว จนกระทั่งสินค้าทั้งหมดในหน่วยจาเพาะสาหรับการประมวลผลแบบกลุ่ม
โดยผู้สั่งซื้อดังกล่าวถูกเตรียมพร้อม และวิถีทางการขนส่งสาหรับการขนส่งสินค้าที่ สั่งซื้อ
ทั้งหมดในหน่วยจาเพาะดังกล่าวเป็นชุดๆ ไปยังผู้สั่งซื้อดังกล่าว
12. ระบบการประมวลผลคาสั่งซื้อเข้า/ออก ซึ่งประกอบไปด้วยฐานข้อมูลสาหรับ
การเก็บข้อมูลปริมาณอุปทานของผู้ที่เกี่ยวข้องจานวนหนึ่งที่จะจัดส่งชิ้นส่วนไปยังผู้รับ คาสั่ง
ซื้อสาหรับแต่ละรายการของชิ้นส่วนดังกล่าว วิถีทางการรับคาสั่งซื้อที่ใช้โดยผู้รับ คาสั่งซื้อ
ดังกล่าว เพื่อรับคาสั่งซื้อจากผู้สั่งซื้อ วิถีทางการตัดสินรายการจาเพาะสาหรับการตัดสินว่า
ชิ้นส่วนที่สั่งซื้อของคาสั่งซื้อที่รับมาโดยวิถีทางการรับคาสั่งซื้อดังกล่าวคือชิ้นส่วนของรายการ
เฉพาะเจาะจงใดๆ ที่มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะถูกส่งมอบในวันที่นัดหมายได้หรือไม่ โดย
พิจารณาถึงฐานข้อมูลดังกล่าว วิถีทางสั่งซื้อสาหรับการสั่งซื้อพิเศษของชิ้นส่วนที่ซื้อดังกล่าว
ที่ถูกตัดสินว่าเป็นชิ้นส่ วนของรายการจาเพาะโดยวิถีทางการจัดสินรายการจาเพาะดังกล่าว
ไปยังผู้ผลิตจาเพาะซึ่งทาธุรกิจกับรายการจาเพาะดังกล่าว
บทสรุปการวิเคราะห์
การประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับพิจารณาแล้วว่า ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์คิดค้นหรือทาขึ้น
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร 2522 และประกอบกับ
เป็นโปรแกรมสาหรับ ประมวลผลข้อมูล โดยส่งข้อมูลไปประมวลผลโดยวิธีการค้นหาและ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ก่อนแล้วในฐานข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไม่มีลักษณะสาคัญทาง
เทคนิคใดๆ เป็นเพียงแค่วิธีการค้นหาและเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ มีอยู่ก่อนแล้วในฐานข้อมูล
และถูกดาเนินการโดยโปรแกรมด้วยมันเองเท่านั้น ดังนั้น ระบบประมวลผลคาสั่งซื้อเข้า/
ออกดังกล่าวที่กล่าวอ้างในข้อถือสิทธิดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางานด้วยตัวมันเอง ซึ่งมีความเป็นอิสระจากระบบหรืออุปกรณ์ และไม่ได้แฝงอยู่ในอุปกรณ์
หรือเครื่องมื อใด ๆ หรือมีอุป กรณ์ มารองรับ การท างานแต่อย่างใด จึงพิ จารณาได้ ว่าเป็ น
ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการ
ประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ (ดังกรณียกคาขอเลขที่ 020100231 เอกสารแนบ 1)
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3.2 การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีการดาเนินธุรกิจ ทีอ่ าจขอรับสิทธิบตั รได้
ตัวอย่างที่ 2 เลขที่คาขอ 0001002586
การประดิษฐ์ “การแปลงสกุลเงินแบบพลวัตที่ใช้สาหรับระบบการชาระเงินด้วยบัตร”
บทสรุปการประดิษฐ์
การแปลงสกุลเงินแบบพลวัตที่ใช้สาหรับระบบการชาระเงินด้วยบัตร เป็นระบบ
ประมวลผลข้อมูลสาหรับทารายการบัตรใช้จ่ายเดบิท หรือเครดิต ระหว่างลูกค้ากับผู้ถือบัตร
ใช้จ่ายเดบิต หรือเครดิต ซึ่งมีวิถีทางสาหรับการรับหมายเลขบัตรของบัตร ผู้ถือบัตร ที่ซ่ึงมี
คุณ ลักษณะพิ เศษที่ว่า วิถีท างส าหรับ การตัด สิน ใจกาหนดสกุล เงิน ตราที่ เลื อกใช้ เพื่ อให้
สอดคล้องกับการทารายการบัตรที่ประกอบด้วยวิถีทางดังกล่าว สาหรับการรับหมายเลข
ของบัตรจากผู้ถือบัตร วิถีทางสาหรับการระบุรหัสของตัวจากหมายเลขบัตรดังกล่าวแล้ว
วิถีทางสาหรับการตัดสินใจกาหนดสกุลเงินตราที่ใช้ในการปฎิบัติงานสาหรับรหัสของตัวระบุ
ดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบรหัสของตัวระบุดังกล่าวกับรายการที่รับเข้ามาในตาราง ที่ซึ่ง ใน
แต่ละรายการที่รับเข้ามาในตารางจะมีรหัสของผู้ออกบัตร หรือช่วงรหัสของผู้ออกบัตร และ
รหัสสกุลเงินตราที่สอดคล้องกัน และวิถีทางสาหรับการกาหนดสกุลเงินตรา เพื่อสอดคล้อง
กับการทารายการบัตรเป็นสกุลเงินตราที่ใช้ในการปฎิ บัติงานที่ถูกตัดสินกาหนดสาหรับรหัส
ตัวระบุ
ข้อถือสิทธิ
ระบบประมวลผลข้อมูล สาหรับการใช้กับการทารายการบัตรใช้จ่ายเดบิท หรือ
เครดิตระหว่างลูกค้าและผู้ถือบัตรใช้จ่าย สาหรับใช้กับการทารายการบัตรใช้จ่ายเดบิต หรือ
เครดิตระหว่างผู้ค้าและผู้ถือบัตรใช้จ่ายเดบิตหรือเครดิต ซึ่งมีวิถีทางสาหรับการรับหมายเลข
บัตรจากผู้ถือบัตร ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษที่ว่า วิถีทางสาหรับการตัดสินใจกาหนดสกุลเงินตรา
ที่เลือกใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับการทารายการบัตรที่ประกอบด้วยวิถีทางดังกล่าวสาหรับการ
รับหมายเลขของบัตรจากผู้ถือบัตร วิถีทางสาหรับการระบุรหัสของตัวจากหมายเลขบัตร
ดังกล่าวแล้ว วิถีทางสาหรับการตัดสินใจกาหนดสกุลเงินตราที่ใช้ในการปฎิบัติงานสาหรับ
รหัสของตัวระบุดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบรหัสของตัวระบุดังกล่าวกับรายการที่รับเข้ามา
ในตาราง ที่ซึ่งแต่ละรายการที่รับเข้ามาในตารางจะมีรหัสของผู้ออกบัตร หรือช่วงรหั สของ
ผู้ออกบัตรและรหัสสกุลเงินตราที่สอดคล้องกัน และวิถีทางสาหรับการกาหนดสกุลเงินตรา
เพื่ อสอดคล้ องกับ การท ารายการบั ต รเป็ น สกุล เงิน ตราที่ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานที่ ถูกตั ด สิ น
กาหนดสาหรับรหัสตัวระบุ
บทสรุปการวิเคราะห์ (คาวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 24/2555)
การแปลงสกุลเงินแบบพลวัตที่ ใช้สาหรับระบบการชาระเงินด้ วยบั ตร เป็น การ
แสดงถึงลักษณะการทางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ภายในระบบ ไม่ว่าจะถูกใช้ในเครื่องปลายทางของบัตรใช้จ่ายหรือตัวจัดเส้นทางการชาระ
เงินส่ วนกลาง หรือแม่ ข่ายที่ อนุ ญ าตให้ เข้าใช้ก็ดี แต่โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ดั งกล่าวถูกใช้
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เป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์หรือ การประดิ ษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Computer
related invention) เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวไม่ได้มีการทางานอย่างเป็นอิสระต่อกัน
แต่จะต้องทางานร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ อาทิ ระบบการตรวจสอบข้อมูลบัตรหรือเชื่อมต่อกับ
ข้อ มู ล ด้ านอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราที่ ม าจากแม่ ข่า ย ซึ่ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ดั งกล่ า ว
ทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์ นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการชาระเงิน
ด้วยบั ต รสาหรับ ใช้ในสภาพแวดล้ อมที่ มีส กุล เงิน ตราหลากหลายสกุล จั ดให้ มี ระบบและ
วิธีการสาหรับแสดงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราแบบพลวัตสาหรับทารายแต่ละครั้งที่ใช้
ระบบการชาระเงินด้วยบัตร โดยเป็นอุปกรณ์ประมวลผลของข้อมูลของเครื่องปลายทางที่ใช้
ส าหรับ ขายและวิ ถีท างแม่ ข่า ย ซึ่ ง ใช้ ก ารได้ ส าหรับ การติ ด ต่ อสื่ อ สารซึ่ ง กัน และกัน ผ่ า น
เครือข่ายสาหรับใช้กับการทารายการบัตรใช้จ่ายเดบิตหรือเครดิตระหว่างผู้ค้าและผู้ถือบัตร
ใช้จ่าย เดบิตหรือเครดิตที่ได้พัฒนาและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มประโยชน์ใช้สอย
ในเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราแบบพลวัต จนทาให้ผู้ใช้งานบัตรสามารถพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเลือกรายการในสกุลเงินตราของผู้ถือบัตร หรืออัตราแลกเปลี่ยนอื่นที่แสดง
บนจอแสดงผลก่อนทาการช าระราคาแก่ผู้ขาย ซึ่งการแสดงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ตรา
ในกรณี ดั ง กล่ า วไม่ ใช่ ก ารประดิ ษ ฐ์ ที่ เป็ น “ระบบข้ อ มู ล ส าหรั บ การท างานของเครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์” หรือ “โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ” ได้ต ามมาตรา 9 (3) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร
พ.ศ. 2522 อาจสามารถขอรับความคุ้มครองได้ และยังถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ มีลักษณะ
ทางเทคนิค (Technical features) ในกรณีดังกล่าวให้ผู้ ตรวจสอบพิจารณาสาระสาคัญการ
ประดิษฐ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคดังกล่าวว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้
ทางอุตสาหกรรมฯ) หรือไม่ (ดังกรณีคาวินิจฉัยคกก. 38/2559 เอกสารแนบ 2)
3.3 การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ตัวอย่าง 3 การประดิษฐ์ “วิธีการแก้ปัญหาอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลม
กับเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์”
บทสรุปการประดิษฐ์
วิธีในการแก้ปัญหาของการประดิษฐ์นี้ เป็นวิธีการหาอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบบวง
กับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวิธีนี้ เริ่มต้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จะถูกเติมด้วยจุดที่มีขนาดเท่ากันมีความละเอียดพอประมาณและมีการกระจายเท่า ๆ กัน
ต่อมาทาการวาดวงกลมภายในสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลม
กับ เส้ น ผ่ า นศู น ย์ กลาง π จะสามารถหาได้ ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โดยเริ่ม ต้ น ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทาการนับ "จุด" ที่มีการกระจายอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งสี่เหลี่ยม
จัตุรัสดังกล่าว และคานวณอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลาง π ตาม
สมการต่อไปนี้
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ในการคานวณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "จุด" มีตาแหน่งใกล้กันมากเท่าไร ก็ยิ่งทาให้
อัตราส่วนเส้นรอบวงของวงกลมเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง π มีค่าแม่นยามากขึ้นเท่านั้น
ข้อถือสิทธิ
วิธีการหาอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้น ผ่าศูนย์กลาง โดยใช้ระบบ
ข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
คานวณหาจานวนของจุดในสี่เหลี่ยมจัตุรัส;
คานวณหาจานวนจุดในวงกลมที่อยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังกล่าว;
คานวณอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลางโดยใช้สูตร

บทสรุปการวิเคราะห์
วิธีการแก้ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับวิธีการคานวณทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ หรือกฎที่
ได้รับดาเนินงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมของมนุษย์ ดังนั้น
การประดิษฐ์นี้ ถือได้ว่าเป็นกฎเกณฑ์และวิธีการแนวความคิดเชิงนามธรรมโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้
ตัวอย่าง 4 การประดิษฐ์ “วิธีการคานวณค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของจลน์
µ โดยอัตโนมัติ”
สาระสาคัญการประดิษฐ์
การแก้ปัญหาของการประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับวิธีคานวณค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียด
ทานจลน์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการดั้งเดิมในการวัดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
จลน์ คือการดึงแผ่นเสียดทานด้วยความเร็วคงที่โดยอุปกรณ์ และวัดค่าตัวแปรตาแหน่ง S1
และ S2 ตามลาดับจากนั้นให้คานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจลน์ของแผ่นโลหะ
ตามสูตรต่อไปนี้
ข้อถือสิทธิ
วิธีการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์แรงเสียดทานจลน์โดยอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะขั้นตอนดังต่อไปนี้
คานวณอัตราส่วนตัวแปลตาแหน่งระหว่าง S1 และ S2 ของแผ่นเสียดทาน
คานวณค่าลอกการิทึม, log S2/S1 ของอัตราส่วน S2/S1
คานวณอัตราส่วนของ log S2/S1 กับ e
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บทสรุปการวิเคราะห์
วิธีการแก้ปัญหานี้ไม่ได้มีการปรับปรุงวิธีการวัดผล เพียงแต่เป็นวิธีการคานวณ
เชิงตัวเลขที่ดาเนินการโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ปัญ หาอะไรก็ตาม
ที่เกี่ย วกับ ปริม าณทางกายภาพ แต่ก ระบวนการแก้ปัญ หาก็คือ การคานวณเชิง ตัว เลข
และการแก้ปัญ หาทั ้ง หมดเป็น แบบวิธีก ารคานวณทางคณิต ศาสตร์ เท่า นั้น ดัง นั ้น การ
ประดิษฐ์นี้ถือได้ว่าเป็นกฎและวิธีการในแนวความคิดเชิงนามธรรมไม่สามารถขอรับความ
คุ้มครองได้
ตัวอย่างที่ 5 การประดิษฐ์ “วิธีการแปลสาหรับตัวอักษรภาษาสากลทั่วไป”
บทสรุปการประดิษฐ์
ระบบแปลอัตโนมัติที่มีอยู่เ ดิมคือ ระบบการประมวลผลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่ง
ต่อ มากกว่า หนึ่ง หรือ มากกว่า หนึ่ง ต่อ มากกว่า หนึ่ง ระบบการประมวลผลภาษา ซึ่ง มี
ปัญ หาเกี่ย วกับ โปรแกรมที่มีความสับ สน แตกต่า งกัน ซับ ซ้อน และมีสัญ ลักษณ์จานวน
มากในส่ว นประกอบเป็น คาพูด ต่า งๆ เพื่อแก้ไขปัญ หานี้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ของการ
ประดิษ ฐ์นี้ ได้รับ การนาเสนอวิธีการแปลแบบครบวงจรสาหรับ ภาษาทั่ว โลกใด ๆ ที่ทา
ให้เกิด การผสมผสานของไวยากรณ์ ข องภาษาต่า งๆ โดยใช้วิถีท างของ "วิธีป้อ นข้อ มูล
ด้วยตัวอักษรแบบสากล" ซึ่งเหมือนวิธีการทาสัญลักษณ์แบบภาษาช่วยเอสเปรันโต และ
ภาษาช่วยเอสเปรันโต ใช้เป็น ภาษาสื่อกลางระหว่า งการแปลด้วยเครื่องจักรในระหว่า ง
การแปลภาษา
ข้อถือสิทธิ
วิธีการแปลสาหรับตัวอักษรภาษาสากลทั่วไปโดยคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
การสร้า งภาษาช่ว ยที ่ส อดคล้อ งกัน ของภาษาที ่ป ้อ นเข้า โดยใช้ พ ยัญ ชนะสัญ ลัก ษณ์คา
หลังจากนั้นพยัญชนะสัญลักษณ์ประโยคอย่างสม่าเสมอหลังจากคาทาให้การเปลี่ยนภาษา
เกิด ความสมบูรณ์ โดยใช้ความสัมพัน ธ์ที่ส อดคล้องกัน ระหว่างภาษาสื่อกลางและภาษา
เสริมของภาษาที่ป้อนเข้า และภาษาสื่อกลางคือ เอสเปรันโตและภาษาช่วยเอสเปรันโต
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ วิธีการสาหรับทาสัญลักษณ์คาและทาสัญลักษณ์ประโยค
ของภาษาที่ป้อนเข้าให้เป็นเช่นเดียวกับการสร้างภาษาช่วยเอสเปรันโต วิธีการทาสัญลักษณ์
คา ดั งกล่ าวคือ -m หมายถึง คานาม -x หมายถึง คาคุณ ศัพ ท์ -y หมายถึง พหู พ จน์ -s
หมายถึง ตัวบอกปริมาณ -f หมายถึง คาวิเศษณ์ วิธีการทาสัญลักษณ์ประโยคดังกล่าวคือ -z
หมายถึงประธาน -w หมายถึง คากริยา -d หมายถึง คาคุณลักษณะ -n หมายถึง กรรม -b
หมายถึง ส่วนเติมเต็มประโยครวมถึง predicative และ -k หมายถึง ตัวขยายวิเศษณ์
บทสรุปการวิเคราะห์
แม้ว่าสาระสาคัญ ของวิธีการแก้ปัญ หานี้จะรวมถึงคอมพิวเตอร์เนื้อหาทั้ งหมด
ดัง กล่า ว มีเพีย งการท าให้เกิด การแปลภาษาแบบครบวงจรสาหรับ ภาษาสากลทั ่ว โลก
โดยการแปลเป็น ภาษาสื่อกลาง และกาหนดกฎการป้อนเข้า สาหรับ อักขระภาษาสากล
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ในแบบเทียม วิธีการแก้ปัญหาไม่ได้เป็นการปรับปรุงการแปลด้วยเครื่องจักร และไม่รวมถึง
การปรับปรุงการผสมผสานระหว่ างวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของลักษณะภาษาของภาษาต่าง ๆ
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการแปลด้วยเครื่องจักร แต่เกี่ยวข้องกับการปรับกฎระเบียบ
และการก าหนดใหม่ข องกฎการแปลส าหรับ ตัว อัก ษรภาษาขึ้น อยู ่ก ับ ความเข้า ใจของ
ผู้ประดิษฐ์เอง และเป็นเพียงการรวมของความสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกันระหว่างภาษาช่วย
ของภาษาอิน พุต ภาษาสื่อกลางลงในสัญ ลักษณ์คา และกฎของสัญ ลักษณ์ป ระโยคของ
ภาษาช่วยเอสเปรันโต จึงเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการนามธรรมทางความคิดของระบบข้อมูล
สาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้
3.4 การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสาหรับการทางานเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกประยุกต์ใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคจนเกิดผล
ทางเทคนิค ซึ่งเป็นสาระสาคัญที่อาจสามารถขอรับสิทธิบัตรได้
ตัวอย่าง 6 การประดิษฐ์ “วิธีการควบคุมในกระบวนผลิตการขึ้นรูปยางพารา”
บทสรุปการประดิษฐ์
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิธีการควบคุมกระบวนผลิต
การขึ้นรูป ยางโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวทางาน
ควบคุม เวลาในการแข็ง ตัว ของยางแบบตลอดเวลาในกระบวนการผลิต ขึ้น รูป ได้อ ย่า ง
แม่นยาถูกต้อง ซึ่งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องการแข็งตัวที่มากเกินหรือการแข็งตัวที่น้อยเกิน
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิมก่อนหน้า ซึ่งสามารถปรับปรุงโดยการควบคุม
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางเกิดขึ้นได้อย่างมากและ
เห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อถือสิทธิ
วิธีการควบคุมกระบวนการขึ้นรูปยางโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
การเก็บตัวอย่างอุณหภูมิการแข็งตัวของยางผ่านเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
การคานวณช่วงการแข็งตัวเป็นบวกในกระบวนการแข็งตัวสาหรับผลิตภัณฑ์ยาง
ในการตอบสนองต่ออุณหภูมิการแข็งตั ว
การกาหนดว่าเวลาการทาให้แข็งตัวเป็นบวกนั้นต้องการเวลาในการแข็งตัว เป็น
บวกไปจนถึงเวลาในการแข็งตัวเป็นบวกที่ต้องการ
การส่งสัญญาณหยุดการแข็งตัวจะหยุดชะงัก หากเวลาในการทาให้แข็งตัวเป็น
บวกไปจนถึงเวลาในการแข็งตัวเป็นบวกที่ต้องการ
บทสรุปการวิเคราะห์
วิธ ีแ ก้ป ัญ หานี ้เป็น วิธ ีก ารควบคุม กระบวนการขึ ้น รูป ยาง โดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิว เตอร์เพื ่อแก้ป ัญ หาการแข็งตัว ที ่ม ากเกิน หรือ การการแข็งตัว ที ่น ้อยเกิน ซึ่ง เป็น
ปัญ หาทางเทคนิค ของการประดิษ ฐ์ วิธ ีก ารแก้ป ัญ หานี ้ค ือ วิธ ีก ารโดยการควบคุม
กระบวนการขึ้น รูป ยางของยางที่ถูกควบคุม ผ่านการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ดังนั้น สิ่งที่สะท้อนให้เห็น คือการควบคุมเวลาการแข็งตัวของยางที่แม่นยาตลอดเวลาการ
แข็ง ตัว ของยาง โดยอาศัย หลัก การแข็ง ตัว ของยางและใช้ว ิธ ีก ารทางเทคนิค เพื ่อ การ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามธรรมชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ยางได้ร ับ การพัฒ นาขึ ้น อย่า งมาก เนื ่อ งจากการควบคุม เวลาที ่แ ม่น ย าและเป็น แบบ
ตลอดเวลาการแข็งตัว สิ่งที่ ได้จากวิธีการนี้คือ ผลทางเทคนิคและประยุกต์ใช้ในประดิษฐ์นี้
ซึ่งเป็น วิธีการแก้ปัญ หาควบคุม กระบวนการทางอุตสาหกรรม ดาเนิน งานโดยโปรแกรม
คอมพิว เตอร์ ซึ ่ง เป็น การแก้ไ ขปัญ หาทางเทคนิค ตามที ่ม ีส าระส าคัญ ในการคุ้ม ครองที่
สามารถขอรับสิทธิบัตรได้
ตัวอย่าง 7 การประดิษฐ์ “วิธีการขยายความจุของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ”
บทสรุปการประดิษฐ์
อุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ม ือ ถือ ที ่ม ีอ ยู ่ ทั ่ว ไป เช่น คอมพิว เตอร์พ แบบพกพา
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ มักจะใช้การ์ดหน่วยความจาแฟลชที่มีขนาดเล็กเป็นสื่อกลางจัดเก็บ
ข้อ มูล ต่า งๆ อัน เนื ่อ งจากขนาดและข้อ จ ากัด ต้อ งใช้ใ นการพกพา ดัง นั ้น อุป กรณ์
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดียที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมู ล
ขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากขีดจากัดของพื้นที่เก็บข้อมูลและเทคโนโลยีมั ลติมีเดีย ไม่สามารถ
ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ได้
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ได้มีวิธีการในการขยายขีดความสามารถในการ
จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา โทรศัพท์มือถือ โดยใช้ระบบไฟล์อุปกรณ์
เสมื อ น เพื่ อ ให้ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เคลื่ อ นที่ ส ามารถใช้ พื้ น ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
บนเซิร์ฟเวอร์สาหรับการใช้แอปพลิเคชันในพื้นที่ต่างๆ
ข้อถือสิทธิ
วิธีขยายความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ โดย
ใช้ระบบไฟล์อุปกรณ์เสมือน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
การสร้างโมดูลระบบไฟล์อุปกรณ์เสมือนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และ
การวางระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
การจัด หาพื้น ที่จัด เก็บข้อมูล เสมือนกับ แอปพลิเคชัน บนอุป กรณ์คอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ผ่านโมดูลระบบไฟล์อุปกรณ์ เสมือน และการส่งการร้องขอการอ่าน/เขียนบนพื้นที่
เก็บข้อมูลเสมือนไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลผ่านทางเครือข่าย
แปลงคาขออ่าน/เขียนจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เพื่ออ่าน/เขียนคาขอ
บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นในเครื่องบนเซิร์ ฟเวอร์ระยะไกล
และส่งผลการอ่าน/เขียนกลับไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่าย
บทสรุปการวิเคราะห์
วิธีการแก้ปัญหานี้เป็นวิธีการปรับปรุงขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และสิ่งที่แก้ปัญ หาคือ ปัญ หาทางเทคนิคเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิท ธิภาพการจัด เก็บ ข้อมูล ที่มีป ระสิท ธิภาพของอุป กรณ์คอมพิว เตอร์เคลื่อนที่ เช่น
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คอมพิวเตอร์พกพา วิธีการแก้ปัญหานี้คือ วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานภายใน
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ผ่านการทางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น สิ่งที่
สะท้อ นให้เห็น คือ การสร้า งพื ้น ที ่จ ัด เก็บ ข้อ มูล เสมือ นบนเครื่อ งคอมพิว เตอร์ท ้อ งถิ ่น
ผ่านโมดูลระบบไฟล์อุปกรณ์เสมือน และแปลงสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น
ในการเข้าถึงอุป กรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟ เวอร์ สิ่งที่ใช้เป็นวิธีท างเทคนิคเพื่อให้เป็น ไป
อย่างมีรูปธรรมชัดเจนและปฏิบัติการได้จริง และสิ่งที่ได้รับคือ ผลทางเทคนิคที่การจัดเก็บ
ข้อ มูล ที ่ไ ม่ไ ด้ถูกจ ากัด ด้ว ยความสามารถในการจัด เก็บ ข้อ มู ล บนอุป กรณ์คอมพิว เตอร์
เคลื่อนที่เพียงเท่านั้น ดังนั้น การใช้งานการประดิษฐ์ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบภายในของระบบคอมพิวเตอร์ โดยผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางที่กาหนด และสาระสาคัญของการประดิษฐ์อาจสามารถขอรับคุ้มครองสิทธิบัตรได้
ตัวอย่างที่ 8 การประดิษฐ์ “วิธีการกาจัดสัญญาณรบกวนภาพ”
บทสรุปการประดิษฐ์
การประดิษฐ์โดยทั่วไปก่อนหน้านี้ใช้ วิธีการกรองเฉลี่ยคือ การแทนที่ค่าพิกเซล
ของสัญญาณรบกวนด้วยค่าเฉลี่ยของพิกเซลที่อยู่รอบๆ สัญญาณรบกวนเพื่อขจัดสัญญาณ
รบกวนของภาพ อย่างไรก็ตามวิธีนี้จ ะลดความแตกต่างของสีเทาและพิกเซลให้อยู่ระดับ
ที่ใกล้เคียงและทาให้ภาพเบลอ คาขอการประดิษ ฐ์นี้คิดค้น วิธีการกาจัดสัญญาณรบกวน
ภาพบนพื้นฐานหลักการ 3Ø ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นทางสถิติ พิกเซลที่มีค่าสีเทามากกว่า
หรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้ง ความแปรปรวนจะถือว่าเป็นสัญญาณรบกวน และถูก
กาจัดออกขณะที่ค่าสีเทาที่อยู่ภายใน 3 เท่าของความแปรปรวนมากว่า หรือต่ากว่าค่าเฉลี่ย
จะไม่ได้รับ การแก้ไ ข ดังนั ้น ตามการประดิษ ฐ์ไม่เพีย งแต่ภ าพเสีย งจะถูกกาจัด ได้อย่า ง
มีป ระสิท ธิภ าพ แต่ป รากฏการณ์ภ าพเบลอที ่เกิด จากการกาจัด สัญ ญาณรบกวนภาพ
จะลดลงเช่นกัน
ข้อถือสิทธิ
วิธีการกาจัดสัญ ญาณรบกวนภาพ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ การรับ
ข้อมูลพิกเซลของทุกภาพที่ประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ การคานวณค่าเฉลี่ยและความ
แปรปรวนสีเทาของภาพดังกล่าวจากค่าสีเทาของพิกเซลภาพทั้งหมด การอ่านค่าสีเทาของ
พิก เซลภาพทั ้ง หมด และพิจ ารณาว่า ค่า สีเทาของทุก พิก เซลอยู ่ภ ายในการแปรปรวน
มากกว่าหรือต่ากว่าค่า เฉลี่ย 3 เท่าหรือไม่ ถ้าใช่จะไม่ทาการปรับค่าพิกเซลสีเทาดังกล่าว
ไม่เช่นนั้นในเรื่องของพิกเซลที่เป็นสัญญาณรบกวนจะกาจัดออกได้โดยการปรับเปลี่ยนค่าสีเทา
บทสรุปการวิเคราะห์
สิ่งที่แก้ปัญหานี้คือ การแก้ไขเป็นปัญหาทางเทคนิคที่มีความเกี่ยวกับวิธีการกาจัด
สัญญาณรบกวนภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันลดปรากฏการณ์ ของภาพเบลอ
เนื่องจากการประมวลผลสัญญาณภาพรบกวน วิธีแก้ปัญหานี้คือ วิธีที่จะกาจัดข้อมูลสัญญาณ
รบกวนภาพออกจากการทางานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น สิ่งที่สะท้อนให้เห็นนั่นคือ
วิธีการถ่ายพิกเซลที่ค่าสีเทามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่มีความแปรปรวนมากกว่า 3 เท่า
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เป็ น สั ญ ญาณรบกวน ลบออก และถ่ า ยพิ ก เซลที่ มี ค่ า สี เทาอยู่ ภ ายใน 3 เท่ า ของความ
แปรปรวนมากว่ า หรือ ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย เป็ น สั ญ ญาณภาพและไม่ ป รับ เปลี่ ย นค่ า สี เทา จึ ง
หลีกเลี่ยงข้อเสียของการแทนที่พิกเซลทั้งหมดที่มีค่าเฉลี่ยในงานที่มีอยู่ก่อนหน้า สิ่งที่ใช้เป็น
วิธีการทางเทคนิคเพื่อให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ จากผลการประดิษฐ์นี้ ผลของการกาจัด
สัญญาณรบกวนรบกวนสัญญาณภาพ และการลดภาพเบลอของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันเนื่องมาจากการกาจัดสัญญาณรบกวนภาพ ในขณะเดียวกันการคานวณจานวนของระบบ
จะลดลงเนื่องจากการลดจานวนพิกเซลที่ถู กแทนที่ ความเร็วและคุณภาพของกระบวนการ
ภาพจะเพิ่มขึ้น สิ่งที่ได้จากวิธีการประดิษฐ์คือผลทางเทคนิค ดังนั้น คาขอรับการประดิษฐ์จึง
เป็นทางออกที่ใช้ข้อมูลทางเทคนิคในการประมวลผลข้อมูลจากภายนอกผ่านการดาเนินงาน
ของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ซึ่งเป็ นของการแก้ปัญ หาทางเทคนิคคือ สาระสาคัญ ของการ
ประดิษฐ์ที่สามารถขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรได้
ตั ว อย่ างที่ 9 การประดิ ษ ฐ์ “วิ ธี วัด ความหนื ด ของเหลวโดยการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์”
บทสรุปการประดิษฐ์
ความหนื ด ของเหลวเป็ น พารามิ เตอร์ท างเทคนิ คที่ ถูกใช้ โดยปกติ ทั่ วไป นั่น คือ
ค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สาคัญในกระบวนการผลิต และการใช้งานของเหลวด้วยวิธีการ
วัด ความหนืด ของเหลวโดยทั่วไปจะถูกท าได้ ด้วยตนเอง โดยใช้อุป กรณ์ วัดแบบหมุน ตาม
วิธีการทั่วไป ประการแรกเครื่องยนต์จะขับเคลื่อนโรเตอร์ให้หมุนไปในของเหลว มุมของการ
หมุนของใบพัด โรเตอร์จะสะท้อนผ่านมุมการหมุนของตัวชี้บนหน้าปัดแล้วอ่านค่ามุมของการ
หมุนบนหน้าปัด และจะได้รับค่าความหนืดของเหลว
ปัญ หาที ่เกิด ขึ ้น ของขั ้น ตอนการวัด ด้ว ยตนเอง คือ เกิด ความล่า ช้า ความไม่
เที่ยงตรงหรือความแม่นยาต่าหรือเกิดผิดพลาดอย่างมาก ดังนั้น วิธีการนี้จึงไม่สมเหมาะ
สาหรับการวัดค่าได้ตลอดเวลา (แบบเรียลไทม์) การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ นี้
ได้เสนอวิธ ีก ารวัด ความหนืด ของเหลวที ่ค วบคุม โดยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ โดยผ่า น
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลสาหรับการวัด
ความหนืด ของของเหลวจะถูก ควบคุม โดยอัต โนมัต ิผ ่า นการท างานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น วิธีการนี้สามารถนามาใช้กับการวัดความหนืด ของเหลวที่ทาหน้าที่หรือ
ทางานตลอดเวลาได้ (แบบเรียลไทม์)
ข้อถือสิทธิ
วิธีวัดความหนืดของของเหลวโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้
การกาหนดความเร็วในการหมุ น ที่เหมาะสมส าหรับ โรเตอร์เซนเซอร์ผ่ านการ
กาหนดค่าการประมวลผลสัญญาณพารามิเตอร์ในรูปแบบของของเหลว
เริ่มต้นโรเตอร์เซนเซอร์และทาให้แรงเฉือนหมุนในของเหลวที่ความเร็วในการ
หมุนดังกล่าว โดยใช้โปรแกรมควบคุมโรเตอร์เซนเซอร์และแปลงค่าความต้านทานความหนืด
ของเหลวที่ตรวจพบโดยโรเตอร์เซ็นเซอร์เกี่ยวกับสัญญาณวงจร
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การคานวณค่าความหนื ดของเหลวบนพื้ น ฐานสัญ ญาณวงจรดังกล่าว โดยใช้
โปรแกรมประมวลผลสัญญาณโรเตอร์และส่งค่าความหนืดที่คานวณได้ไปยังจอ LCD สาหรับ
แสดงผลหรือส่งไปยังศูนย์ควบคุมการผลิตกลางผ่านทางพอร์ตสื่อสาร
บทสรุปการวิเคราะห์
วิธีการนี้ เป็ นวิธีการวั ดความหนื ดของเหลว สิ่งที่ ได้ รับการแก้ไขคือ ปั ญ หาทาง
เทคนิคเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงความเร็วและความแม่นยาในการวัดความหนืดของเหลว นั่นคือ
วิ ธี แก้ ปั ญ หาคื อ ขั้ น ตอนวั ด ความหนื ด ของเหลวที่ ควบคุ ม ผ่ านการท างานโดยโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ สิ่ งที่ สะท้ อนให้ เห็ นคือ การควบคุมขั้นตอนการท างานของโรเตอร์อัต โนมั ติ
รวมถึงการเลื อกตรวจจั บ ความเร็วในการหมุ น ของโรเตอร์ ด้ วยเซนเซอร์ การเริ่ม ต้ น ของ
สถานะการทางาน ฯลฯ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลทางเทคนิคที่ถูกรวบรวม และขั้นตอน
การแสดงผลการวัด สิ่งที่ใช้เป็นวิธีทางเทคนิคเพื่อให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติและสิ่งที่ได้รับคือ
ผลทางเทคนิ คของการวั ดความหนื ด หน้ างานแบบทั น ที ของของเหลว และการปรับ ปรุง
ความเร็วและความแม่นยาของการวัดความหนืดของเหลว ดังนั้น ในการประยุกต์ใช้งานการ
ประดิษฐ์นี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการวัดหรือการควบคุมขั้นตอนทดสอบการทางาน
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทางเทคนิคเป็นสาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่
อาจสามารถขอรับการคุ้มครองได้
3.5 การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาทาง
เทคนิค หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเทคนิค ซึ่งไม่ถือว่าเป็นวิธีแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิค จึงไม่ใช่สาระสาคัญของการขอรับความคุ้มครองได้
ตัวอย่างที่ 10 การประดิษฐ์ “วิธีการสาหรับเกมส์คอมพิวเตอร์”
บทสรุปการประดิษฐ์
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ประเภทเกมที่มีอยู่เดิมโดยทั่วไปประเภทหนึ่งคือ เพื่อให้
บรรลุการเรียนรู้ในขณะเล่น ผ่านคาถามและหาคาตอบ และอีกประเภทคือ เกมประเภท
เติบโต ซึ่งตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเกมส์และสภาพแวดล้อมในเกมอยู่บน
พื ้น ฐานของการเติบ โตหรือ พัฒ นาขึ้น จากบทบาทในการเล่น เกม การประยุก ต์ใช้ ก าร
ประดิษ ฐ์นี ้ รวมเอาประโยชน์ข องเกมสองประเภทดัง กล่า วไว้ในเกมคอมพิว เตอร์เกม
เดีย วกัน การเข้า ใจถึง การเปลี ่ย นแปลงของบทบาทและสภาพแวดล้อ มเกม โดยผ่า น
จุดมุ่งหมายของการตั้งคาถามและหาคาตอบภายในเกม วิธีการเล่นเกมนี้มีอินเทอร์เฟซเกม
หนึ่งแก่ผู้ใช้และแสดงคาถามที่สอดคล้องกันตามความก้าวหน้าของเกม เมื่อผู้ใช้ใส่คาตอบ
ที่ได้ถูกกาหนดแล้วว่าคาตอบที่ใส่นั้นถูกหรือไม่ ก็ตาม เพื่อกาหนดว่าจะมีการเปลี่ยนของ
ระดับในเกมหรือไม่ เครื่องมือหรือสภาพแวดล้อมของบทบาทเกมถูกดาเนินโดยผู้ใช้งาน
ข้อถือสิทธิ
วิธี การเล่ นเกมคอมพิ วเตอร์ ได้ มี ทั้ งประเภทเติ บโตและประเภทของคาถาม และ
ค าตอบส าหรับผู้ ใช้ ลั กษณะที่ ว่ านี้ ประกอบด้ วยความคื บหน้ าของเกมส์ จากเนื้ อหาค าถาม
ที่จัดเก็บไว้ เนื้อหาคาตอบที่ตรงกับเนื้อหาคาถาม และเนื้อหาความก้าวหน้าของเกมส์เมื่อผู้ใช้งาน
เข้าสู่สภาพแวดล้อมของเกมผ่านอุปกรณ์เกมคอมพิวเตอร์ และแสดงเนื้อหาคาถามให้กับผู้ใช้งาน
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ขั้นตอนให้ คะแนนพิ จารณาได้ จากค าตอบที่ ป้ อนโดยผู้ ใช้ งาน ซึ่ งจะต้ องมี ความ
เหมื อนหรือสอดคล้ องกับคาตอบที่ จั ดเก็บรวบรวมไว้ หรือไม่ โดยที่ มี เนื้ อหาที่ ตรงกับคาถาม
ดังกล่าว มีพื้นฐานอยู่บนเนื้อหาคาถามที่นาเสนอ ซึ่งถ้าใช่ให้ไปที่หัวข้อถัดไป ถ้าไม่ใช่แล้วกลับไป
ที่ขั้นตอนตั้งคาถามในขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะในเกมส์ ซึง่ เป็นการกาหนดถึงระดับของอุปกรณ์
หรือสภาวะแวดล้อมของบทบาทในเกมส์ นั้น ซึ่ งดาเนิ นการไปโดยผู้ใช้บนพื้ นฐานของผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนการกาหนดคะแนนและคะแนนที่ถูกบันทึกไว้ในเนื้อหาสาหรับคาถามและ
คาตอบ ถ้าจานวนคาตอบที่ถูกต้องถึงระดับหนึ่ง ระดับอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมจะได้รับการ
อัพเกรดหรือเพิ่มขึ้นตามลาดับ ถ้าจานวนคาตอบที่ถูกไม่ตรงตามข้อกาหนด ระดับ อุปกรณ์ หรือ
สภาพแวดล้อมจะไม่เปลี่ยนแปลง
บทสรุปการวิเคราะห์
วิธีแก้ปัญหานี้คือ การรวมเกมส์ประเภทการถาม-ตอบ และประเภทที่มีการเติบโต
เข้าด้ วยกั นในหนึ่ งในเกมคอมพิ วเตอร์ผ่ านทางคอมพิ วเตอร์ที่ ใช้ โปรแกรมที่ รู้จั กกั นดี ในการ
ควบคุ ม การประมวลผลผ่ านเกมประเภทถาม-ตอบ วิ ธี นี้ จ ะท าให้ บ ทบาทของเกมและ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสอดคล้องกันในกระบวนการการถาม-ตอบด้วยการเปลี่ยน
สถานะของถาม-ตอบและบทบาทของเกม ถึงแม้ว่าตามวิธีนี้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมการ
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้โดยอุปกรณ์เกมส์ และกระบวนการเกมจะถูกควบคุมโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์ เกมส์ดั งกล่ าวเป็ นอุ ปกรณ์ เกมที่ รู้จักกันดี ซึ่ งการควบคุมกระบวนการ
ในเกมส์ดังกล่าว นอกจากไม่ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของอุปกรณ์เกม เช่น การส่งข้อมูล การ
จั ดการทรัพยากรภายใน เป็ นต้ น แล้ วยั งไม่ ท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางเทคนิ คใดๆ ต่ อ
องค์ประกอบหรือหน้าที่ของอุปกรณ์เกมดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การ
รวมลักษณะของเกมสองประเภทให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของมนุ ษย์และด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่
ปัญหาทางเทคนิค สิ่งที่นาไปใช้ไม่ใช่แค่วิธีการทางเทคนิค แต่เป็นการรวมทั้งเกมประเภทถามตอบและเกมประเภทที่มีการเติบโต ซึ่งขึ้นอยู่กับการกระทาที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่ได้มาไม่ใช่ผล
ทางเทคนิค แต่เป็นเพียงผลของการจัดการและควบคุมกระบวนการรวมเกมประเภทถาม-ตอบ
และเกมประเภทที่มีการเติบโต ซึ่งเป็นเพียงการจัดการควบคุมกระบวนการของเกมหรือกฎของ
เกมเท่ านั้ น ดั งนั้ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ นี้ ไม่ ใช่ ลั กษณะทางเทคนิ คและไม่ ใช่
สาระสาคัญที่สามารถขอรับการคุ้มครองได้
ตัวอย่างที่ 11
การประดิ ษ ฐ์ “ระบบการเรีย นรู้ภาษาต่ างประเทศและการเลื อกสรรเนื้ อหา
การเรียนรู้”
บทสรุปการประดิษฐ์
ส าหรั บ ระบบที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น ต่ อ การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์สาหรับที่เป็นเครื่องมือช่วยสอน ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้จะถูกตั้งไว้ล่วงหน้า และผู้ใช้
ต้ อ งเรี ย นรู้ เนื้ อ หาที่ ก าหนดไว้ ล่ ว งหน้ า เหล่ า นี้ แทนการก าหนดเนื้ อ หาการเรี ย นรู้ ต าม
ความสามารถทางภาษาของผู้เข้าเรียนตามคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ จะช่วยให้ผู้ใช้
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สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ตามความต้องการของพวกเขาทั้งหลาย ในขั้นแรกผู้ใช้งานป้อน
ข้อมูลดังกล่าวเข้าไปในระบบ ในขั้นที่สองระบบแบ่งประโยคของเนื้อหาเป็นหน่วยของประโยค
หลายหน่วยผ่านการดาเนินการของโปรแกรม ในขั้นที่สามผู้ใช้จัดเรียงประโยคที่ถูกแบ่งไว้ ให้
เป็ น ประโยคใหม่ และใส่ ป ระโยคที่ เรีย งล าดั บ แล้ วเข้าไปในระบบ ในขั้ น สุ ด ท้ ายระบบจะ
เปรียบเทียบประโยคที่เรียงลาดับใหม่กับประโยคเดิมผ่านการดาเนินการโดยโปรแกรม และ
การให้คะแนนจะขึ้นกับเกณฑ์ การให้คะแนนที่ ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้า และแสดงผลคะแนน
ให้กับผู้ใช้งาน
ข้อถือสิทธิ
ระบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีการเลือกสรรเนื้อหาการเรียนรู้ ซึง่ มีลักษณะ
ประกอบด้วย เครื่องเรียนรู้ซึ่งผู้ใช้ป้อนข้อมูลการเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ โมดูลรับไฟล์ รับไฟล์
ภาษาที่ผู้ใช้ป้อน โมดูลแบ่งไฟล์จะแบ่งไฟล์ภาษาดังกล่าวลงในประโยคอิสระอย่างน้อยหนึ่ง
ประโยค โมดูลการแบ่งประโยค ทาการแบ่งประโยคอิสระที่ กล่าวไว้เป็นหน่ว ยหลายหน่วย
โมดูลเรียนรู้การสร้างประโยคจะทาการเอาท์พุตหน่วยของประโยคที่ถูกแบ่งดังกล่าวให้กับผู้ใช้
แล้ วท าการรับประโยคที่ ถูกจั ดเรียงจากผู้ ใช้ น าไปเปรียบเที ยบประโยคอิสระกับประโยค
จั ดเรีย งโดยผู้ ใช้ การให้ คะแนนขึ้น กั บ เกณฑ์ การให้ คะแนนที่ ก าหนดไว้ ล่ วงหน้ าและการ
แสดงผลคะแนนให้กับผู้ใช้
บทสรุปการวิเคราะห์
การแก้ปั ญ หานี้ เป็ นการสร้างระบบการเรียนรู้โดยใช้ ชุ ด ของโมดู ลฟั งก์ชั น ของ
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งสามารถรับไฟล์ ภาษาที่ กาหนดและป้ อนข้อมู ลโดยผู้ ใช้ ท าการ
เปรียบเทียบประโยคของมันกับประโยคที่จัดเรียงโดยผู้ใช้ และส่งข้อมูลผลการเปรียบเทียบ
ให้กับผู้ใช้ แม้ว่าระบบการเรียนรู้จะตระหนักถึงจุดมุ่งหมายในการควบคุมกระบวนการเรียนรู้
โดยเครื่องมื อการเรียนรู้ที่ ใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งเครื่องมื อการเรียนรู้ ดั งกล่ าวเป็ น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี การแบ่ง การจัดเรียงลาดับ การเปรียบเทียบ
และการให้คะแนนของประโยคไม่ได้เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของเครื่องมือการ
เรียนรู้ และยังไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคใดๆ ต่อองค์ประกอบหรือฟังก์ชันของ
เครื่องมือการเรียนรู้ สิ่งที่มีในระบบคือ จุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาคือการกาหนดเนื้อหาการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาทางเทคนิค สิ่งที่มันให้ประโยชน์
คือ การทาให้มีกฎการเรียนรู้เทียมและปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ โดยไม่มีข้อจากัดของสิ่งเป็นจริง
และนี่ไม่ใช่วิธีการทางเทคนิคใดๆ ระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่าง
คล่องตัวตามความต้องการและปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ยิ่งขึ้น สิ่งที่ได้รับไม่ใช่ผลทาง
เทคนิค ดังนั้น คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นขึ้นไม่ใช้วิถีทางแก้ปัญหาเทคนิคแต่
อย่างใด จึงไม่ใช่สาระสาคัญที่สามารถขอรับคุ้มครองสิทธิบัตรได้
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4. การบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิสาหรับการยื่นการประดิษฐ์
ที่เกี่ยวกับ ระบบข้อมูล สาหรั บ การทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ในส่วนหลักเกณฑ์หรือข้อกาหนดในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ และ
ข้อถือสิทธิ สาหรับขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรที่มีความเกี่ยวข้องกับ“ระบบ
ข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ” หรือ“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” มีลักษณะ
เช่นเดียวกับบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิสาหรับการยื่นขอรับความคุ้มครอง
การประดิษฐ์ทางสาขาทางเทคนิ คอื่น ๆ ซึ่งจะต้ องเป็นไปตามกาหนดไว้ในมาตรา 17 แห่ ง
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่เกี่ยวข้อง
4.1 การอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์
สาหรับการอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
หรืออนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ “ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์” หรือ
“โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ” นอกเหนือจากการเขียนเค้าโครงในวิธีการสาหรับ แก้ปัญหาทาง
เทคนิคของการประดิษฐ์โดยรวมแล้ว จะต้องอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบหรือสร้างสรรค์
ลั กษณะทางเทคนิ ค ของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ เกี่ ย วข้ องกั น กั บ รู ป แบบของการแสวง
ประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์ชัดเจน จนทาให้ผู้มี
ความรู้ความช านาญในระดั บสามั ญ ในงานสามารถปฏิบั ติ ตามได้ เพื่ อที่ จะเขียนเค้าโครง
ลักษณะทางเทคนิคที่สาคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์ชัดเจนเพียงพอ ในหลักการ
เขี ยนแผนผั งของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ควรจะต้ องแสดงไว้ ในส่ วนของรูปเขียน ซึ่ งจะถูก
อธิ บายไว้ให้ สอดคล้ องในรายละเอี ยดการประดิ ษ ฐ์ และอธิบายทุ กขั้นตอนของโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ด าเนิ น การด้ ว ยถ้ อ ยค าอธิ บ ายด้ ว ยภาษาทางเทคนิ ค เฉพาะด้ า นเหล่ า นั้ น
โดยขึ้นอยู่กับแผนผังดังกล่าวตามลาดับเหตุการณ์ และลักษณะทางเทคนิคหลักของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะต้องถูกอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ จนผู้ที่มีความชานาญในระดับ
สามั ญ สามารถเข้าใจในการอธิ บายได้ โดยอาศั ยแผนผั งได้ รับ การน าเสนอที่ ถูกแสดงไว้ ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ และคาอธิบายผลิตภัณ ฑ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ สามารถทาให้
เกิดผลทางเทคนิ ค สิ่งที่มีนัยสาคัญของผู้ขอจะต้องสรุปเนื้อหาสาคัญบางส่วนจากโปรแกรม
ต้นฉบับของคอมพิวเตอร์ในภาษาโปรแกรมที่ทาเครื่องหมาย ซึง่ ถูกใช้กันเป็นประจาเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงข้อมูล แต่ไม่จาเป็นต้องจัดเตรียมโปรแกรมต้นฉบับทั้งหมด
หากการขอรับ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ห รือ อนุ สิ ท ธิ บั ต รที่ มี ความเกี่ ย วข้ องกั บ
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ มี เนื้ อหาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์
คอมพิ วเตอร์ แผนภู มิ โครงสร้างที่ เป็ น เอกลั กษณ์ ของฮาร์ดแวร์ของอุ ป กรณ์ คอมพิ วเตอร์
ดั งกล่ าว จะต้ องแสดงอยู่ ในอธิ บ ายในรายละเอี ย ดการประดิ ษ ฐ์ และส่ ว นประกอบของ
ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว และความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ที่เหมือนกันดังกล่าว
จะต้องถูกอธิบายไว้ในคาอธิบายในรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนภูมิโครงสร้างที่
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เป็นเอกลักษณ์ของฮาร์ดแวร์ดังกล่าวในลักษณะที่ชัดเจนและสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ ผู้ที่มีความ
ชานาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจการประดิษฐ์ได้อย่างสมบูรณ์
4.2 การบรรยายข้อถือสิทธิ
ข้อถือสิท ธิสาหรับ การขอรับ สิท ธิบัต รการประดิษ ฐ์หรืออนุสิท ธิบัตรที่มีความ
เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องเขียนเป็นข้อถือสิทธิที่เป็น กระบวนการ หรือข้อ
ถือสิทธิที่เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์สาหรับการดาเนินการตามกระบวนการ ไม่ว่าข้อถือ
สิทธิจะเขียนเป็นประเภทใดก็ตาม และข้อถือสิท ธิจะต้องสอดคล้องกับ การเปิด เผยไว้ใน
รายละเอีย ดการประดิษ ฐ์ ซึ ่ง เป็น สิ ่ง ที ่แ สดงให้เห็น ถึง การแก้ป ัญ หาทางเทคนิค ของ
สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างครบถ้วน จะต้องสรุปสาระสาคัญที่เป็นคุณลักษณะทางเทคนิคที่สาคัญ
สาหรับการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ห้ามอธิบายถึงฟังก์ชันของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ
ครอบคลุม หรือกว้า งจนเกิน ไปหรือคลุม คลือไม่ชัด เจน และผลที ่เกิด จากฟัง ก์ชัน เหล่า นี้
สามารถสร้างขึ้นได้จริงเท่านั้น หากมีการเขียนข้อถือสิทธิเป็นกระบวนการ ซึ่งฟังก์ชั่นต่างๆ
จะต้องแสดงการทางานด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ และวิถีท างของฟังก์ชั่น การทางาน
จะต้องถูกอธิบายอยู่ในรายละเอียดตามขั้นตอนของในแต่ละกระบวนการ ถ้ามีการเขียนข้อ
ถือ สิท ธิเป็น อุป กรณ์ส่ว นประกอบต่า งๆ และระหว่า งการเชื ่อ มต่อกัน หรือ เขื่อมโยงกัน
ทั้งหลายจะต้องถูกระบุเปิด เผยไว้ หรือ ชี้แจงไว้ในรายละเอีย ดการประดิษ ฐ์ จะต้องให้มี
ส่วนประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับ แสดงให้เห็น หน้าที่การ
ทางานไว้อย่างชัดเจน และแสดงฟังก์ชั่นเหล่านั้นว่ามีหน้าที่การทางานเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อย่างไร
ถ้าได้รับการบรรยายข้อถือสิทธิในอุปกรณ์ โดยเริ่มต้นด้วยพื้นฐานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ลงมาเป็นลาดับได้อย่างครบถ้วน และตามแนวทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับ แต่ล ะขั้น ตอนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงมาดังกล่าว หรือตามแนวทาง
เดียวกันอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อถือสิทธิแบบกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึง
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ด ัง กล่า ว เช่น ในแต่ล ะส่ว นประกอบในข้อ ถือสิท ธิแ บบอุป กรณ์
ที่สอดคล้องกับแต่ละขั้นตอนได้อย่างครบถ้วนตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว หรือแต่
ละขั้นตอนในข้อถือสิทธิแบบกระบวนการดังกล่าว ถัดมาแต่ละส่วนประกอบที่อยู่ในข้อถือ
สิทธิแบบอุปกรณ์จะต้องอ้างถึงโมดูลฟังก์ชั่น ซึ่งจะต้องมีการสร้างขึ้นเพื่อให้ทราบถึง ในแต่
ละขั้นตอนของลาดับการทางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว
ข้อถือสิทธิอุปกรณ์ที่กาหนดโดยกลุ่มของโมดูลฟังก์ชันดังกล่าว จะถือเป็นสถาปัตยกรรม
โมดูล ฟัง ก์ช ัน เพื ่อ แสดงมีก ารแก้ไ ขปัญ หาดัง กล่า ว คือ หลัก การท างานผ่า นโปรแกรม
คอมพิว เตอร์ที่ถูกอธิบ ายไว้ในรายละเอียดการประดิษ ฐ์แทนที่จ ะเป็นอุป กรณ์จับ ต้องได้
ดังกล่าวเพื่อเกิดการแสดงผลลัพธ์ผ่านทางฮาร์ดแวร์
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ตั วอย่ างการประดิ ษ ฐ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ “ระบบข้ อมู ล การท างานของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์”หรือ“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” บรรยายไว้ในข้อถือสิทธิในรูปแบบวิธีการ ขั้นตอน
กระบวนการ และข้อถือสิทธิรูปแบบอุปกรณ์ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง 1
ข้อถือสิ ท ธิห ลั ก ส าหรับ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ "การควบคุม เคอร์เซอร์ข องตั ว
อักษรบนหน้าจอ CRT" อาจจะเขียนข้อถือสิทธิเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การควบคุมเคอร์เซอร์ของตัวอักษรบนหน้าจอ CRT
วิธีการควบคุมตัวอักษรบนหน้าจอ CRT โดยเคอร์เซอร์ประกอบด้วย
ขั้นตอนการป้อน สาหรับการป้อนข้อมูล
ขั้นตอนการจัดเก็บเริ่มต้นที่ตาแหน่งที่อยู่ของการเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวตั้ง
ของเคอร์เซอร์ไปเป็นหน่วยความจาหน่วยเริ่มต้น H/V
ขั้นตอนการจัดเก็บตาแหน่งที่อยู่ของการเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวตั้งของ
เคอร์เซอร์ไปยังตาแหน่งหน่วยความจา H /V
ขั้นตอนการจัดเก็บที่อยู่แนวนอนและแนวตั้งของตาแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์
ไปยังตาแหน่งหน่วยความจาเคอร์เซอร์ และมีลักษณะเฉพาะโดยรวมต่อไปนี้
ขั้นตอนในการเปรียบเทียบที่อยู่แนวนอนและแนวตั้งในปัจจุบันของเคอร์เซอร์ที่
จัดเก็บไว้ในหน่วยความจาตาแหน่งเคอร์เซอร์ดังกล่าว โดยมีที่อยู่ที่กาหนดไว้ในแนวนอนและ
แนวตั้งที่เก็บอยู่ในหน่วยความจา H/V ตามลาดับ
ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเคอร์เซอร์ที่ควบคุมโดยสัญญาณเอาท์พุท
จากแป้นพิมพ์ป้อนข้อมูลและสัญญาณขาออกของเครื่องเทียบดังกล่าว ซึ่งอาจเลือกการแสดง
ดังต่อไปนี้
เพิ่มเป็นตาแหน่งอักขระเดี่ยวไปยังที่อยู่แนวนอนและแนวตั้งที่ถูกจัดเก็บ ไว้ ใน
หน่วยความจาตาแหน่งเคอร์เซอร์
ลดเป็ น ต าแหน่ ง อั ก ษรเดี่ ย วจากแนวนอนและที่ อ ยู่ แ นวตั้ ง ที่ ถู ก จั ด เก็ บ ไว้ ใน
หน่วยความจาตาแหน่งเคอร์เซอร์ หรือ
การตั้ งค่ า ต าแหน่ ง เริ่ม ต้ น ในแนวนอนและแนวตั้ ง ที่ เก็ บ ไว้ ในหน่ ว ยความจ า
ตาแหน่งเริ่มต้น H/V ไปยังหน่วยความจาตาแหน่งเคอร์เซอร์ ขั้นตอนของเคอร์เซอร์ที่แสดง
ต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น ของเคอร์ เซอร์ บ นหน้ า จอจะปรากฏขึ้ น ตามสถานะความจ าของ
หน่วยความจาตาแหน่งเคอร์เซอร์
ตัวอย่าง 2
ข้อถือสิทธิขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในตัวอย่าง 1 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกเขียนเป็นข้อถือสิทธิ ในรูปแบบเป็น อุปกรณ์ อาจบรรยาย
ดังต่อไปนี้
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1. ตัวควบคุมเคอร์เซอร์สาหรับหน้าจอ CRT ประกอบด้วย
วิธีป้อนความหมายของการป้อนข้อมูล
จุดหน่วยความจาเริ่มต้น H/V วิธีการสาหรับการจัดเก็บที่อยู่ตาแหน่งเริ่มต้นของ
การเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวตั้งของเคอร์เซอร์
จุดกาหนดหน่ วยความจา H/V วิธีการสาหรับ การจัดเก็บกาหนดที่อยู่ของการ
เคลื่อนย้ายในแนวนอนและแนวตั้งของเคอร์เซอร์
หน่วยความจาตาแหน่งเคอร์เซอร์ วิธีการสาหรับการจัดเก็บที่อยู่ในแนวนอนและ
แนวตั้งของตาแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์และมีอักขระต่อไปอีกด้วย
ตัวเปรียบเทียบสาหรับการเปรียบเทียบตามลาดับที่อยู่ปจั จุบันตามแนวนอน และ
แนวตั้ ง ของเคอร์เซอร์ที่ จั ด เก็บ ไว้ ในหน่ ว ยความจ าต าแหน่ ง เคอร์เซอร์ดั ง กล่ า วกั บ ที่ อ ยู่
ที่กาหนดตามแนวนอนและแนวตั้งด้วยวิธีจัดเก็บไว้ในจุดกาหนดหน่วยความจา H/V
การแปลงต าแหน่ ง เคอร์เซอร์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารควบคุ ม โดยสั ญ ญาณเอาท์ พุ ต จาก
การป้อนแป้นพิมพ์ดังกล่าว และสัญญาณเอาท์พุตจากเครื่องเปรียบเทียบ ซึ่งรวมถึง
วิธีการเพิ่มที่เป็นตาแหน่งอักขระเดียวที่อยู่แนวนอนและแนวตั้งด้วยวิธีที่ถูกเก็บไว้
ในหน่วยความจาตาแหน่งเคอร์เซอร์
หรือวิธีการเพื่อลดเป็นตาแหน่งอักขระเดี่ยวจากที่อยู่แนวนอนและแนวตั้งที่ ถูก
เก็บไว้ในหน่วยความจาตาแหน่งเคอร์เซอร์
หรื อ วิ ธี ก ารตั้ ง ค่ า ต าแหน่ ง เริ่ ม ต้ น ในแนวนอนและแนวตั้ ง ด้ ว ยวิ ธี เก็ บ ไว้ ใ น
หน่วยความจาตาแหน่งเริ่มต้นของ H/V ไปยังหน่วยความจาตาแหน่งเคอร์เซอร์
การแสดงเคอร์เซอร์ วิธีการที่แสดงตาแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์บนหน้าจอตาม
สถานะหน่วยความจาของหน่วยความจาตาแหน่งเคอร์เซอร์
ตัวอย่าง 3
การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ "ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสาหรับการควบคุมลาดับ
และการควบคุมเซอร์โว" ใช้การประมวลผลแบบขนาน เพื่อดาเนินการควบคุมลาดับและ
ควบคุมเซอร์โวโดยทาตามคาสั่งการเปิด-ปิดและหยุดชั่วคราวเป็นคาสั่งการประมวลผลแบบ
ขนานระหว่างโปรแกรมที่หนึ่งและโปรแกรมที่สอง ข้อถือสิทธิแบบกระบวนการผลิตที่เป็น
อิสระของการประดิษฐ์นี้ อาจบรรยายได้ดังต่อไปนี้
กระบวนการด าเนิน การควบคุมลาดับ และการควบคุมเซอร์โวโดยการท าตาม
คาสั่งในการเปิดปิดและหยุดชั่วคราวเป็นคาสั่งในการประมวลผลแบบขนานมีลักษณะที่มีการ
นามาใช้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
การจัดเก็บโปรแกรมควบคุมลาดับหรือโปรแกรมควบคุมเซอร์โวซึ่งจะดาเนินการ
งานไปยังหน่วยความจาโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์
เริ่มต้นที่ระบบคอมพิวเตอร์และคาสั่งในการดึงข้อมูลของ CPU ดาเนินการตาม
หน่วยนับโปรแกรมและอัพเดตหน่วยนับของโปรแกรมตามการปฏิบัติตามคาสั่ง
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ถ้ า ค าสั่ ง การปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ค าสั่ ง ของโปรแกรม การอั พ เดตของหน่ ว ยนั บ
โปรแกรมจะเหมือนกันกับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ถ้า คาสั่ ง ในการปฏิบั ติ การเป็ น คาสั่ ง ในการเปิ ด หน่ ว ยนั บ ของโปรแกรมจะถูก
อัพเดตเป็นที่อยู่ของคาสั่งตามคาสั่งในการเปิดนี้ เช่น ที่อยู่แรกของโปรแกรมการประมวลผล
แบบขนาน ซึ่งจะถูกเปิดขึ้นเพื่อเริ่มต้นการทางานของกระบวนการรองของการควบคุม
ถ้าคาสั่งในการปฏิบัติการเป็นคาสั่งในการปิดหน่วยนับของโปรแกรมจะถูกอัพเดต
ตามที่ อยู่ที่ เลื อกจากรายการที่ อยู่ หรือที่ อยู่ ของคาสั่งตามคาสั่ งปิ ด นี้ เพื่ อที่ โปรแกรมจะ
ดาเนินการต่อตามคาสั่งปิด หรือโปรแกรมแบบขนานอื่นๆ จะหยุดการการปฏิบัติการลง และ
โปรแกรมคู่ขนานอื่นๆ จะเริ่มทางานในเวลาเดียวกัน
ถ้าคาสั่งในการปฏิบั ติเป็น คาสั่งให้ หยุด ชั่วคราว หน่ วยนับ ของโปรแกรมจะถูก
อัพเดทขึ้นตามที่อยู่ของคาสั่งตามด้วยคาสั่งให้หยุดชั่วคราวนี้ ดังนั้นโปรแกรมจะปฏิบัติการ
ตามคาสั่ง จะต้องถูกระงับไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามข้อกาหนด และโปรแกรมคู่ขนานอื่นๆ
จะเริ่มต้นในช่วงเวลาที่พร้อมกัน
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เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1
กรณียกคาขอเลขที่ 0201000231
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 2
กรณีคาวินิจฉัย คกก. 24/2555
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เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 2
กรณีคาวินิจฉัย คกก. 38/2559
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เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 2
กรณีคาวินิจฉัย คกก. 38/2559

