คาแนะนาในการยกร่างรายละเอียดการประดิษฐ์
1.รายละเอียดการประดิษฐ์ เป็นส่วนที่ผู้ขอจะต้องจัดทาขึ้นเอง โดยจะต้องมีลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น
ทั้ง นี้โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ.2522) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติสิ ทธิบัต รด้ว ย กฎกระทรวงดัง กล่าวก าหนดว่ารายละเอีย ดต้องระบุ หัวข้ อ เรื่อ งตามลาดั บ
ดังต่อไปนี้
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะสาคัญของการ
ประดิษฐ์นั้นด้วย เช่น พัดลมไฟฟ้า กรรมวิธีหล่อผนังคอนกรีต เตาอบไฟฟ้า แบบจ่ายความร้อน เป็นต้น จะต้อง
ไม่ใช้ชื่อที่ตั้ง ขึ้นเองหรือเครื่องหมายการค้า เช่น เตาอบไฟฟ้าสุรชัย และจะต้องไม่ใช้ชื่อที่เป็นการอวดอ้าง
สรรพคุณ เช่น เตาแก๊สมหัศจรรย์ หรือปากกาเนรมิต เป็นต้น
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
จัดอยู่ในสาขาวิทยาการหรือเทคโนโลยีด้านใด เช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อ ง จะต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ที่
ขอรับ สิ ทธิ บั ตรนั้ นแตกต่ า งกั บ การประดิษ ฐ์ ที่มี อ ยู่ก่ อ นแล้ วอย่ างไรและเพี ยงใด ตั วอย่ างเช่น กา รขอรั บ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สาหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดความยาวของวัตถุโดยความยาวคลื่นแสงเลเซอร์ ดังกล่าว
ข้างต้น ในหัวข้อนี้จะระบุว่า “ก่อนที่จะคิดประดิษฐ์การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนี้ การวัดความยาวจะทาโดย
เที ย บกั บ ความยาวมาตรฐาน 1 เมตร ที่ ท าจากโลหะผสมระหว่ า งนิ ก อนกั บ โครเมี่ ย มหรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า
“นิโครม” ความยาวดังกล่าวอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสัมประสิทธิ์การขยายตัวของโลหะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งเป็นเหตุให้ความยาวมาตรฐานดังกล่าวนั้นไม่คงที่ ” ในกรณีที่เป็นการประดิษฐ์ที่
ยังไม่เคยมีมาก่อนเลย ผู้ขออาจจะระบุถึงปัญหาในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดแนวคิดดังกล่าว
การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จะต้องระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร ว่ามีลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง การบรรยายในหัวข้อ
นี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์ และชัดเจนพอที่จะทาให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญ ในสาขาวิทยาก ารนั้นๆ
สามารถอ่านแล้วเข้าใจถึงการประดิษฐ์นั้นได้ และสามารถนาไปใช้และปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ด้วย ใน
หัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์นี้ ผู้เขียนควรคานึงถึง ความชัดเจนเป็นหลัก ดังนั้น ควรกาหนด
ลักษณะและขั้นตอนการบรรยายให้ดี หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลไก หรือเครื่องมือต่างๆจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีรูปเขียนประกอบในกรณีดังกล่าว การอ้างอิงลักษณะทางโครงสร้างในหัวข้อนี้จะต้องสอดคล้องกับรูปเขียน
ด้วย ตัวอย่างในกรณีที่เป็นการขอรับสิทธิบัตรสาหรับเครื่องมือหรือกลไก ในขั้นแรกควรอธิบายถึงส่วนประกอบ

หรือโครงสร้างของการประดิษฐ์นั้นว่ามีส่วนประกอบอย่างไรประกอบกันในลักษณะใด และประกอบกันแล้วจะ
ให้ผลในทางปฏิบัติอย่างไร ขั้นที่สองควรอธิบายถึง ระบบการทางานหรือกรรมวิธีในการผลิต เริ่มตั้ง แต่นา
วัต ถุดิ บ เข้ าระบบและผ่า นขบวนการต่า งๆของอุ ปกรณ์ ซึ่ง ควรระบุ ถึง รายละเอีย ดของขั้ น ตอนนั้ น ๆด้ วย
จนกระทั่งได้เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จออกมา
คาอธิบายรูปเขียนโดยย่อ จะต้องระบุถึงรูปเขียนที่เสนอมาพร้อมกับคาขอ (ถ้ามี) โดยระบุว่า รูป
เขียนแต่ละรูปแสดงถึงส่วนใดของการประดิษฐ์ เช่น รูปที่ 1 แสดงถึงส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องจักร รูปที่
2 แสดงถึงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องจักร เป็นต้น
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีการระบุในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ถึง
วิธีการประดิษฐ์หลายวิธี ผู้ขอจะต้องระบุถึงวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีการเปิดเผยวิธีการประดิษฐ์ เพียง
วิธีเดียวในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์ ผู้ขอก็สามารถระบุว่า “วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
ได้แก่ วิธีการดังที่ได้บรรยายไว้ในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์”
การใช้ ป ระโยชน์ ข องการประดิ ษ ฐ์ ใ นการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรม หั ต ถกรรม เกษตรกรรม หรื อ
พาณิชยกรรม ในกรณีที่ลักษณะของการประดิษฐ์เองไม่สามารถแสดงได้ว่าจะนาไปใช้ในการผลิตในด้านต่างๆ
ได้หรือไม่เป็นอย่างไร เช่นการประดิษฐ์สารประกอบเคมีขึ้นใหม่ ผู้ขอจะอธิบายให้เห็นว่าสามารถนาเอาการ
ประดิษฐ์นั้นไปใช้ในทางใดบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร แต่ถ้าโดยลักษณะของการประดิษฐ์นั้นเองแสดงให้เห็น
ได้อยู่แล้วว่าสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตได้ ก็ไม่จาเป็นต้องมีหัวข้อนี้
2.ข้อถือสิทธิ
ข้อถือสิทธิ เป็นส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ต้องการได้รับ
ความคุ้มครอง ข้อถือสิทธิเปรียบได้กับการกาหนดขอบเขตอันเป็นพื้นที่ที่เป็นสิทธิของเจ้าของโฉนดที่ดิน ข้อถือ
สิทธิจะกาหนดขอบเขตอันเกี่ยวกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่เป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิที่บุคคลอื่นมีหน้าที่ที่
จะต้องเคารพและละเว้นจากการกระทาอันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ เป็ น การระบุ ถึ ง ส่ ว นของการประดิ ษ ฐ์ ที่ ผู้ ข อต้ อ งการสงวนสิ ท ธิ มิ ใ ห้ ค นอื่ น แสวงหา
ผลประโยชน์จากการประดิษฐ์ โดยหลักการทั่วไปแล้ว ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ระบุในข้อถือสิทธิจะต้องไม่
กว้างหรือเกินไปกว่าที่ผู้ขอได้ทาการประดิษฐ์นั้น และที่ได้เปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ ดังนั้นหากผู้ขอ
ต้องการขอถือสิทธิในลักษณะของส่วนของการประดิษฐ์ ก็จะต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะส่วนนั้น
ของการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และรัดกุมในรายละเอียดด้วย ข้อถือสิทธิต้อ งระบุลักษณะของการ
ประดิษฐ์ที่ผู้ขอประสงค์จะขอรับความคุ้มครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์
ถ้าข้อถือสิทธิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด คาขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได้ หลักที่ว่าข้อถือสิทธิจะต้อง

สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น ส่วนที่ว่าข้อถือสิทธิจะต้องชัดแจ้งและรัดกุมนั้น
พอสรุปได้ว่ามีอยู่ 2 ความหมายดังนี้
2.1ลักษณะของถ้อยคาที่ใช้จะต้องชัดแจ้งและรัดกุม
ถ้อยคาที่ใช้จะต้องชัดเจน ห้ามใช้ถ้อยคาที่คลุมเครือหรือมีความหมายเพื่อเลือกแบบกว้างๆ
เช่น ระบุว่าส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์นั้น “ทาจากโลหะหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ” ย่อมไม่ชัดเจน
เพราะสิ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับโลหะมีมากมาย
2.2ลักษณะของการแยกและจัดลาดับข้อถือสิทธิ
ความชัดแจ้งและรัดกุมของข้อถือสิทธิอาจเกิดขึ้นจากวิธีการแยกและการจัดลาดับข้อถือสิทธิ
รวมทั้งการอ้างอิงถึงข้อถือสิทธิอื่นๆ ในคาขอเดียวกันนั้นด้วยการพิจารณาว่าควรแยกข้อถือสิทธิออกเป็นหลาย
ข้อหรือควรมีข้อถื อสิทธิเพียงข้อเดี ยวหรือ ไม่นั้น ขึ้ นอยู่กับ ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ข อรับสิท ธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ว่าการประดิษฐ์นั้นมีลักษณะองค์ประกอบหรือโครงสร้างซับซ้อนหรือไม่เพียงใด ถ้าเป็นการประดิษฐ์
ที่ไม่ซับซ้อนก็ไม่ควรแยกข้อถือสิทธิเป็นหลายข้อ เพราะจะทาให้ขาดความชัดแจ้งและรัดกุม ในทางกลับกันถ้า
เป็นการประดิษฐ์ที่ซับซ้อนมาก หากไม่แยกข้อถือสิทธิออกเป็นหลายๆข้อก็จะทาให้ขาดความชัดแจ้งและรัดกุม
เช่นเดียวกัน ข้อถือสิทธิที่ใช้ระบุ ถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นสาระสาคัญของการประดิษฐ์เรียกว่า “ข้อถือ
สิทธิหลัก ” ส่วนข้อถือสิ ทธิที่ระลึ กถึงลัก ษณะทางเทคนิค อันเป็น ลักษณะพิเศษหรื อรายละเอียดปลีกย่อ ย
เรียกว่า “ข้อถือสิทธิรอง” โดยทั่วไปการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรมักมีลักษณะที่ไม่ซับซ้อนมาก จึงมักจะมีข้อ
ถือหลักเพียงข้อเดียวและมีข้อถือสิทธิรองอีก 2-3 ข้อ ในกรณีที่ข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อเดียวไม่สามารถคลุมถึง
ลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ได้ทั้งหมด ผู้ขอจะระบุข้อถือสิทธิหลักหลายข้อสาหรับลักษณะของการ
ประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฉบับหนึ่งก็ไ ด้ การอ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นในข้อถือ
สิทธิ์รองนั้น จะต้องอ้างในลักษณะที่เป็นทางเลือกเท่านั้น ประกอบด้วยเครื่องเขย่าที่มีลักษณะพิเศษ... แต่จะ
ระบุว่า 6.เครื่องซักผ้าตาม 1 และ 4 ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเขย่าที่มีลักษณะพิเศษ ไม่ได้
3.รูปเขียน (ถ้ามี)
เป็นส่วนที่จะช่วยให้ผู้อ่านคาขอรับสิทธิบัตรสามารถเข้าใจรายละเอียดการประดิษฐ์ไ ด้ดีขึ้น ดัง นั้น
กฎหมายจึงกาหนดว่า หากจาเป็นเพื่อที่จะทาให้สามารถเข้าใจการประดิษฐ์โดยทั่วไป รูปเขียนมักจะจาเป็นใน
กรณีที่เป็นคาขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ฟิสิกส์ด้วย หากผู้ขอไม่ยื่นรูป
เขียนในกรณีที่จาเป็นคาขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได้ รูปเขียนจะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนสอดคล้องกับรายละเอียด
การประดิษฐ์และเป็นไปตามหลัก วิชาการเขียนแบบ ตามลักษณะและวิธีที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญ ญา
กาหนด เช่น จะต้องเขียนด้วยหมึกสีดาเข้มที่สามารถอยู่ได้ทนนาน และห้ามระบายสี เขียนโดยใช้อุปกรณ์การ
เขียนแบบ มีสัดส่วนที่ถูกต้อง และใช้สัญลักษณ์ (Drawing Symbols) ตามที่กาหนด

รูปเขียน ให้แสดงรูปเขียนที่ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะของการประดิษฐ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น รูปเขียนนี้
ต้องเป็นรูปที่เขียนขึ้นตามหลักวิชาการการเขียนแบบ คือใช้เครื่องมือในการวาดเขียน เช่น การลากเส้นตรงต้อง
ใช้ไม้บรรทัด การวาดรูปวงกลมต้องใช้วงเวียนหรือเครื่องเขียนแบบอื่นๆ (รูปถ่ายไม่สามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาได้ ) และให้มี หมายเลขชี้ แสดงชิ้ นส่ วนต่า งๆเพื่ อใช้ป ระกอบการอธิบ ายในหัวข้อ การเปิดเผยการ
ประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ โดยหมายเลขเหล่านี้ต้องไม่อยู่ภายในวงกลม วงเล็บ หรือเครื่องหมายใดๆ และหมายเลข
เดียวกันให้ชี้แสดงชิ้นส่วนเดียวกัน และไม่ต้องระบุขนาดหรือบอกขนาดของชิ้นส่วนที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น และไม่
ต้องอธิบายรูปเขียน ให้ระบุเพียง รูปที่ 1 รูปที่ 2 หรือรูปที่ 3 เท่านั้น
4.บทสรุปการประดิษฐ์
เป็น ส่วนของคาขอสิท ธิบัต รการประดิษ ฐ์ที่จ ะช่ว ยให้ บุคคลที่เ กี่ยวข้อง เช่ น เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
สิทธิบัตร และผู้สนใจ สามารถตรวจค้นหรือค้นคว้าเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้น โดยไม่ต้องเสียเวลามาก ผู้ขอ
จะต้องจัดทาบทสรุปการประดิษฐ์ในทุกกรณี หากผู้ขอไม่ยื่นบทสรุปการประดิษฐ์ด้วย คาขอนั้นอาจถูกปฏิ เสธ
ได้
บทสรุปการประดิษฐ์ต้องสรุปสาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยหรือแสดงไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิและรูปเขียน (ถ้ามี) โดยจะต้องระบุลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ โดยย่อ
แต่ ต้ องเป็น ไปในลัก ษณะที่ จ ะท าให้ เ ข้า ใจได้ ดีขึ้ น ถึ ง ปั ญ หาทางเทคนิ คตลอดจนการแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการ
ประดิษฐ์ และการใช้การประดิษฐ์นั้น โดยจะต้องรัดกุม ชัดแจ้งและมีถ้อยคาไม่เกิน 200 คา
การกาหนดจานวนหน้า ในแต่ละหน้าจะมีการกาหนดหน้าและจานวนหน้าไว้ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
เอ 4 ด้านบนสุด ถ้าเป็นเนื้อหาในส่วนเดียวกัน ได้แก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน และ
บทสรุปการประดิษฐ์ ให้เรียงลาดับหน้าต่อเนื่องกั นไป และให้ขึ้นหน้าและจานวนหน้าใหม่ของแต่ละส่วนเช่น
หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า, หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า, หน้า 3 ของจานวน 3 หน้า เป็นต้น
การกากับบรรทัด ทุกส่วนและแต่ละหน้า หากมีบรรทัดเกิน 5 บรรทัด ให้ระบุหมายเลขกากับบรรทัด
ทุกบรรทัด ทางด้านซ้ายมือ และระบุต่อเนื่องกันลงมาตามลาดับ เช่น 5,10,15...เป็นต้น นอกจากแบบพิมพ์คา
ขอแล้ว ส่วนอื่นๆคือ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ์ เป็นส่วนที่ผู้ขอ
จะต้องเตรียมจัดทาเองทั้งสิ้น ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกฎหมายสิทธิบัตร และเพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวที่สาคัญ สรุป
ได้ดังนี้
- คาขอรับสิทธิบัตรและเอกสารหลักฐานจะต้องยื่นอย่างน้อย 2 ชุด ซึ่ งจะคืนให้ 1 ชุดเพื่อเป็นสาเนา
ให้กับผู้ขอรับสิทธิบัตร
- คาขอจะต้องมีข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในแบบพิมพ์

- คาขอและส่วนประกอบทุกส่วนจะต้องพิมพ์หรือดีดพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทย
- ลงลายมือชื่อผู้ขอหรือตัวแทน
นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการจัดเตรียมคาขอรับสิทธิบัตรอยู่เป็นอันมาก ก่อน
จัดทาคาขอรับสิทธิบัตร ควรศึกษากฎกระทรวง (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิ บัตรและ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

