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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

บทที่ 1



2 บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1.1  ความหมายของทรัพยสินทางปญญา
 ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย 

ทรัพยสินทางปญญาจัดเปนทรัพยสินอีกประเภทหน่ึง นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย (คือ ทรัพยสิน

ท่ีสามารถเคล่ือนยายได เชน นาิกา รถยนต โตะ เปนตน) และอสังหาริมทรัพย (คือ ทรัพยสิน

ที่ไมสามารถเคลื่อนยายได เชน บาน ที่ดิน เปนตน) ทรัพยสินทางปญญาจัดเปนทรัพยสิน

ที่ไมมีรูปราง (Intangible property)

1.2  ประเภทของทรัพยสินทางปญญา
 ทรัพยสินทางปญญาแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม

(Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright)

 (1) ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม หมายถึง ความคิดสรางสรรคของมนุษยท่ีเก่ียวกับ

สินคาอุตสาหกรรม ความคิดสรางสรรคน้ีจะเปนความคิดในการประดิษฐคิดคน การออกแบบ

ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะเปนกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตท่ีไดปรับปรุง

หรือคิดคนข้ึนใหม หรือท่ีเก่ียวของกับตัวสินคา หรือผลิตภัณฑท่ีเปนองคประกอบและรูปราง

สวยงามของตัวผลิตภัณฑ นอกจากน้ียังรวมถึงเคร่ืองหมายการคาหรือย่ีหอ ช่ือและถ่ินท่ีอยู

ทางการคา ท่ีรวมถึงแหลงกำเนิดสินคาและการปองกันการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม

ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม สามารถแบงทรัพยสินทางอุตสาหกรรมออกไดดังนี้

 

 

บทที่ 1
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

         - สิทธิบัตร (Patent) 

     - แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit)

     - เครื่องหมายการคา (Trademark)

     - ความลับทางการคา (Trade Secret)

     - ชื่อทางการคา (Trade Name)

     - สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications)



3บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 (2)  ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตผูเดียวที่จะทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรค

ไดทำข้ึนในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนตร หรืองานอ่ืนใดในแผนก

วิทยาศาสตร ที่ผูสรางสรรคไดทำขึ้น ไมวางานลักษณะดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือ

รูปแบบอยางใด

       กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแล

เกี่ยวกับกระบวนการขอรับความคุมครองเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิของทรัพยสินทางปญญา

ที่กลาวขางตน

       นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น ที่อยูภายใต

การกำกับดูแลของหนวยงานอื่น เชน

       - การคุมครองพันธุพืช อยูภายใตการกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ใหการคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป และ

พันธุพืชใหม

       - การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

อยูภายใตการกำกับดูแลของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข ใหการคุมครองตำรับตำรายา สมุนไพร แหลงอนุรักษสมุนไพร และภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย

1.3  สิทธิบัตร
 สิทธิบัตร (Patent) คือ หนังสือสำคัญท่ีรัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ (Invention) 

หรือการออกแบบผลิตภัณฑ (Design) ท่ีมีลักษณะตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

โดยผูทรงสิทธิบัตรจะเปนผูมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสวงหาผลประโยชน

จากสิ่งที่ขอรับความคุมครองในสิทธิบัตรนั้น (เชน สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย 

เสนอขายหรือนำเขามาในราชอาณาจักร เปนตน) ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

       



4 บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

      1.3.1 ประเภทของสิทธิบัตร

    ประเภทของสิทธิบัตรในประเทศไทยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก

               (1) สิทธิบัตรการประดิษฐ (Invention Patent) เปนการใหความคุมครอง

การประดิษฐคิดคนเก่ียวกับกลไก โครงสราง สวนประกอบของส่ิงของ เคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑ 

(เชน กลไกของกลองถายรูป กลไกของเคร่ืองยนต ยารักษาโรค เปนตน) หรือการคิดคนกรรมวิธี/

กระบวนการ/วิธีการในการผลิตและการเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ (เชน 

วิธีการในการผลิตสินคา วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน)  

สิทธิบัตรการประดิษฐมีอายุความคุมครอง 20 ป นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

                (2) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (Design Patent) เปนการใหความคุมครอง

การออกแบบผลิตภัณฑในสวนของรูปราง องคประกอบของลวดลายหรือสีของแบบ

ผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสำหรับผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรมได สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑมีอายุความคุมครอง 10 ป 

นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

    (3) อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) เปนการใหความคุมครองการประดิษฐ

จากความคิดสรางสรรคท่ีมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก โดยเปนการประดิษฐคิดคน

ข้ึนใหมท้ังหมด หรือเปนการปรับปรุงจากการประดิษฐท่ีมีอยูกอนเพียงเล็กนอย อนุสิทธิบัตร

มีอายุความคุมครอง 6 ป นับจากวันย่ืนคำขอรับสิทธิบัตร สามารถตออายุได 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ป 

รวมอายุความคุมครองเปน 10 ป
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 การประดิษฐข้ึนใหม หมายถึง การประดิษฐท่ีไมเปนงานท่ีปรากฏอยูแลว ซ่ึงงานท่ี

ปรากฏอยูแลวใหหมายความรวมถึงการประดิษฐดังนี้ดวย

      (1) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับ

สิทธิบัตร

      (2) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร

หรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร

และไมวาการเปดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ การนำออกแสดง หรือการเปดเผย

ตอสาธารณชนดวยประการใดๆ

      (3) การประดิษฐท่ีไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร

กอนวันขอรับสิทธิบัตร

      (4) การประดิษฐท่ีมีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักร

เปนเวลาเกินสิบแปดเดือน กอนวันขอรับสิทธิบัตร แตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให

      (5) การประดิษฐท่ีมีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวไมวาในหรือนอก

ราชอาณาจักร และไดประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

 

1.3.2 เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร
    อางอิงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 เง่ือนไขในการขอรับสิทธิบัตรแตละ
ประเภทแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร

    

- เปนการประดิษฐข้ึนใหม

- เปนการประดิษฐท่ีมีข้ันการ

  ประดิษฐสูงข้ึน 

- เปนการประดิษฐท่ีสามารถ

  ประยุกตในทางอุตสาหกรรม

           

- เปนการประดิษฐข้ึนใหม 

- เปนการประดิษฐท่ีสามารถ

  ประยุกตในทางอุตสาหกรรม

- เปนการออกแบบผลิตภัณฑ

  ใหม

- เปนการออกแบบที่สามารถ

  ประยุกตในทางอุตสาหกรรม

  รวมทั้งหัตถกรรม

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑสิทธิบัตรการประดิษฐ              อนุสิทธิบัตร
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       การออกแบบผลิตภัณฑใหม หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑท่ีไมเปนงานท่ีปรากฏ

อยูแลว ซึ่งงานที่ปรากฏอยูแลวใหหมายความรวมถึงการออกแบบดังตอไปนี้ 

      (1) แบบผลิตภัณฑท่ีมีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับ

สิทธิบัตร

      (2) แบบผลิตภัณฑท่ีไดมีการเปดเผยภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียด ในเอกสาร

หรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร

      (3) แบบผลิตภัณฑที่เคยมีประกาศโฆษณามาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตร

      (4) แบบผลิตภัณฑท่ีคลายกับแบบผลิตภัณฑขอ (1) (2) และ (3) จนเห็นไดวา

เปนการเลียนแบบ

 การประดิษฐท่ีมีข้ันการประดิษฐสูงข้ึน หมายถึง การประดิษฐท่ีไมเปนท่ีประจักษ

โดยงายแกบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น

1.3.3 การประดิษฐและการออกแบบที่ไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ

   สิทธิบัตร

   แมวาพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 จะใหความคุมครองการประดิษฐและ

การออกแบบผลิตภัณฑ แตมีการประดิษฐดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได

          (1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 

    สัตว พืช หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช

          (2) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

          (3) ระบบขอมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร

          (4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษยหรือสัตว

          (5) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย

    หรือสวัสดิภาพของประชาชน

 นอกจากนี้ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได

          (1) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

    ประชาชน

          (2) แบบผลิตภัณฑที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
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       1.3.4 ประโยชนที่จะไดรับจากสิทธิบัตร

    ในการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร สงผลใหเกิดประโยชนท้ังแกผูทรงสิทธิหรือ

เจาของสิทธิบัตร ตลอดจนแกสังคม ไดแก

                    (1) ประโยชนแกเจาของสิทธิบัตร  ผูท่ีประดิษฐคิดคนส่ิงใหมๆ  ยอมสมควร

ไดรับผลตอบแทนจากสังคม คือ การไดรับความคุมครองสิทธิบัตร ซ่ึงสามารถท่ีจะนำการประดิษฐ

ตามสิทธิบัตรนั้นไปผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนำเขามาในราชอาณาจักร

ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิบัตรนั้นโดยไดรับคาตอบแทน

         (2) ประโยชนแกประชาชน/ผูลงทุน บุคคลทั่วไปสามารถนำขอมูลจาก

สิทธิบัตรที่ผู ประดิษฐคิดคนเปดเผยในเอกสารสิทธิบัตรไปใชในการศึกษาคนควา วิจัย

และพัฒนาตอไปได สงผลใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหสูงข้ึน ซ่ึงชวยลดระยะเวลาและคาใชจาย

ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีซ้ำซอนกัน นอกจากน้ีขอมูลจากเอกสารสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ยังแสดงใหเห็นแนวโนมของเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น ทำใหสามารถประเมินความกาวหนา

ของเทคโนโลยีได





ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

บทที่ 2
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 กอนท่ีจะเขาข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผูประดิษฐคิดคนหรือออกแบบ

ผลิตภัณฑควรท่ีจะคำนึงถึงส่ิงตางๆ ดังตอไปน้ี

  (1) สิ่งที่คิดคนขึ้นมานั้นเปนการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ  

โดยพิจารณาวา ถาส่ิงน้ันเปนการคิดคนท่ีกอใหเกิดลักษณะใหมท่ีมีหนาท่ีการทำงาน ประโยชน

ใชสอยก็สามารถสรุปไดทันทีวาเปนการประดิษฐ  แตถาส่ิงน้ันเปนการคิดคนเก่ียวกับรูปราง 

ลักษณะ หรือลวดลายท่ีปรากฏอยูบนตัวผลิตภัณฑ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม สามารถสรุปไดวา

เปนการออกแบบผลิตภัณฑ

  (2) ในกรณีที่เปนการประดิษฐ ก็ตองสินใจอีกวาควรที่จะขอรับความ

คุมครองดวย สิทธิบัตรการประดิษฐหรืออนุสิทธิบัตร  โดยคำนึงถึงวา สิ่งประดิษฐนั้นเปน

ท่ีประจักษโดยงายแกบุคคลท่ีมีความชำนาญในระดับสามัญเสนอหรือไม หากไมมีก็ควรท่ีจะ

ขอรับความคุมครองดวยอนุสิทธิบัตร

  (3) องคประกอบอ่ืนๆ เชน คาธรรมเนียม อายุการคุมครอง ข้ันตอนการ

จดทะเบียนที่ไมยุงยากซับซอน เปนตน ซึ่งผูขออาจจะนำมาประกอบการพิจารณาเลือกวา

จะย่ืนคำขอแบบใด

2.1  ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร

       2.1.1 ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ

บทที่ 2
ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

    (1) ขั้นตอนรับคำขอ สำนักสิทธิบัตรออกเลขคำขอรับสิทธิบัตร ในกรณีที่

ยื่นเอกสารครบถวนพรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม

    (2) ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องตน เปนการตรวจสอบวาการประดิษฐที่ขอรับ

ความคุมครองเขาขายการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม รูปแบบเอกสารถูกตองตามท่ี

กำหนดในกฎกระทรวงหรือไม ถาไมถูกตองผูตรวจสอบอาจมีคำส่ังใหผูขอรับสิทธิบัตรแกไข

    (3) ขั้นตอนประกาศโฆษณา สำนักสิทธิบัตรจะประกาศโฆษณา ก็ตอเมื่อ

ผานการตรวจสอบเบ้ืองตนและผูขอรับสิทธิบัตรตองจัดแปลขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ

เปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม



  

     (4) ข้ันตอนตรวจสอบการประดิษฐ หลังจากท่ีผูขอรับสิทธิบัตรย่ืนตรวจสอบ

การประดิษฐพรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม ผูตรวจสอบจะเริ่มตรวจสอบตามเงื่อนไขในการ

ขอรับสิทธิบัตร ไดแก ความใหม ข้ันการประดิษฐสูงข้ึน และการประยุกตในทางอุตสาหกรรม

     (5) ข้ันตอนการรับจดทะเบียน/ออกสิทธิบัตร ผูขอรับสิทธิบัตรชำระคาธรรมเนียม

สำนักสิทธิบัตรออกเลขสิทธิบัตร

     

     บทบาทหนาที่ของนักวิจัย/นักวิชาการในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ
 ข้ันตอนกอนย่ืนคำขอ  รางคำขอรับสิทธิบัตร (ดูรายละเอียดในบทท่ี 3) ซ่ึงประกอบดวย

รายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ และรูปเขียน (ถามี) และจัดสง

รางคำขอรับสิทธิบัตรใหงานทรัพยสินทางปญญา

 ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องตน/ขั้นตอนตรวจสอบการประดิษฐ  ในกรณีที่มีคำสั่ง

ใหแกไข นักวิจัย/นักวิชาการจัดเตรียมขอมูลที่เกี ่ยวของ ชี้แจงและแกไขตามประเด็น

ที่ปรากฏในคำสั่งใหแกไข

 ขั้นตอนประกาศโฆษณา  เขียนขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐเปนภาษา

อังกฤษ

 

11บทท่ี 2 ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ภาพท่ี 2.1 ข้ันตอนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐของกรมทรัพยสินทางปญญา

รับคำขอ
ตรวจสอบ

เบื้องตน

ประกาศ

โฆษณา

ตรวจสอบ

การประดิษฐ

รับจดทะเบียน/

ออกสิทธิบัตร

1 2 3 4 5



12 บทท่ี 2 ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

     บทบาทหนาที่ของงานทรัพยสินทางปญญาในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ 

          งานทรัพยสินทางปญญามีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับกรมทรัพยสิน

ทางปญญา ชำระคาธรรมเนียมตางๆ ในแตละข้ันตอน  นอกจากน้ียังมีหนาท่ีดังตอไปน้ี

               ขั้นตอนการยื ่นคำขอ  จัดเตรียมแบบพิมพคำขอ (แบบ สป/สผ/001-ก)

ตรวจสอบรางคำขอรับสิทธิบัตรท่ีไดรับจากนักวิจัย/นักวิชาการ พรอมท้ังจัดเตรียมเอกสารอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของ ไดแก 

  • หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผูขอไมไดเปนผูประดิษฐ)

  • หนังสือมอบอำนาจ

  • หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน

  • สัญญาการวาจาง/เอกสารแสดงการเปนนายจางของผูประดิษฐ

               ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องตน/ขั้นตอนตรวจสอบการประดิษฐ  ในกรณีที่มี

คำส่ังใหแกไข งานทรัพยสินทางปญญาประสานงานกับนักวิจัย/นักวิชาการเพ่ือรวบรวมขอมูล

คำชี้แจงและการแกไข จัดเตรียมเอกสารยื่นขอแกไขเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก) 

พรอมท้ังชำระคาธรรมเนียม ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวัน

ที่ไดรับคำสั่งใหแกไข

               ข้ันตอนประกาศโฆษณา  หลังจากไดรับหนังสือแจงจากกรมทรัพยสินทางปญญา

ใหชำระคาธรรมเนียมประกาศโฆษณา งานทรัพยสินทางปญญาจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร

ชุดลาสุดอีกหนึ่งชุดพรอมทั้งคำแปลขอถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐเปนภาษาอังกฤษ 

เพื ่อจัดสงใหกรมทรัพยสินทางปญญาพรอมทั ้งชำระคาธรรมเนียม ควรดำเนินการ

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง

               ข้ันตอนตรวจสอบการประดิษฐ  งานทรัพยสินทางปญญาตองย่ืนขอใหตรวจสอบ

การประดิษฐ (แบบ สป/อสป/005-ก) พรอมทั ้งชำระคาธรรมเนียมหลังจาก 90 วัน

นับจากวันประกาศโฆษณา แตตองไมเกินระยะเวลา 5 ป นับจากวันประกาศโฆษณา 

               ข้ันตอนการรับจดทะเบียน  หลังจากไดรับหนังสือแจงจากกรมทรัพยสินทางปญญา

งานทรัพยสินทางปญญาชำระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียน หลังจากท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว

งานทรัพยสินทางปญญายังคงตองดูแลเกี่ยวกับการชำระคาธรรมเนียมการรักษาสิทธิ

จนกระทั่งหมดอายุความคุมครอง



13บทท่ี 2 ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ภาพท่ี 2.2 ภาพรวมของข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐและหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของ

หมายเหตุ : ในขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ ถามีสิ่งบกพรอง กรมทรัพยสิน

    ทางปญญาจะมีคำสั่งใหแกไข ทั้งนี้ผูเกี่ยวของจะตองดำเนินการแกไขภายใน

    ระยะเวลาที่กรมทรัพยสินทางปญญากำหนด

งานทรัพยสินทางปญญา

จัดเตรียมคำขอ/

หลักฐานท่ีตองใชในการย่ืน

ย่ืนคำขอ+ชำระคาธรรมเนียม

จัดเตรียมขอถือสิทธ์ิ

+บทสรุปการประดิษฐ

สงเอกสารคำแปล

+ชำระคาประกาศโฆษณา

ย่ืนตรวจสอบการประดิษฐ

+ชำระคาธรรมเนียม

กรมทรัพยสินทางปญญา

ตรวจสอบเบ้ืองตน

แจงใหสงคำแปล

+ชำระคาประกาศโฆษณา

ประกาศโฆษณา

ตรวจสอบการประดิษฐ

แจงใหชำระคาธรรมเนียม

ออกสิทธิบัตร

รับจดทะเบียน/ออกสิทธิบัตร

นักวิจัย/นักวิชาการ

สงรายละเอียดการประดิษฐ

หรือเปดเผยขอมูลงานวิจัย

แปลเปนภาษาอังกฤษ

ชำระคาธรรมเนียม

ออกสิทธิบัตร



       2.1.2 ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

    (1) ขั้นตอนรับคำขอ สำนักสิทธิบัตรออกเลขคำขอรับสิทธิบัตร ในกรณีที่ยื่น

เอกสารครบถวน พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม

    (2) ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องตน เปนการตรวจสอบวาการออกแบบผลิตภัณฑ

ที่ขอรับความคุมครองเปนการออกแบบที่ขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม รูปแบบเอกสารถูกตอง

ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงหรือไม ถาไมถูกตองผูตรวจสอบอาจมีคำส่ังใหผูขอรับสิทธิบัตร

ดำเนินการแกไข

    (3) ขั้นตอนประกาศโฆษณา สำนักสิทธิบัตรจะประกาศโฆษณา ก็ตอเมื่อ

ผานการตรวจสอบเบื้องตนและผูขอรับสิทธิบัตรชำระคาธรรมเนียม

    (4) ข้ันตอนตรวจสอบการออกแบบ ผูตรวจสอบจะเร่ิมตรวจสอบตามเง่ือนไข

ในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ไดแก ความใหม และการประยุกตในทาง

อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม ในกรณีนี้ผูขอรับสิทธิบัตรไมจำเปนตองยื่นขอใหตรวจสอบ

การออกแบบ

    (5) ข้ันตอนการรับจดทะเบียน/ออกสิทธิบัตร ผูขอรับสิทธิบัตรชำระคาธรรมเนียม

สำนักสิทธิบัตรออกเลขสิทธิบัตร

14 บทท่ี 2 ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

รับคำขอ
ตรวจสอบ

เบื้องตน

ประกาศ

โฆษณา

ตรวจสอบ

การออกแบบ

รับจดทะเบียน/

ออกสิทธิบัตร

1 2 3 4 5

ภาพท่ี 2.3 ข้ันตอนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑของกรมทรัพยสินทางปญญา

     บทบาทหนาที่ของนักวิจัย/นักวิชาการในการขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ

          ข้ันตอนกอนย่ืนคำขอ รางคำขอรับสิทธิบัตร (ดูรายละเอียดในบทท่ี 3) ซ่ึงประกอบดวย

ขอถือสิทธิ คำพรรณนาผลิตภัณฑ และรูปเขียน/รูปถาย และจัดสงรางคำขอรับสิทธิบัตร

ใหงานทรัพยสินทางปญญา

          ข้ันตอนตรวจสอบเบ้ืองตน/ข้ันตอนตรวจสอบการประดิษฐ ในกรณีท่ีมีคำส่ังใหแกไข 

นักวิจัย/นักวิชาการจัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ ช้ีแจงและแกไขตามประเด็นท่ีปรากฏในคำส่ัง

ใหแกไข



     บทบาทหนาท่ีของงานทรัพยสินทางปญญาในการขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ 

          งานทรัพยสินทางปญญามีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับกรมทรัพยสิน

ทางปญญา ชำระคาธรรมเนียมตางๆ ในแตละข้ันตอน  นอกจากน้ียังมีหนาท่ี ดังตอไปน้ี

               ข้ันตอนการย่ืนคำขอ จัดเตรียมแบบพิมพคำขอ (แบบ สป/สผ/001-ก) ตรวจสอบ

รางคำขอรับสิทธิบัตรท่ีไดรับจากนักวิจัย/นักวิชาการ พรอมท้ังจัดเตรียมเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

ไดแก 

  • หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผูขอไมไดเปนผูออกแบบผลิตภัณฑ)

  • หนังสือมอบอำนาจ

  • หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน

  • สัญญาการวาจาง/เอกสารแสดงการเปนนายจางของผูออกแบบผลิตภัณฑ

               ข้ันตอนตรวจสอบเบ้ืองตน/ข้ันตอนตรวจสอบการออกแบบ ในกรณีท่ีมีคำส่ัง

ใหแกไข งานทรัพยสินทางปญญาประสานงานกับนักวิจัย/นักวิชาการเพื่อรวบรวมขอมูล 

คำชี้แจงและการแกไข จัดเตรียมเอกสารยื่นขอแกไขเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)

พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจาก

วันที่ไดรับคำสั่งใหแกไข

               ข้ันตอนประกาศโฆษณา  หลังจากไดรับหนังสือแจงจากกรมทรัพยสินทางปญญา

ใหชำระคาธรรมเนียมประกาศโฆษณา งานทรัพยสินทางปญญาชำระคาธรรมเนียม 

ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง

               ข้ันตอนการรับจดทะเบียน  หลังจากไดรับหนังสือแจงจากกรมทรัพยสินทางปญญา

งานทรัพยสินทางปญญาชำระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียน  หลังจากท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว

งานทรัพยสินทางปญญายังคงตองดูแลเกี่ยวกับการชำระคาธรรมเนียมการรักษาสิทธิ

จนกระทั่งหมดอายุความคุมครอง

  

15บทท่ี 2 ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร



16 บทท่ี 2 ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

งานทรัพยสินทางปญญา

จัดเตรียมคำขอ/

หลักฐานท่ีตองใชในการย่ืน

ย่ืนคำขอ+ชำระคาธรรมเนียม

กรมทรัพยสินทางปญญา

ตรวจสอบเบ้ืองตน

ประกาศโฆษณา

ตรวจสอบการออกแบบ

ผลิตภัณฑ

แจงใหชำระคาธรรมเนียม

ออกสิทธิบัตร

รับจดทะเบียน/ออกสิทธิบัตร

นักวิจัย/นักวิชาการ

สงรายละเอียดการประดิษฐ

หรือเปดเผยขอมูลงานวิจัย

ชำระคาประกาศโฆษณา

ภาพท่ี 2.4 ภาพรวมของข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑและหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของ

แจงชำระคาประกาศโฆษณา

ชำระคาธรรมเนียม

ออกสิทธิบัตร

หมายเหตุ : ในข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ถามีส่ิงบกพรอง กรมทรัพยสิน

    ทางปญญาจะมีคำส่ังใหแกไข ท้ังน้ีผูเก่ียวของจะตองดำเนินการแกไข ภายในระยะเวลา

    ที่กรมทรัพยสินทางปญญากำหนด



17บทท่ี 2 ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

       2.1.3 ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร
               (1) ข้ันตอนรับคำขอ สำนักสิทธิบัตรจะออกเลขคำขอรับอนุสิทธิบัตร ในกรณี

ที่ยื่นเอกสารครบถวน พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม

                (2) ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องตน เปนการตรวจสอบวาการประดิษฐที่ขอรับ

ความคุมครองเขาขายการประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดหรือไม รูปแบบเอกสารถูกตอง

ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือไม ถาไมถูกตอง ผู ตรวจสอบอาจมีคำสั่งใหผู ขอรับ

อนุสิทธิบัตรดำเนินการแกไข

     (3) ข้ันตอนประกาศโฆษณา/รับจดทะเบียน/ออกอนุสิทธิบัตร สำนักสิทธิบัตร

จะประกาศโฆษณา ก็ตอเมื่อผานการตรวจสอบเบื้องตนและผูขอรับอนุสิทธิบัตรชำระคา

ธรรมเนียม สำนักสิทธิบัตรออกเลขอนุสิทธิบัตร

  

     บทบาทหนาที่ของนักวิจัย/นักวิชาการในการขอรับอนุสิทธิบัตร
          ขั้นตอนกอนยื่นคำขอ  รางคำขอรับอนุสิทธิบัตร (ดูรายละเอียดในบทที่ 3)

ซ่ึงประกอบดวยขอถือสิทธิ คำพรรณนาผลิตภัณฑ และรูปเขียน/รูปถาย และจัดสงรางคำขอรับ

อนุสิทธิบัตรใหงานทรัพยสินทางปญญา

         ข้ันตอนตรวจสอบเบ้ืองตน  ในกรณีท่ีมีคำส่ังใหแกไข นักวิจัย/นักวิชาการจัดเตรียม

ขอมูลที่เกี่ยวของ ชี้แจงและแกไขตามประเด็นที่ปรากฏในคำสั่งใหแกไข

รับคำขอ
ตรวจสอบ

เบื้องตน

ประกาศโฆษณา/

รับจดทะเบียน/

ออกอนุสิทธิบัตร
1 2 3

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญา
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     บทบาทหนาที่ของงานทรัพยสินทางปญญาในการขอรับอนุสิทธิบัตร

          งานทรัพยสินทางปญญามีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับกรมทรัพยสิน

ทางปญญา ชำระคาธรรมเนียมตางๆ ในแตละขั้นตอน  นอกจากนี้ยังมีหนาที่ดังตอไปนี้

               ข้ันตอนการย่ืนคำขอ  จัดเตรียมแบบพิมพคำขอ (แบบ สป/สผ/001-ก) ตรวจสอบ

รางคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่ไดรับจากนักวิจัย/นักวิชาการ พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นๆ

ท่ีเก่ียวของ ไดแก 

  • หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผูขอไมไดเปนผูประดิษฐ)

  • หนังสือมอบอำนาจ

  • หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน

  • สัญญาการวาจาง/เอกสารแสดงการเปนนายจางของผูประดิษฐ

    ข้ันตอนตรวจสอบเบ้ืองตน  ในกรณีท่ีมีคำส่ังใหแกไข งานทรัพยสินทางปญญา

ประสานงานกับนักวิจัย/นักวิชาเพ่ือรวบรวมขอมูล คำช้ีแจงและการแกไข จัดเตรียมเอกสาร

ย่ืนขอแกไขเพ่ิมเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก) พรอมท้ังชำระคาธรรมเนียม ควรดำเนินการ

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ไดรับคำสั่งใหแกไข

    ขั้นตอนประกาศโฆษณา/รับจดทะเบียน/ออกอนุสิทธิบัตร  หลังจากไดรับ

หนังสือแจงจากกรมทรัพยสินทางปญญาใหชำระคาธรรมเนียมประกาศโฆษณา งานทรัพยสิน

ทางปญญาชำระคาธรรมเนียม ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน

นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง ในการประกาศโฆษณาของอนุสิทธิบัตรจะประกาศในหนังสือ

ประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตรเปนระยะเวลา 1 ป  บุคคลอ่ืนท่ีมีสวนไดเสียสามารถท่ีจะขอให

ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร (แบบ สป/อสป/005-ก) วาเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว

หรือไมภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ประกาศโฆษณา หากปรากฏวาอนุสิทธิบัตรนั้น

ไมเปนไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนตอไป  หลังจากท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว งานทรัพยสิน

ทางปญญายังคงตองดูแลเกี่ยวกับการชำระคาธรรมเนียมการรักษาสิทธิจนกระทั่งหมดอายุ

ความคุมครอง
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ภาพที่ 2.6 ภาพรวมของขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรและหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ

2.2  สถานท่ีการย่ืนขอจดทะเบียน

       สามารถยื่นไดที่งานทรัพยสินทางปญญา สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องคการมหาชน) หากเอกสารครบถวนเจาหนาท่ีจะย่ืนคำขอรับจดทะเบียนไปยังศูนยบริการ

ทรัพยสินทางปญญา ชั้น 3 กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เลขที่ 44/100 

ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ สำนักงานพาณิชยจังหวัด ท้ังการย่ืน

ขอโดยตรงตอพนักงานเจาหนาท่ีพรอมชำระคาธรรมเนียม และสงคำขอทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึงพนักงานเจาหนาท่ี พรอมชำระคาธรรมเนียมโดยธนาณัติส่ังจายในนาม ผูอำนวยการสำนัก

สิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญา

งานทรัพยสินทางปญญา

จัดเตรียมคำขอ/

หลักฐานท่ีตองใชในการย่ืน

ย่ืนคำขอ+ชำระคาธรรมเนียม

ชำระคาธรรมเนียม

ออกอนุสิทธิบัตร

กรมทรัพยสินทางปญญา

ตรวจสอบเบ้ืองตน

แจงใหชำระคาธรรมเนียม

ออกอนุสิทธิบัตร

รับจดทะเบียน/ออกอนุสิทธิบัตร

+ประกาศโฆษณา

นักวิจัย/นักวิชาการ

สงรายละเอียดการประดิษฐ

หรือเปดเผยขอมูลงานวิจัย

หมายเหตุ : ในขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร ถามีสิ่งบกพรอง กรมทรัพยสินทางปญญา

    จะมีคำสั่งใหแกไข ทั้งนี้ผูเกี่ยวของจะตองดำเนินการแกไขภายในระยะเวลา

    ที่กรมทรัพยสินทางปญญากำหนด
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คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบัตร

บทที่ 3



3.1  การรางคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร
       3.1.1 องคประกอบของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร

    คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตรจะมีองคประกอบที่เหมือนกัน 

ยกเวนในสวนของขอถือสิทธิท่ีกฎหมายกำหนดวาขอถือสิทธิของอนุสิทธิบัตรมีไดไมเกิน 10 ขอ 

องคประกอบของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตรประกอบดวย 4 สวน ดังนี้

    (1) รายละเอียดการประดิษฐ ในสวนน้ีจะประกอบดวยหัวขอยอย 7 หัวขอ ไดแก

  - ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ

  - สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ   

  - ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ

  - ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ

  - การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ

  - คำอธิบายรูปเขียนโดยยอ

  - วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด

    (2) ขอถือสิทธิ

    (3) บทสรุปการประดิษฐ

    (4) รูปเขียน (ในกรณีที่มี)

 

 ในการรางคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร กฎหมายมีขอกำหนด

ในการจัดเตรียมเอกสารในเบื้องตน ดังนี้

 • ใชกระดาษสีขาวเรียบไมมีเสน ขนาด A4 โดยใชหนาเดียว ตามแนวตั้ง เวนแต

รูปเขียนอาจใชแนวนอนได 

 • ระบุหมายเลขหนา และจำนวนหนาทั ้งหมดไวกลางหนากระดาษดานบน

ของทุกหนา ตามลำดับ

 • มีหมายเลขกำกับไวดานซาย ทุกๆ 5 บรรทัดตามลำดับขอความในรายละเอียด

การประดิษฐ ขอถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ
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บทที่ 3
คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบัตร



 • ใชหนวยการวัดปริมาณ ตามหลักสากล

 • ใชศัพทเฉพาะ เคร่ืองหมาย และสัญลักษณท่ีใชกันท่ัวไปในศิลปะหรือวิทยาการน้ันๆ

 • ไมขูดลบ เปลี่ยนแปลง หรือมีคำหรือขอความใดๆ ระหวางบรรทัด 

       3.1.2 คำแนะนำในการรางรายละเอียดการประดิษฐของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/

                อนุสิทธิบัตร

   (1) ชื่อที ่แสดงถึงการประดิษฐ จะตองบรรยายเกี ่ยวกับลักษณะของการ

ประดิษฐ ตองส่ือถึงลักษณะทางเทคนิค โดยไมอวดอางสรรพคุณ และส่ือใหผูอ่ืนคนหาไดงาย

หลักการรางช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ ควรบงบอกใหรูวาเปนการประดิษฐเร่ืองอะไร มีลักษณะ

สำคัญทางเทคนิคอยางไร

        • กรณีสิ่งประดิษฐเปนผลิตภัณฑ ชื่อตองขึ้นตนดวยผลิตภัณฑนั้น เชน

  - ผลิตภัณฑสำหรับเพาะกลาพืชผัก 

  - สูตรผลิตภัณฑเจลยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง

  - เครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด

        • กรณีส่ิงประดิษฐเปนกระบวนการหรือกรรมวิธีหรือวิธีการ ช่ือตองข้ึนตน

ดวยกระบวนการหรือกรรมวิธีหรือวิธีการ ตามลำดับ เชน

  - กระบวนการเลี้ยงกุงในระบบปดที่มีความหนาแนนสูง

  - กรรมวิธีการสังเคราะหฟโรโมนสำหรับดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก

        • กรณีที่ประดิษฐทั้งผลิตภัณฑและกระบวนการขึ้นใหม ชื่อตองบงบอก

ทั้งสองอยาง เชน

  - คอนกรีตผสมแกนตนเฮมพและกรรมวิธีผลิตดังกลาว

  - สูตรและกรรมวิธีผลิตเครื่องดื่มอาติโชคผสมสมุนไพร

  - ชีวผลิตภัณฑสำหรับกำจัดแมลงหวี่ขาวและกรรมวิธีในการเตรียม

        • กรณีที่ประดิษฐทั้งกระบวนการและเครื่องมือขึ้นใหม ชื่อตองบงบอก

ทั้งสองอยาง เชน

  - กรรมวิธีและอุปกรณเก็บรวบรวมเสนใยแร
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Tips : วิธีการระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ

                ชื่อทั่วไป + ลักษณะสำคัญทางเทคนิคที่คิดขึ้นใหมหรือปรับปรุง



   (2) สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ เปนการระบุสาขาวิทยาการ

ท่ีเก่ียวของกับการประดิษฐท่ีเสนอ เชน เคมี เคมีอินทรีย เคมีปโตรเลียม วิทยาศาสตรการอาหาร

เภสัชกรรม ฯลฯ  หลักการรางสาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ ใหเขียนสาขา

วิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐตามดวยชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ เชน

        • วิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวของกับเครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด

        • เคมีที่เกี่ยวของกับสูตรปุยผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวไรและกรรมวิธีผลิต

          ปุยผสมสูตรดังกลาว

        • จุลชีววิทยาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑชนิดผงสำหรับคลุกเมล็ด

        • วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสูตรและกรรมวิธีการผลิต

          เครื่องดื่มอาติโชคผสมสมุนไพร

        • เคมีที่เกี่ยวของกับสูตรผสมสารสกัดจากใบชาเมี่ยงและน้ำมันหอมระเหย

          จากผลมะแขวน

   (3) ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ จะตองระบุลักษณะของการ

ประดิษฐที่มีอยูกอนแลว พรอมทั้งขอบกพรองตางๆ หรือปญหาของการประดิษฐดังกลาว 

ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวาการประดิษฐที่ขอรับ ในกรณีที่เปนการประดิษฐที่ยังไมเคยมี

มากอนเลย ผูขออาจจะระบุถึงปญหาในทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ซ่ึงนำมาใหเกิดแนวคิดดังกลาว

หลักการรางภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ ควรแบงยอหนา ดังนี้

        คำอธิบายยอหนาแรก ควรอธิบายถึงลักษณะเทคนิคท่ีเก่ียวของกับการประดิษฐ

ที่นิยมกระทำกันโดยทั่วไป และบอกถึงปญหาที่เกิดขึ้น

        คำอธิบายยอหนาท่ีสอง ควรอธิบายถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ

อื่นสำหรับแกปญหาเดียวกันโดยสรุป ซึ่งอาจอางอิงดวยเลขที่คำขอรับสิทธิบัตร สิทธิบัตร

หรือเลขที่ประกาศโฆษณาของเอกสารที่ทำการตรวจคนกอนหนา

        คำอธิบายยอหนาที่สาม ควรเสนอขอดอยในการแกปญหาของการ

ประดิษฐอื่น นั้นคือการประดิษฐที่อธิบายในยอหนากอนหนา

24 บทท่ี 3 คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบัตร

Tips : วิธีการรางสาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ

                           สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ + ชื่อการประดิษฐ



   (4) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ จะตองระบุถึงลักษณะ

ทางเทคนิคของการประดิษฐท่ีคิดข้ึนไดโดยยอ รวมท้ังวัตถุประสงคของการประดิษฐดังกลาว

(เพ่ือแกปญหาท่ีกลาวไวในภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวของ) หลักการรางลักษณะ

และความมุงหมายของการประดิษฐ ควรแบงยอหนา ดังนี้

        คำอธิบายยอหนาแรก ควรอธิบายถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ

ที่ตองการขอรับสิทธิบัตร โดยสรุปเฉพาะลักษณะทางเทคนิคที่จำเปนตอการแกปญหา

        - กรณีการประดิษฐเปนผลิตภัณฑ ใหบรรยายถึงสวนประกอบหรือช้ินสวนท่ีเปน

ลักษณะสำคัญทางเทคนิคของผลิตภัณฑนี้วามีอะไรบาง ลักษณะเปนอยางไร

        - กรณีการประดิษฐเปนกระบวนการหรือกรรมวิธีหรือวิธีการ ใหบรรยายถึง

ข้ันตอนและเง่ือนไขหรือสภาวะของการปฏิบัติการท่ีเปนลักษณะสำคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ

ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ 

        คำอธิบายยอหนาที่สอง ควรอธิบายถึงวัตถุประสงคของการประดิษฐ

วาทำมาเพื่ออะไร จะไดอะไรจากการประดิษฐนี้

  

   (5) การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ   บรรยายถึงรายละเอียดของ

การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรวามีลักษณะโครงสราง องคประกอบ ขั้นตอนตางๆ ผลดีของ

การประดิษฐ ตลอดจนตัวอยางท่ีจะแสดงถึงการประดิษฐน้ันๆ และผลการทดสอบเปรียบเทียบ

(ถามี) โดยสมบูรณและชัดแจงพอท่ีจะทำใหผูมีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะวิทยาการน้ันๆ 

สามารถเขาใจในการประดิษฐนั้นได และสามารถปฏิบัติตามได

        กรณีการประดิษฐเปนผลิตภัณฑ

        - ใหบรรยายลักษณะสำคัญทางเทคนิคของผลิตภัณฑ การผลิตหรือการประกอบ

ช้ินสวนหรือสวนประกอบใหเปนผลิตภัณฑน้ัน ความสัมพันธในหนาท่ีของแตละช้ินสวนหรือ

สวนประกอบ การนำไปใช (ใชอยางไร)

        - ควรอธิบายกวางๆ กอนแลวยกตัวอยางโดยการอางอิงถึงรูปเขียนท่ีแนบ (ถามี)

เพื่อใหเขาใจไดยิ่งขึ้น
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        - ถาผลิตภัณฑน้ันเปนสารประกอบ ใหแสดงสูตรของสารประกอบน้ันอยางละเอียด 

  • บรรยายตัวแปรที่ใชในสูตรอยางละเอียด 

  • เงื่อนไขที่เปนขอจำกัดของตัวแปรเหลานี้ (ถามี) 

  • กระบวนการ(ปฏิกิริยา) สังเคราะหสารประกอบของการประดิษฐน้ีวา

ใชสารตั้งตนอะไรสภาวะของการทำปฏิกิริยา (เชน อุณหภูมิ ความดัน) ที่ใชเปนอยางไร

ในแตละขั้นตอน และการนำสารประกอบดังกลาวไปใชประโยชน  

         - ถาผลิตภัณฑน้ันเปนองคประกอบ (Composition) ใหกลาวถึงสวนประกอบ

(Components) ตางๆ ท่ีนำมาประกอบรวมเปนองคประกอบน้ีในสัดสวนท่ีแนนอน พรอมท้ังบอก

ระดับคุณภาพ (Grade) และท่ีมาของสวนประกอบตางๆ เหลาน้ัน  วิธีการผลิตองคประกอบ

จากสวนประกอบตางๆ เหลาน้ัน การนำองคประกอบน้ีไปใชประโยชน (ถาการใชน้ันไมสามารถ

ทราบไดจากคำบรรยายหรือจากชื่อผลิตภัณฑ)

  • กรณีท่ีการประดิษฐเปนกรรมวิธีหรือกระบวนการ ใหอธิบายแตละข้ันตอน

อยางสัมพันธกัน บอกสภาวะ (เง่ือนไข) ท่ีกระทำต้ังแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการและอุปกรณ

ท่ีใชในแตละข้ันตอน มีรูปรางเปนอยางไร (ถาส่ิงน้ีจำเปน) จากน้ันใหบรรยายตัวอยางกระบวนการ

ของการประดิษฐน้ีพรอมกับการอางอิงถึงรูปเขียนหรือแผนผังเพ่ือแสดงใหเห็นการประดิษฐ

นี้อยางชัดเจน ควรใสหมายเลขกำกับตามหลังชื่อสารประกอบ หรืออุปกรณที่สอดคลอง

กับรูปเขียน แผนผัง เชน สารตั้งตนอะมีน 1 สารขั้นกลางอะไมด 2 สารประกอบสูตร1 

เสนทาง 2 หอกลั่น 3 เปนตน

  • อธิบายสรุปถึงขอดีของการใชการประดิษฐ สวนนี้ใหนำเสนอตัวอยาง

การทดลองท่ีแสดงใหเห็นถึงขอเดนของการประดิษฐท่ีเสนอเทียบกับการประดิษฐท่ีมีอยูกอนหนา

ในรูปแบบการนำเสนอตางๆ สวนน้ีจะชวยลดการปฏิเสธในการใหความคุมครองการประดิษฐ

เนื่องจากมีขอมูลรองรับขอเดนของการประดิษฐ
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   (6) คำอธิบายรูปเขียนโดยยอ บรรยายในกรณีที่การประดิษฐจำเปนตอง

มีรูปเขียน โดยระบุวารูปเขียนแตละรูปแสดงถึงสวนใดของการประดิษฐ เชน อธิบายวารูปท่ีแสดง

ในเอกสารสวนของรูปเขียนคือรูปอะไร ใหบอกเฉพาะสวนท่ีทำใหเขาใจวาคือรูปอะไรเทาน้ัน

ไมตองอธิบายรายละเอียดท่ีปรากฏในรูป เน่ืองจากรายละเอียดท่ีปรากฏในรูปจะถูกอธิบาย

ไวในหอขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณอยูแลว เชน

        • รูปที่ 1 และ 2 เปนรูปเพอรสเปกทีฟของเครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด

ตามการประดิษฐนี้

        • รูปที่ 1 แสดงกราฟเปรียบเทียบคาความเปนกรดของนมเปรี้ยวตาม

การประดิษฐที่เสนอเทียบกับนมเปรี้ยวตามวิธีปกติ

   (7) วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีการระบุในหัวขอการเปดเผย

การประดิษฐโดยสมบูรณถึงวิธีการประดิษฐหลายวิธี ผูขอจะตองระบุถึงวิธีการที่ดีที่สุด 

แตถามีการเปดเผยวิธีการประดิษฐเพียงวิธีเดียวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ

ใหระบุวา “เชนเดียวกับที่เปดเผยไวแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ”
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ตัวอยางการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ “สูตรผสมสารสกัดจากชาเมี่ยงและน้ำมัน

หอมระเหยจากผลมะแขวน”

า้นห ่ที 1 นวนาํจงอข  4 า้นห  

ฐ์ษิดะรปรากดยีอเะลยาร  

ฐ์ษิดะรปรากงึถงดสแี่ทอ่ชื  

สูตรผสมสารสกั ํนะลแงย่มีเาชบใกาจด ้ วขแะมลผกาจยหเะรมอหนัมา น่ 

ฐ์ษิดะรปรากบักงอข้วย่ีกเี่ทรากายทิวาขาส  

กเ่ทีมีคเ ี่ กงอ้ขวย บัสูตรผสมสารสกั ํนะลแงย่มีเาชบใกาจด ้ วขแะมลผกาจยหเะรมอหนัมา น่ 5

ภู ่ีกเี่ทรากายทิวอรืหะปลศิงอขงัลหิม ยวข้อง 

ชาเมี่ยง และมะแขว่ ถิงอ้ทชืพนป็เน ่นที่มีอยู่กระจายทัว่ไปบนพื้นที่สูงของประเทศไทย  งย่มีเาช   

(Camellia sinensis var. assamica)  ์ธุนัพยาสาชนป็เ assamica  มี อ่ชื ชเอ่ชืยาลห้ดไนาขกยรีเ ่น “ มัสสัอาช ” หรือ 

“ชาพื้นเมือง” หรือ “ชาป่า”  มีสารกลุ่ ่ทีลอนฟีลีพโม มีฤทธ์ิ ัยบัย ้งการเจริญของจุลินทรีย์ “ งย่มีเ ” นใงอมืเาํคนป็เ

กแาชบใาอเาํนรากยดโ กัมหามาชบใาอเาํนราก งถึยามห อนืหเคาภ ่ ผ่ที ่ กนป็เดัมะลแง่นึรากนา อ้นแช่ กัมหงัถนใงล10

ก ๆยา้ลคะณษกัลมี่ที์ฑณัภตลิผ้ดไ้หใ ั คีเ้ชใมยนิ  าชบใงอดรากบ ้ยวบริโภค   “ งย่มีเ ” จึงเป็นของทานเล่นของคน

ในภาคเหนือ  มีรสชาติฝาดถึงเปร้ี คีเามาํนมยนิยดโ  วย ้ ํนนาทดดูอ่ืพเวย ้ ทิกากยาคว้ลแกัมหาชบใกาจ้ดไ่ทีา ้งไป  

นิยมรับประทานยามว่ กแอ่ืพเนางาํทะณขอรืหงา ้ง่วง  อาจมีการเพิ่มรสชาติโดยการเติมเกลือ นํ้ าตาล หรือขิง 

ตแว้ลแ ่ ถิงอ้ทนใยาภคภโริบรากมรรธนฒัว ่ รากนใมยนิมาวคนับจุจปั  น ันงย่มีเคภโริบ ้นลดลง 

มะแขวน่ (Zanthozylum myriacanthum Wall ex Hook. f.) ลุกงอขราหาองรุปรากนใ้ชใรากมี ่มชนบน15

พื้  งสู่ทีน ธิทฤมีราสมี่ทีชืพนป็เ ์  ์ยรีทนลิจุงอขญริจเรากนา้ต และ กเ้หใาํท ิดอาการชาเล็กน้อยในช่ ยา้ลคกาปงอ

กแายนป็เน์ชยโะรป้ชใปไาํนรากมีง่ซึ  ลูพนาก ป้วดฟัน  วกอีบพงัยนางยารกาจ ่าพืชสองชนิดน้ีโดยปกติมีการ

ัท  ราหาอนป็เ้ชใปไาํน ้งในรูปของอาหารขบเค้ียว (เม่ียง) ลิกบังะรอ่ืพเ ศทเงอ่รืคเะลแ ่นคาวของอาหารประเภท

เน้ื ปมาวคงถึนห็เ้หใงดสแง่ซึ  ์วตัสอ ตยัภดอล ่ คภโริบู้ผอ ัทชืพงอข์ฑณัภตลิผงอข ้งสองชนิดน้ี   

พลเดช และคณะ (2547) าํท การศึกษาผลของการสกั ํนยว้ดาชบใด ้าต่ ัยบัยรากอ ้งการเจริญของเช้ือ S. 20

aureus ชืเะลแนาฐรตาม์ธุนัพยาส ้  กอียวปู้่ผกาจ้ดไกยแ่ทีอ 4 ยอวัต ่าง โดย 2 ยอวัต า่งเป็น S. aureus (MRSA) 

พบวา่ทั้ ธิทฤมีาํดาชะลแวยขีเาชง ์ ัยบัยรากนใ ้งการเจริญของเช้ือ S. aureus ทั้ ะลแ นาฐรตาม์ธุนัพยาสง ้ดไกยแ่ที

 กอียวปู้่ผกาจ 4 ยอวัต ่าง จะเห็นได้ว่าชามีฤทธ์ิ ัยบัย ้งเช้ื ดี้ดไยรีเทีคบแอ  นอกจากน้ี ธิทฤาษกศึรากมีงัย ์ นา้ต

แบคทีเรียของ Camellia sinensis พบว่าฤทธ์ิ ตธ์นัพยาสยรีเทีคบแนา้ต ่  กาจงอ่นืเ ๆงา Catechins กแ้ดไง่ซึ ่ 

epigallocatechin, epigallocatechin gallate และ epicatechin gallate  สนป็เง่ซึ ่วนประกอบในสารสกั ยว้ดาชบใด25

นํ้า (Yam, 1997) 

จากรายงานการศึกษาของโชติรส (2545) ธิทฤะลแมีคเงาทบอกะรป์คงอาษกศึรากาํท้ดไ ์ งอขพชีลจุนา้ต

นํ้ งยหเะรนัมา ่ายจากผลของพืชในสกุลแซนโทไซลุม พบวา่ นํ้ วขแะมนัมา น่มีฤทธ์ิ ชืเนา้ต ้อ S. aureua ดีกว่า E. 

coli นอกจากน้ี วบพงัย า่นํ้ วขแะมนัมา น่มีฤทธ์ิ ชืเนา้ต ้อรา T. mentagophytes ยว้ด  

ตัวอยาง
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า้นห ่ที 2 นวนาํจงอข  4 า้นห  

ลกงัดลูมอ้ขกาจ ่ ว้ดไนห็เะจน้ตงา้ขวา ่าสารสกั ธิทฤมีงย่มีเาชบใด ์ ัยบัย ้งเช้ื ดี้ดไยรีเทีคบแอ  รากม้ีดไงจึ

มสผามาํน กบันํ้ กาจยหเะรมอหนัมา ผลมะแขว่ ธิทฤมีง่ซึ น ์ กเ้หใาํท ิดอาการชาได ้ ากม้ีดไงจึ รตสูานฒัพะลแยัจิวร

ผสมสารสกั ํนะลแงย่มีเาชบใด ้ วขแะมลผกาจยหเะรมอหนัมา ่ คมี่ที น ่า pH อยูร่ะหวา่ง 5-5.5 บรัหาํส้ชใะลแ ลด

อาการ ชนใบสเกัอ ่ สมียดโ อคาํละลแกาปงอ ่ ํน ยว้ดบอกะรปนว ้ วขแะมลผกาจยหเะรมอหนัมา น่, สารสกั งย่มีเาชด

กส่ที ั ์ลอฮอกลอแยาละลาํทวัตยว้ดด ,  ์ลอฮอกลอแ (Alcohol), พรอโพลีน ไกลคอล(Propylene glycol), กลีเซอรีน 5

(Glycerin), ซอร์บิทอล (Sorbital), นํ้  ์ตนมิร์อปเปปเนัมา (Peppermint oil), สารละลายแซคคารีน (Saccharin sol.)  

ันงัด ้ รากนใพาภยกัศมีงจึน ํนบบแปรูนใน์ชยโะรป้ชใามาํน ้ายา ชนใบสเกัอรากดลบรัหาํส ่องปาก อ่ืพเ อคาํละลแ

สนับสนุนให้มีการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากใบ ขแะมะลแงย่มีเาช ว่นมากข้ึน  และเป็น มี่ที์ฑณัภตลิผ

ณ์ษกัลกอเ มีง่ซึ ืพนบรพไนมุสกาจบอกะรป์คงอ ้   งสู่ทีน ูยอะลแ์ษกรันุอ่ทีชืพนป็เะจง่ซึ ร่่วมกบัป่าได ้

มมาวคะลแะณษกัล ุ ฐ์ษิดะรปรากงอขยามหง่  10

การประดิษฐ์น้ีเก่ี กงอ้ขวย บัสูตรผสมสารสกัดจากใบชา ํนะลแงย่มีเ ้ วขแะมลผกาจยหเะรมอหนัมา ่น

สําหรับ ชนใบสเกัอรากดล ่ อคาํละลแกาปงอ  ง่ซึ วขแะมะลแงย่มีเาช ่นเป็น กลูป่ทีชืพ มากบนพื้  งสู่ทีน าํน มาเป็น

บดิถุตัว ในการเตรียม ์ฑณัภตลิผ ในรูปแบบของเหลว 

บมสยดโฐ์ษิดะรปรากยผเดปิเราก ูรณ์ 

1. ดักสราสมยรีตเราก งย่ีมเาชบใ  15

ง้หแบอามงย่มีเาชบใาํน  นอร้มลบองอ่รืคเยว้ด (Oven) ่ทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 48 ชัว่โมง ว้ลแ

ามาํน สกั  ์ลอฮอกลอแยว้ดด กัมหรากธีิวยดโ หรือแช่ใน  ์ลอฮอกลอแ เป็นเวลา 48 ชั่ สารตัอนใ งมโว ่ งย่มีเาชบในว

ตง้หแ ่  ยาละลาํทวัตอ (100 กรัม : 150 มิลลิลิตร) งจึว้ลแ กรองเอาสารสกั อฮอกลอแยหเะรปไ้ดไ่ทีด กออ์ล  50% ได้

ณามริปมี ม้ขเวยขีเสี น้ขะณษกัลมีวลหเงอข ร้อยละ 25.53 % w/w ของนํ้ ง้หแงย่มีเาชบใกันหา   

2. การเตรียม นว่ขแะมลผกาจยหเะรมอหนัมา้นํ  20

วขแะมลผาํน ่ ามง้หแน กลัน่ ํนอไยว้ด ้า ํน้ดไ ้ วขแะมนัมา ่ องอลืหเสี สใ ะณษกัลมีน ่อนเจือจาง กล่ินหอม มี

ปริมาณนํ้ ้ดไ่ทียหเะรมอหนัมา  10.64 % v/w ของนํ้ ขแะมลผกันหา ว่ ง้หแน  

3. การ ดักสราสงอขยรีเีทคบแนาต้์ธิทฤบอสดท นว่ขแะมนัมา้นํะลแงย่ีมเาช  

าํน สารสกดัใบ ํนะลแ งย่มีเาช ้ วขแะมนัมา ่ ่ทีน าํน ไปทดสอบฤทธ์ิ ยรีเทีคบแนา้ต  ธีิวยดโ  Well diffusion พบวา่ 

มีค่า Inhibition zone  งัด แสดงในตาราง 25

 

 

ตัวอยาง
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า้นห ่ที 3 นวนาํจงอข  4 า้นห  

 ี่ทงาราต 1  ฤทธ์ิ ชืเนา้ต ้อแบคทีเรียของสารสกั  งย่มีเาชบใด และนํ้ วขแะมนัมา น่  ธิีวยดโ Well diffusion    

บอสดทช้ใี่ทราส  
Inhibition zone diameter (mm.) 

S. aureus ATCC 25923 E. coli ATCC 25922 

สารสกั งย่มีเาชบใด , แอลกอฮอล,์  10% 30.0 12.0 

สารสกั งย่มีเาชบใด , แอลกอฮอล,์  20% 33.0 13.0 

นํ้ ขแะมนัมา ่วน 10% 23.0 13.0 

นํ้ ขแะมนัมา ่วน 20% 24.0 13.5 

นํ้ ขแะมนัมา ่วน 30% 26.0 14.5 

นํ้ ขแะมนัมา ่วน 40% 26.0 16.0 

Blank, vehicle 1 10.5 0 

Blank, นํ้ า 0 0 

Blank, นํ้ า, Parabens conc 12.0 0 

 ี่ทงาราต 2  ฤทธ์ิ ชืเนา้ต ้อแบคทีเรียของนํ้ วขแะมนัมา น่และสารสกั  งย่มีเาชด  ธิีวยดโ Well diffusion 

บอสดทช้ใี่ทราส  
Inhibition zone diameter (mm.) 

S. aureus ATCC 25923 E. coli ATCC 25922 

นํ้ ขแะมนัมา ่วน 5% สารสกั งย่มีเาชบใด  5%  26.0 0 

นํ้ ขแะมนัมา ่วน 10% สารสกั งย่มีเาชบใด  10% 33.0 13.0 

Blank, vehicle 1  10.5 0 

4. การทดสอบหาค่า  MIC และ MBC 

การทดสอบหาค่ ัยบัยถรามาส่ทีดสุา่ ํตน้ขม้ขเมาวคา ้งเช้ือแบคทีเรีย (Minimal Inhibitory Concentration, 

MIC) ฆถรามาส่ทีดสุา่ ํตน้ขม้ขเมาวคะลแ ่าเช้ือแบคทีเรีย (Minimal Bactericidal Concentration, MBC) ของสาร5

สกั วลหเราหาอนใงาจอจืเธิีวยดโ ด  (Broth dilution method) งาราตนใงดสแงัด  

 ี่ทงาราต 3   แสดงค่า MIC และ MBC ของนํ้ ขแะมนัมา วน่และสารสกั งย่มีเาชบใด  

บอสดท่ีทราส  MIC MBC 

นํ้ วขแะมนัมา น่  0.31 0.63 

สารสกั กส งย่มีเาชบใด ั ์ลอฮอกลอแยว้ดด   0.31  1.25 

สารสกั กส งย่มีเาชบใด ั ํนยว้ดด ้า 6.25 12.50 

5. า้นํมยรีตเราก ยาป้ายแผลในปาก 

สูตรผสมสารสกั ํนะลแงย่มีเาชบใกาจด ้ วขแะมลผกาจยหเะรมอหนัมา ่ ธิทฤมี่ที น ์ ล ชนใบสเกัอรากด ่องปาก

อคาํละลแ  ่ที จ้ดไ ากสารสกั กส่ทีงย่มีเาชบใด ั ํนะลแ์ลอฮอกลอแยว้ดด ้ วขแะมลผกาจยหเะรมอหนัมา น่ ยว้ดบอกะรป  10

ตัวอยาง
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า้นห ่ที 4 นวนาํจงอข  4 า้นห  

นํ้ นัมา หอมระเหยจากผลมะแขว่น  ไม่ วกยอ้น ่าร้อยละ 2 – 3 โดยนํ้า กันห  

สารสกั งย่มีเาชด กส่ที ั ์ลอฮอกลอแยว้ดด  ไม่ วกยอ้น ่าร้อยละ 1 – 2 โดยนํ้ กันหา  

แอลกอฮอล์ (Alcohol)   ไม่ วกยอ้น ่าร้อยละ 60 – 65 โดยนํ้ กันหา  

Propylene glycol    ไม่ วกยอ้น ่าร้อยละ 5 – 6 โดยนํ้ กันหา  

Glycerin    ไม่ วกยอ้น ่าร้อยละ 5 - 6  โดยนํ้ กันหา  5

Sorbitol    ไม่ อ้น ยกว่าร้อยละ 19 – 20 โดยนํ้ กันหา  

Peppermint oil    ไม่ วกยอ้น ่าร้อยละ 0.2 - 0.3 โดยนํ้ กันหา  

Saccharin sol. 22.5%   ไม่ วกยอ้น ่าร้อยละ 0.05 – 1 โดยนํ้ กันหา  

สูตรผสมสารสกั ํนะลแงย่มีเาชบใกาจด ้ วขแะมลผกาจยหเะรมอหนัมา น่ ที่มีส่วนประกอบ กแ้ดไญัคาํส ่

นํ้ วขแะมนัมา ่นและสารสกดัใบชาเมี่ยงที่สกั ก็ลเนาวหสรีม ์ลอฮอกลอแยว้ดด ยอ้น  มีรสเ ด็ผ  ให้ความรู้สึกชา10

ล้ิ   ยอ้นก็ลเน  ม้ขเวยขีเสีมีะลแ มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5 - 5.5  

ส่ีทีดี่ทฐ์ษิดะรปรากงอขรากธิีว ุด 

 เช่นเดียวกั ้ขวัหนใว้ลแ้วไยผเดปิเ่ทีบ ณ์รูบมสยดโ์ฐษดิะรปรากยผเดปิเรากอ  

ตัวอยาง
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       3.1.3 คำแนะนำในการรางขอถือสิทธิของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร

    ขอถือสิทธิเปนสวนท่ีผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐ

ท่ีตองการไดรับความคุมครอง ขอถือสิทธิเปรียบไดกับการกำหนดขอบเขตอันเปนพ้ืนท่ีท่ีเปน

สิทธิของเจาของโฉนดท่ีดิน ขอถือสิทธิจะกำหนดขอบเขตอันเก่ียวกับลักษณะของการประดิษฐ

ที่เปนสิทธิของผูทรงสิทธิที่บุคคลอื่นมีหนาที่ที่จะตองเคารพและละเวนจากการกระทำ

อันจะเปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

   ขอถือสิทธิเปนการระบุถึงสวนของการประดิษฐท่ีผูขอตองการสงวนสิทธิมิใหคนอ่ืน

แสวงหาประโยชนจากการประดิษฐ  โดยหลักการท่ัวไปแลวขอบเขตของการประดิษฐท่ีระบุ

ในขอถือสิทธิจะตองไมกวางเกินไปกวาที่ผู ขอไดทำการประดิษฐนั้น และที่ไดเปดเผย

ในรายละเอียดการประดิษฐ ดังนั้นหากผูขอตองการขอถือสิทธิในลักษณะของสวนของ

การประดิษฐ ก็จะตองเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะสวนนั้นของการประดิษฐที่ผูขอ

ประสงคจะขอรับความคุมครองโดยชัดแจง รัดกุมและสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐ

ถาขอถือสิทธิไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกำหนดคำขอน้ันอาจถูกปฏิเสธหรือมีคำส่ัง

ใหแกไขได

   หลักการรางขอถือสิทธิของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร ดังนี้

  • ตองระบุลักษณะของการประดิษฐท่ีจะขอรับความคุมครองโดยชัดแจง

รัดกุม และสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐ 

  • กรณีมีรูปเขียน ขอถือสิทธิท่ีอางถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ

ท่ีปรากฏในรูปเขียนตองระบุถึงหมายเลขหรือสัญลักษณท่ีแสดงในรูปเขียนท่ีระบุไวในวงเล็บ

ขางทายขอความที่อางถึง

  • กรณีของอนุสิทธิบัตรจะระบุขอถือสิทธิไดไมเกิน 10 ขอ



ตัวอยางการเขียนขอถือสิทธิ “สูตรผสมสารสกัดจากชาเมี่ยงและน้ำมันหอมระเหย

จากผลมะแขวน”
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หนา้ที� 1 ของจาํนวน 1หนา้ 

ข้อถือสิทธิ 
1. สูตรผสมสารสกดัจากใบชาเมี�ยงและนํ�ามนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่ ที�มีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี�  

นํ�ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่น   ร้อยละ 2 – 3 โดยนํ�าหนกั 
สารสกดัชาเมี�ยงที�สกดัดว้ยแอลกอฮอล์  ร้อยละ 1 – 2 โดยนํ�าหนกั 
แอลกอฮอล์ (Alcohol)    ร้อยละ 60 – 65 โดยนํ�าหนกั 5 

พรอโพลีน ไกลคอล (Propylene glycol)  ร้อยละ 5 – 6 โดยนํ�าหนกั 
กลีเซอรีล (Glycerin)    ร้อยละ 5 - 6  โดยนํ�าหนกั 
ซอร์บิทอล (Sorbitol)    ร้อยละ 19 – 20 โดยนํ�าหนกั 
นํ�ามนัเปปเปอร์มินต ์(Peppermint oil)  ร้อยละ 0.2 - 0.3 โดยนํ�าหนกั 
สารละลายแซคคารีน (Saccharin sol.) 22.5%  ร้อยละ 0.05 – 1 โดยนํ�าหนกั 10 

2. สูตรผสมสารสกดัจากใบชาเมี�ยงและนํ� ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่น ตามขอ้ถือสิทธิ 1 ที�ซึ� งใช้
สาํหรับลดการอกัเสบในช่องปากและลาํคอ  

3. สูตรผสมสารสกดัจากใบชาเมี�ยงและนํ� ามนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่ ตามขอ้ถือสิทธิ 1 และ 2 ที�
ซึ� งเป็นสารละลายเขม้ขน้ทั�งที�อยูใ่นรูปแบบสเปรย ์

ตัวอยางการเขียนขอถือสิทธิ “เครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด”

หนา้ 1 ของจาํนวน 1หนา้ 

ข้อถือสิทธิ 

1. เครื�องหีบนํ�ามนัแบบกดอดั ซึ� งประกอบดว้ยโครงสร้างหลกัที�ประกอบเขา้ดว้ยกนัในรูปสี� เหลี�ยมคางหมู
(1) ที�ประกอบดว้ย แผน่บานพบั (2) จาํนวน 2 แผน่  แกนหมุนระหวา่งบานพบั (3) กลไกสกรูและแกน
เหล็ก (4) และ คานควบคุมการเคลื�อนที�ของแกนเหล็ก (5) ที�ซึ� งมีลกัษณะเฉพาะคือกลไกผ่อนแรง 
ประกอบดว้ย 2 ขั�นตอนคือ การทดแรงที�กลไกสกรูหรือแม่แรงเพื�อส่งแรงผา่นแกนเหล็ก (4) กดแผน่บีบ5 

อดัที�ติดตั�งบนบานพบั (2) สาํหรับหีบนํ�ามนัจากเมล็ดพืช และแกนหมุนระหวา่งแผน่บานพบั (3) ในการ
ผอ่นแรงอีกต่อหนึ�ง 

 

ตัวอยาง
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        3.1.4 คำแนะนำในการรางบทสรุปการประดิษฐของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/

               อนุสิทธิบัตร

     สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร ควรอธิบายถึงลักษณะทางเทคนิคท่ีจำเปน

สำหรับการแกไขปญหาของการประดิษฐน้ี โดยใหอธิบายใหครบทุกสวนของจำพวกการขอถือสิทธิ

เชน ผลิตภัณฑ กระบวนการ บรรยายอยางรัดกุม ชัดแจง และไมเกิน 200 คำ โดยไมระบุผลดี

หรือประโยชนของการประดิษฐและวิธีการใชท่ีไมแนนอน

ตัวอยางการเขียนบทสรุปการประดิษฐ “สูตรผสมสารสกัดจากชาเมี่ยงและน้ำมันหอม

ระเหยจากผลมะแขวน”

หนา้ที� 1 ของจาํนวน 1หนา้ 

บทสรุปการประดิษฐ์ 
สูตรผสมสารสกดัจากใบชาเมี�ยงและนํ� ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่น ที�มีองคป์ระกอบของสารสกดัใบ

ชาเมี�ยงและนํ� ามนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่ ซึ� งเป็นสารละลายเขม้ขน้ทั�งที�อยูใ่นรูปแบบสเปรยแ์ละรูปแบบ
อื�นๆ มีค่า pH อยูร่ะหวา่ง 5-5.5 และใชส้ําหรับลดอาการอกัเสบในช่องปากและลาํคอ โดยมีส่วนประกอบดว้ย 
นํ�ามนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่, สารสกดัชาเมี�ยงที�สกดัดว้ยตวัทาํละลายแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์ (Alcohol), 5 

พรอโพลีน ไกลคอล(Propylene glycol), กลีเซอรีน (Glycerin), ซอร์บิทอล (Sorbital), นํ� ามนัเปปเปอร์มินต ์
(Peppermint oil), สารละลายแซคคารีน (Saccharin sol.)   ตัวอยาง
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        3.1.5 คำแนะนำในการเตรียมรูปเขียนของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร

     เปนสวนท่ีจะชวยใหผูอานคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สามารถเขาใจรายละเอียด

การประดิษฐไดดีขึ้น หากผูขอไมยื่นรูปเขียนในกรณีที่จำเปนคำขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได

ซ่ึงรูปเขียนจะตองแสดงใหเห็นชัดเจนสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐและเปนไปตาม

หลักวิชาการเขียนแบบ ตามลักษณะและวิธีที่กรมทรัพยสินทางปญญากำหนด เชน 

      • ตองเขียนดวยหมึกสีดำเขมที่สามารถอยูไดทนนานและหามระบายสี 

      • เขียนโดยใชอุปกรณการเขียนแบบ มีสัดสวนที่ถูกตอง

      • ใชสัญลักษณ (Drawing symbols) ตามที่กำหนด 

      • หมายเลขอางอิงท่ีใชกำกับช้ินสวนตางๆ ในรูปเขียนตองแสดงดวยเลขอารบิค

และตองไมมีวงเล็บหรือวงกลมประกอบหมายเลขอางอิงดังกลาว

Tips : วิธีการเตรียมรูปเขียน
          เขียนตามหลักวิชาการเขียนแบบ  พรอมทั้งกำกับแสดงชิ้นสวนตางๆ 
                           และภายใตรูปใหระบุ รูปที่... เทานั้น

ตัวอยางรูปเขียน
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3.2  การรางคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

      3.2.1 องคประกอบของคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

    คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน ดังน้ี

  (1) ชื่อแสดงแบบผลิตภัณฑ เปนการระบุถึงลักษณะตามหนาที่ใชสอย

และสอดคลองกับภาพแสดงแบบผลิตภัณฑท่ีย่ืนไว โดยช่ือท่ีแสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ

ตองไมระบุ ขอดี คุณลักษณะ วัสดุหรือชื่อทางการคา เชน

   

ชื่อแสดงแบบผลิตภัณฑ “ผลิตภัณฑของเลน” ชื่อแสดงแบบผลิตภัณฑ “ลวดลายผา”

  

  (2) ขอถือสิทธิ

  (3) รูปเขียน

  (4) คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี) ใชในกรณีที่ตองการอธิบายถึง

คุณลักษณะของแบบผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับชื่อแสดงแบบผลิตภัณฑ และภาพแสดง

แบบผลิตภัณฑใหสามารถเขาใจถึงแบบผลิตภัณฑที ่ยื ่นขอได เชน แบบผลิตภัณฑชื่อ 

“เครื่องฉายรังสี” โดยชื่อและภาพอยางเดียวไมสามารถจำแนกแบบผลิตภัณฑไดชัดเจน

คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑอธิบายไมเกิน 100 คำ และไมมีผลทางกฎหมาย
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       3.2.2 คำแนะนำในการรางขอถือสิทธิของคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

    หลักการในการรางขอถือสิทธิของคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ มีดังน้ี

  • ใหระบุขอถือสิทธิเพียงขอเดียว ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑโดยไมรวม

ถึงเคร่ืองหมายการคาหรือไมรวมเคร่ืองหมายการคาและขอความท่ีปรากฏ

  • การเขียนขอถือสิทธิ เชน รูปรางลักษณะ/รูปราง ลักษณะและลวดลาย/

รูปราง ลักษณะ ลวดลาย และสี/ลวดลาย ของ...(ชื่อผลิตภัณฑ)… ดังมีรายละเอียดตามที่

ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑท่ีเสนอมาน้ี 

  • ขอหาม ไมระบุขอถือสิทธิในวัสดุ หนาที่ใชสอย คุณสมบัติหรือขอดี

ของการออกแบบผลิตภัณฑน้ัน

ตัวอยางการเขียนขอถือสิทธิ “ลวดลายผา”

หนา้ 1 ของจาํนวน 1หนา้ 

ข้อถือสิทธิ 

ขอถือสิทธิในแบบผลิตภณัฑ ์ซึ� งไดแ้ก่ ลวดลายบนผนืผา้ ดงัมีรายละเอียดตามปรากฏในภาพแสดงแบบ
ผลิตภณัฑที์�ไดเ้สนอมานี�  

ตัวอยาง



38 บทท่ี 3 คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบัตร

       3.2.3 คำแนะนำในการเตรียมรูปเขียน/รูปถายของคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

   สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ไมมีแบบฟอรมภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ

อาจจะแสดงดวยรูปเขียนหรือรูปถายอยางใดก็ได ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑตองระบุจำนวนหนา

และจำนวนรูปใหชัดเจน ไมตองมีคำอธิบายภาพ สัมพันธกันทุกภาพ 

  • ในกรณีท่ีแสดงภาพดวยรูปเขียน ตองแสดงอยางชัดเจน โดยใหจัดแสดง

ในลักษณะที่ไมปดบังรูปทรงและรายละเอียดของแบบผลิตภัณฑและเปนไปตามหลักวิชา

การเขียนแบบซึ่งประกอบดวยรูปดานหนา ดานบน ดานขาง และทัศนียภาพที่สัมพันธ

ซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีรูปดานตรงกันขามเหมือนกันใหแสดงเพียงรูปเดียว

  • ไมตองระบุ ขนาด ขอความที่อธิบายภาพแสดงชิ้นสวนหรือวัสดุ

  • ใหใชอุปกรณเขียนแบบหรืออาจใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียน

แบบตัวอยางเชน AutoCAD

  • แนวเสนเรียบและหนาเทากันโดยตลอดและไมตองลงแถบสี

  • เขียนหรือพิมพดวยหมึกที่สามารถอยูไดทนทาน สีดำเขม

  • การลงแสงเงาบนระนาบโคงตางๆ ของแบบผลิตภัณฑ ใหแสดงได

เฉพาะลักษณะแสงเงา

  • บนทัศนียภาพของแบบผลิตภัณฑและแสดงดวยเสนเล็กบาง ทั้งนี้

ตองไมทำใหรูปรางลักษณะของแบบผลิตภัณฑที่ยื่นขอไมชัดเจน
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  • การออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ ในกรณีท่ี “ลวดลายบนวัสดุแผนผืน”

 หากมีลวดลายซ้ำๆ กันตอเน่ืองยาวไมส้ินสุดใหแสดงชวงลายท่ีเร่ิมซ้ำ (Repeat) โดยมีสัญลักษณ

กำกับบริเวณมุมท้ังส่ี

ตัวอยางภาพที่มีสัญลักษณกำกับบริเวณมุมทั้งสี่

ตัวอยางภาพแบบผลิตภัณฑที่ใชอุปกรณเขียนแบบ

 

 

สัญลักษณแสดงลวดลายซ้ำๆ 
กันตอเน่ืองยาวไมส้ินสุด





คาธรรมเนียม
บทที่ 4
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 การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จะตองชำระคาธรรมเนียมตามขั้นตอนของกรม

ทรัพยสินทางปญญาต้ังแตข้ันตอนการย่ืนคำขอ จนกระท่ังไดรับการจดทะเบียน รวมท้ังตอง

ชำระคาธรรมเนียมการรักษาสิทธิจนกระท่ังหมดอายุความคุมครอง ท้ังน้ีหนวยงานทรัพยสิน

ทางปญญาจะเปนผูดำเนินการชำระคาธรรมเนียม โดยมีอัตราคาธรรมเนียมในข้ันตอนตางๆ 

ดังนี้

บทที่ 4 

คาธรรมเนียม

  

  

   ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ    500

   ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ   250

   ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ    250

   คำขอแกไขเพ่ิมเติม         50

   การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร   250

   รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร   500

   คำขอใหตรวจสอบการประดิษฐ(กรณีการประดิษฐ)  250

   รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร    500

   คำคัดคาน      250

   คำอุทธรณ      500

   คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ    100

       รายการ        คาธรรมเนียม
(บาท)

4.1 อัตราคาธรรมเนียม
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4.2 อัตราคาธรรมเนียมรายปสิทธิบัตรการประดิษฐ

    สิทธิบัตรการประดิษฐ         คาธรรมเนียมรายป
(บาท)

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

ปที่ 8

ปที่ 9

ปที่ 10

ปที่ 11

ปที่ 12

ปที่ 13

ปที่ 14

ปที่ 15

ปที่ 16

ปที่ 17

ปที่ 18

ปที่ 19

ปที่ 20

1,000

1,200

1,600

2,200

3,000

4,000

5,200

6,600

8,200

10,000

12,000

14,200

16,600

19,200

22,000

25,000

140,000หรือชำระทั้งหมดในการชำระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก
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4.3 อัตราคาธรรมเนียมรายปสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

ปที่ 8

ปที่ 9

ปที่ 10

ปที่ 5

ปที่ 6

500

650

950

1,400

2,000

2,750

7,500

4.4 อัตราคาธรรมเนียมรายปอนุสิทธิบัตร

750

1,500

2,000

4.5 คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร

       การตออายุอนุสิทธิบัตร               คาธรรมเนียม

ครั้งที่ 1 

ครั้งที่ 2

6,000

9,000

หรือชำระทั้งหมดในการชำระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก

หรือชำระทั้งหมดในการชำระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ         คาธรรมเนียมรายป

อนุสิทธิบัตร                     คาธรรมเนียมรายป

(บาท)

(บาท)

(บาท)
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แบบพิมพคำขอ (แบบ สป/สผ/001-ก) 
          แบบ สป/สผ/อสป/001-ก 

                                                                                                                                                         หนา้ 1  ของจาํนวน 3 หนา้   

                                         
คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
        การประดิษฐ ์
        การออกแบบผลิตภณัฑ ์
        อนุสิทธิบตัร 
 
         ขา้พเจา้ผูล้งลายมือชื�อในคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนี�  
ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ตามพระราชบญัญติัสิทธิบตัร 
พ.ศ.2522 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัที�2) 
พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัที�3) พ.ศ.2542 

สําหรับเจ้าหน้าที� 
วนัรับคาํขอ เลขที�คาํขอ 
วนัยื�นคาํขอ 
สญัลกัษณ์จาํแนกการประดิษฐร์ะหวา่งประเทศ 
 
ใชก้บัแบบผลิตภณัฑ ์
ประเภทผลิตภณัฑ ์

วนัประกาศโฆษณา 
 

เลขที�ประกาศโฆษณา 

วนัออกสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
 

เลขที�สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

ลายมือชื�อเจา้หนา้ที� 
 

1.ชื�อที�แสดงถึงการประดิษฐ/์การออกแบบผลิตภณัฑ ์
                 
2.คาํขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑนี์� เป็นคาํขอสาํหรับแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียวกนัและเป็นคาํขอลาํดบัที� 
   ในจาํนวน                        คาํขอ ที�ยื�นในคราวเดียวกนั 
3.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร และที�อยู ่(เลขที� ถนน ประเทศ)  
     
 

3.1 สญัชาติ 
3.2 โทรศพัท ์  
3.3 โทรสาร     
3.4 อีเมล ์       

4.สิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
        ผูป้ระดิษฐ/์ผูอ้อกแบบ                       ผูรั้บโอน                           ผูข้อรับสิทธิโดยเหตุอื�น 
5.ตวัแทน (ถา้มี)/ที�อยู ่(เลขที� ถนน จงัหวดั รหสัไปรษณีย)์ 5.1 ตวัแทนเลขที� 

5.2 โทรศพัท ์
5.3 โทรสาร 
5.4 อีเมล ์

6.ผูป้ระดิษฐ/์ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์และที�อยู ่(เลขที� ถนน ประเทศ)  
 
 
 
7.คาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนี�แยกจากหรือเกี�ยวขอ้งกบัคาํขอเดิม 
           ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอใหถื้อวา่ไดย้ื�นคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนี�  ในวนัเดียวกบัคาํขอรับสิทธิบตัร 
เลขที�                            วนัยื�น                              เพราะคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนี�แยกจากหรือเกี�ยวขอ้งกบัคาํขอเดิมเพราะ 
       คาํขอเดิมมีการประดิษฐห์ลายอยา่ง            ถูกคดัคา้นเนื�องจากผูข้อไม่มีสิทธิ                ขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิ 

  หมายเหต ุ ในกรณีที�ไม่อาจระบุรายละเอียดไดค้รบถว้น ให้จดัทาํเป็นเอกสารแนบทา้ยแบบพิมพนี์�โดยระบุหมายเลขกาํกบัขอ้และหวัขอ้ที�แสดงรายละเอียด 
                      เพิ�มเติมดงักล่าวดว้ย 
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          แบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
                                                                                                                                                         หนา้ 2  ของจาํนวน 3 หนา้   

 
8.การยื�นคาํขอนอกราชอาณาจกัร 

วนัยื�นคาํขอ เลขที�คาํขอ ประเทศ สญัลกัษณ์จาํแนกการ
ประดิษฐร์ะหวา่งประเทศ 

สถานะคาํขอ 

8.1     
8.2     
8.3     
8.4        ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรใหถื้อวา่ไดย้ื�นคาํขอนี� ในวนัที�ไดย้ื�นคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรในต่างประเทศเป็นครั� งแรกโดย 
            ไดย้ื�นเอกสารหลกัฐานพร้อมคาํขอนี�                     ขอยื�นเอกสารหลกัฐานหลงัจากวนัยื�นคาํขอนี�  
9.การแสดงการประดิษฐห์รือการออกแบบผลิตภณัฑ ์ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรไดแ้สดงการประดิษฐที์�หน่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ดั 
   วนัแสดง                                            วนัเปิดงานแสดง                                                         ผูจ้ดั 
10.การประดิษฐเ์กี�ยวกบัจุลชีพ 
10.1 เลขทะเบียนฝากเก็บ 10.2 วนัที�ฝากเก็บ 10.3 สถาบนัฝากเก็บ/ประเทศ 

11.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอยื�นเอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวนัที�ยื�นคาํขอนี�  และจะจดัยื�นคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
นี� ที�จดัทาํเป็นภาษไทยภายใน 90 วนั นบัจากวนัยื�นคาํขอนี�  โดยขอยื�นเป็นภาษา 
              องักฤษ                        ฝรั�งเศส                         เยอรมนั                        ญี�ปุ่น                       อื�น ๆ         
12.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอใหอ้ธิบดีประกาศโฆษณาคาํขอรับสิทธิบตัร หรือรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนุ
สิทธิบตัรนี�หลงัจากวนัที�                            เดือน                                  พ.ศ. 
          ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรขอใหใ้ชรู้ปเขียนหมายเลข                              ในการประกาศโฆษณา 
13.คาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนี�ประกอบดว้ย 
     ก.แบบพิมพค์าํขอ                                    หนา้ 
     ข.รายละเอียดการประดิษฐ ์
        หรือคาํพรรณนาแบบผลิตภณัฑ ์             หนา้ 
     ค.ขอ้ถือสิทธิ                                            หนา้ 
     ง.รูปเขียน                      -   รูป            -        หนา้ 
     จ.ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์
            รูปเขียน                  รูป              -      หนา้ 
            ภาพถ่าย                 รูป             -       หนา้ 
     ฉ.บทสรุปการประดิษฐ ์                            หนา้ 

14.เอกสารประกอบดว้ย 
         เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
       หนงัสือรับรองการแสดงการประดิษฐ/์การออกแบบ   
            ผลิตภณัฑ ์
         หนงัสือมอบอาํนาจ 
         เอกสารรายละเอียดเกี�ยวกบัจุลชีพ 
         เอกสารการขอนบัวนัยื�นคาํขอในต่างประเทศเป็นวนัยื�น 
            คาํขอในประเทศไทย 
         เอกสารขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิ 
         เอกสารอื�น ๆ 

15.ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 
            การประดิษฐนี์�ไม่เคยยื�นขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรมาก่อน 
            การประดิษฐนี์�ไดพ้ฒันาปรับปรุงมาจาก………………………………………………………………………………….. 
16.ลายมือชื�อ  (         ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร;         ตวัแทน ) 
 

 หมายเหต ุบุคคลใดยื�นขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์หรืออนุสิทธิบตัร โดยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่พนกังานเจา้หนา้ที� 
                    เพื�อให้ไดไ้ปซึ� งสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพนับาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
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          แบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
                                                                                                                                                         หนา้ 3  ของจาํนวน 3 หนา้   
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แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ)   
 

 
                              แบบสป/สผ/อสป/001-ก(พ) 

 

คํารับรองเกี่ยวกบัสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

 เขียนท่ี……………………………………………….. 
 วันท่ี………….เดือน……………….……พ.ศ………. 
 เรียน   อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
  ขาพเจา…………………………………………………………………………………….. 
 ท่ีอยู……………………………………………………………………………………………..และ 
  ขาพเจา…………………………………………………………………………………….. 
 ท่ีอยู……………………………………………………………………………………………..และ 
  ขาพเจา…………………………………………………………………………………….. 
 ท่ีอยู…………………………………………………………………………………………………. 
 ขอรับรองและยืนยันเก่ียวกบัสิทธิของขาพเจาในการประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ คือ 
 (ระบุชื่อการประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ)……………………………………………………………. 
 ซึ่ง ขาพเจาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ดังนี้ 

1. ขาพเจาเปนผูประดิษฐสิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ผูออกแบบสิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรดัง 
 กลาว 
2. ไมมีบุคคลหรือหนวยงานใดมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร สําหรับการประดิษฐ /การ

ออกแบบผลิตภัณฑ ท่ีขอรับสิทธิบัตร 
3. ขาพเจายังไมไดโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรท่ีขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แก

บุคคลอื่นใด 
4. รายละเอียดตาง ๆ ท่ีขาพเจาระบุถึงในคํารับรองนี้ ตลอดจนขอเท็จจริงท้ังปวงท่ีระบุในคําขอรับ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
  (ลงชื่อ) ………………………………………. 
    (……………………………….……..) 
   ………………………………………. 
   (……………………………………...) 
   ………………………………………. 
   (………………………………………) 

 หมายเหตุ  1. ใหยื่นคํารับรองนี้ในกรณีท่ีผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เปนผูประดิษฐ/ผูออกแบบเอง 
   2. ใหยื่นคํารับรองนี้พรอมกับคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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แบบ สป/สผ/อสป/002-ก
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แบบ สป/สผ/อสป/003-ก
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แบบ สป/สผ/อสป/004-ก

          สําหรับเจ้าหน้าที� 
แบบ สป/สผ/อสป/004-ก       คําขอที�                                     .                                         

         รับวนัที�                                    . 
 

คาํขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิ 

 
คําขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร เลขที�                                . 
วนัยื�นคําขอ                                                               . 
ชื�อผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร                                          . 
 

1. ข้าพเจ้า                                                                 เป็นผู้ขอ/ตวัแทนของผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร                      
ขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิจาก  

  1.1  สิทธิบตัรการประดิษฐ์เป็นอนสุิทธิบตัร 
    1.2  อนสุิทธิบตัรเป็นสิทธิบตัรการประดษิฐ์ 

 
และข้าพเจ้าประสงค์ให้ถือวา่                        
  วนัยื�นคําขอเดมิเป็นวนัยื�นคําขอ 
    วนัยื�นคําขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิเป็นวนัยื�นคําขอ 

. 
2. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่การเปลี�ยนแปลงนี �เป็นไปตามมาตรา 65 จตัวา แหง่พระราชบญัญตัสิิทธิบตัร 

พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญตัสิิทธิบตัร (ฉบบัที� 3) พ.ศ.2542 กล่าวคือ เปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิจาก 
สิทธิบตัรเป็นอนสุิทธิบตัรก่อนวนัประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบตัร หรือ เปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิจากอนสุิทธิบตัรเป็น  
สิทธิบตัรการประดษิฐ์ก่อนจดทะเบียนการประดษิฐ์และออกอนสุิทธิบตัรดงักล่าว 
                                                                  

วนัที�            เดือน                           พ.ศ.                . 
 
 

ลายมือชื�อ                                                               . 
(                                                           ) 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  ให้ขีดข้อความที�ไม่ใช้ออก 
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แบบ สป/สผ/อสป/005-ก
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ตัวอยางคำขอที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

แบบสป/สผ/อสป/001-ก 
หน้า 1 ของจํานวน 2 หน้า 

 
 
 

    คาํขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร 
 
    การประดษิฐ์ 
    การออกแบบผลติภณัฑ์ 
    อนสุทิธิบตัร 

 
        ข้าพเจ้าผู้ ลงลายมือชื�อในคําขอรับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรนี �  
ขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร ตามพระราชบญัญัติสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 
แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติสิทธิบตัร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 
และ พระราชบญัญตัิสทิธิบตัร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2542 

สาํหรับเจ้าหน้าที� 
วนัรับคําขอ เลขที�คําขอ 
วนัยื�นคาํขอ 
สญัลกัษณ์จําแนกการประดษิฐ์ระหวา่งประเทศ 
 
ใช้กบัแบบผลติภณัฑ์ 
ประเภทผลติภณัฑ์  

วนัประกาศโฆษณา เลขที�ประกาศโฆษณา 
 

วนัออกสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร 
 

เลขที�สทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร 
 

ลายมือชื�อเจ้าหน้าที� 
 

1.ชื�อที�แสดงถึงการประดษิฐ์/การออกแบบผลติภณัฑ์ 
   สตูรและกรรมวิธีการผลติเครื�องดื�มอาติโช้คผสมสมนุไพรชนิดผงชง 

2.คําขอรับสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์นี �เป็นคําขอสาํหรับแบบผลติภณัฑ์อยา่งเดียวกนัและเป็นคําขอลาํดบัที�   1    
   ในจํานวน    1  คําขอ  ที�ยื�นในคราวเดียวกนั 

3.ผู้ขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร  และที�อยู ่(เลขที� ถนน ประเทศ) 
สถาบนัวิจยัและพฒันาพื �นที�สงู (องค์การมหาชน) และมลูนิธิโครงการหลวง 
เลขที� 65 หมู ่1  ถนนสเุทพ ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่ 50200 ประเทศไทย 

3.1 สญัชาต ิ    ไทย 
3.2 โทรศพัท์    0-5332-8496-8 
3.3 โทรสาร     0-5332-8494 
3.4 อีเมล์  - 

4.สทิธิในการขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร 
      ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ        ผู้ รับโอน         ผู้ขอรับสทิธิโดยเหตอุื�น 
5.ตวัแทน(ถ้าม)ี/ที�อยู ่(เลขที�  ถนน  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์) 
 

5.1 ตวัแทนเลขที�   
5.2 โทรศพัท์         
5.3 โทรสาร          
5.4 อีเมล์              

6.ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลติภณัฑ์ และที�อยู ่( เลขที� ถนน ประเทศ ) 
   1. นายไพโรจน์  วิริยจารี มลูนิธิโครงการหลวง 65 หมู ่1  ถนนสเุทพ ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ 50200 ประเทศไทย 
   2. นางสาวณฐัพร  จา่หมื�นไวย์ มลูนิธิโครงการหลวง 65 หมู ่1  ถนนสเุทพ ตําบลสเุทพ อําเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม ่ 50200 ประเทศไทย 
   3. นางสาวสลกัจิต   บญุทาคํา มลูนิธิโครงการหลวง 65 หมู ่1  ถนนสเุทพ ตําบลสเุทพ อําเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม ่ 50200 ประเทศไทย 
7. คําขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรนี �แยกจากหรือเกี�ยวข้องกบัคําขอเดิม 
           ผู้ขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร  ขอให้ถือวา่ได้ยื�นคาํขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรนี �  ในวนัเดยีวกบัคาํขอรับสทิธิบตัร  
 เลขที�          -           วนัยื�น           -          เพราะคําขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรนี �แยกจากหรือเกี�ยวข้องกบัคําขอเดมิเพราะ 
  �  คําขอเดิมมีการประดิษฐ์หลายอยา่ง    �  ถกูคดัค้านเนื�องจากผู้ขอไมม่ีสทิธิ    �  ขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสทิธิ 
หมายเหตุ ในกรณีที�ไม่อาจระบรุายละเอียดได้ครบถ้วน  ให้จดัทําเป็นเอกสารแนบท้ายแบบพิมพ์นี �โดยระบหุมายเลขกํากบัข้อและหวัข้อที�แสดงรายละเอียด เพิ�มเตมิดงักลา่วด้วย 

 

ตัวอยาง



56 ภาคผนวก 2

แบบสป/สผ/อสป/001-ก (ใบตอ่) 
หน้า 2 ของจํานวน 2 หน้า 

8.การยื�นคําขอนอกราชอาณาจกัร  

วนัยื�นคาํขอ เลขที�คําขอ ประเทศ สญัลกัษณ์จําแนกการ
ประดิษฐ์ระหวา่งประเทศ สถานะคาํขอ 

8.1                         
8.2     
8.3     
8.4 �  ผู้ขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรขอสทิธิให้ถือวา่ได้ยื�นคําขอนี �ในวนัที�ได้ยื�นคําขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรในตา่งประเทศเป็นครั �งแรกโดย 
       �  ได้ยื�นเอกสารหลกัฐานพร้อมคําขอนี �      �  ขอยื�นเอกสารหลกัฐานหลงัจากวนัยื�นคาํขอนี � 
9.การแสดงการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลติภณัฑ์ ผู้ขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรได้แสดงการประดิษฐ์ที�หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้จดั 
      วนัแสดง                                       วนัเปิดงานแสดง                                            ผู้จดั 
10.การประดิษฐ์เกี�ยวกบัจลุชีพ             
10.1 เลขทะเบียนฝากเก็บ 10.2 วนัที�ฝากเก็บ 10.3 สถาบนัฝากเก็บ/ประเทศ 
11.ผู้ขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร ขอยื�นเอกสารภาษาตา่งประเทศก่อนในวนัยื�นคําขอนี �  และจะจดัยื�นคําขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรนี �ที�จดัทํา
เป็นภาษาไทยภายใน 90 วนั  นบัจากวนัยื�นคาํขอนี �  โดยขอยื�นเป็นภาษา 
� องักฤษ               � ฝรั�งเศส                         � เยอรมนั                            � ญี�ปุ่ น                              � อื�นๆ 
12.ผู้ขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร ขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาคําขอรับสทิธิบตัร  หรือรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนสุทิธิบตัรนี �   
หลงัจากวนัที�                                 เดือน                                     พ.ศ  
� ผู้ขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรขอให้ใช้รูปเขียนหมายเลข                     ในการประกาศโฆษณา 
13.คําขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรนี �ประกอบด้วย 
     ก. แบบพิมพ์คําขอ                                2   หน้า 
     ข. รายละเอยีดการประดษิฐ์ 
         หรือคําพรรณนาแบบผลติภณัฑ์          4  หน้า  
     ค. ข้อถือสทิธิ                                         2  หน้า 
     ง. รูปเขียน                  -  รูป                   -  หน้า 
     จ. ภาพแสดงแบบผลติภณัฑ์ 
          �  รูปเขียน                รูป                  - หน้า 
          � ภาพถ่าย                รูป                  - หน้า 
     ฉ. บทสรุปการประดิษฐ์                           1 หน้า 

14.เอกสารประกอบคาํขอ 
     เอกสารแสดงสทิธิในการขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร  
     หนงัสอืรับรองการแสดงการประดิษฐ์/การออกแบบ ผลติภณัฑ์  
     หนงัสอืมอบอํานาจ 
      เอกสารรายละเอยีดเกี�ยวกบัจลุชีพ 
      เอกสารการขอนบัวนัยื�นคาํขอในตา่งประเทศเป็นวนัยื�น  
          คําขอในประเทศไทย 
     เอกสารขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสทิธิ 
     เอกสารอื�น ๆ 

15. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 
           การประดษิฐ์นี �ไมเ่คยยื�นขอรับสทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรมาก่อน 
          การประดิษฐ์นี �ได้พฒันาปรับปรุงมาจาก……………………………………………………………………………………………. 
16. ลายมือชื�อ  ( ผู้ขอรับสทิธิบตัร  / อนสุทิธิบตัร; ตวัแทน )   
 
 

(นายศิริพงศ์  หงัสพฤกษ์) 
        ผู้อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาพื �นที�สงู (องค์การมหาชน) 
 

(หมอ่มเจ้าภีศเดช รัชนี) 
ประธานมลูนิธิโครงการหลวง 

ตัวอยาง
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หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

รายละเอยีดการประดิษฐ์ 
ชื�อที�แสดงถึงการประดิษฐ์ 
 สูตรและกรรมวธีิการผลิตเครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพรชนิดผงชง 

สาขาวทิยาการที�เกี�ยวข้องกบัการประดิษฐ์ 
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งกบัสูตรและกรรมวธีิการผลิตเครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพร5 

ชนิดผงชง 

ภูมิหลงัของศิลปะหรือวิทยาการที�เกี�ยวข้อง 
ปัจจุบนัคนไทยให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ� น เครื�องดื�มสมุนไพรนับว่าเป็นทางเลือกหนึ� งของ

ผูบ้ริโภค  โดยตลาดเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ ไม่รวมผลิตภณัฑ์จากนม ในปี 2547 มีมูลค่าถึง 4,000 ลา้นบาท  โดย
ตลาดในประเทศไทย เริ�มเปิดรับเครื�องดื�มสมุนไพรมากขึ�น  และมีการขยายตวัอย่างต่อเนื�อง  ประมาณร้อยละ 10 

10-15  ทาํให้ชาสมุนไพรเป็นเครื�องดื�มประเภทหนึ�งที�กลบัเขา้มาไดรั้บความนิยมอีกครั� ง โอกาสทางการตลาดก็
เป็นไปอย่างชัดเจนมากขึ�น อีกทั�งรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนการส่งออกชาสมุนไพรด้วย  (ธนาคารไทย
พาณิชย,์ 2547) 
 อาติโช้ค (Artichoke) เป็นพืชตระกูลผกัที�รับประทานไดช้นิดหนึ� งในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน มี
คุณสมบติัในการตา้นอนุมูลอิสระ(Antioxidant) ที�ดี และเสริมสุขภาพ (Gil-Izquierdo et al., 2001)  เป็นพืชที�มี15 

สารอาหารต่างๆ เช่น โปรตีน แร่ธาตุ มีปริมาณเส้นใยสูง มีไขมนัตํ�า อีกทั�งยงัมีสารประเภท โพลีฟีนอล และโอลิ
โกแซคคาไรด์ ซึ� งสารโพลีฟีนอล เช่น กรดไฮดรอกซีวินนามิก (Hydroxycinnamic  acids)  และ  ฟลาโวน 
(Flavones) จะมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ตา้นการอกัเสบ ตา้นสารก่อมะเร็ง โอลิโกแซคคาไรด์มี
คุณสมบติัเป็นพรีไบโอติค เป็นสารอาหารที�ย่อยไม่ได ้จึงช่วยให้ระบบยอ่ยอาหารทาํงานไดป้กติ ลดการติดเชื�อ
ของลาํไส้ (Goni et al., 2005)  และมีสรรพคุณในการขบัปัสสาวะเพื�อรักษาโรคเบาหวาน (Koseki et al., 2002) 20 

อาติโชค้ยงัประกอบดว้ยไซนาริน (Cynarin) และ สโคลีโมไซด์ (Scolymoside) ซึ� งสามารถกระตุน้การผลิตนํ� าดี  
การหลั�งนํ� าดี และการทาํงานของตบั (ศกัดา, 2547)  โกลบอาติโชค้ (Globe artichoke) เป็นอาติโชค้ที�เพาะปลูก
ในฝรั�งเศส  อิตาลี  สเปน และอเมริกา โดยเฉพาะแคลิฟอร์เนีย สามารถนาํมารับประทานได ้ โดยนาํมาตม้ ผดั 
ลวก ย่าง ดอง มีรสหวานในตวัจึงสามารถนาํมาทาํเครื�องดื�มประเภทลิเควอร์ (Liquer)  อีกทั�งนาํมาผลิตเป็น
เครื�องดื�มหรือที�มกัเรียกกนัโดยทั�วไปว่า ชาอาติโช้ค  ซึ� งเครื�องดื�มหรือชาอาติโช้คมีการผลิตเชิงพาณิชยม์ากที�25 

เมืองดาลตั ประเทศเวียดนาม (Wikipedia, 2007) โดยนาํส่วนของดอก ใบ ตน้ และรากของอาติโชค้ มาใชเ้ป็น
ส่วนประกอบ อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑ์ที�ทาํจากอาติโช้คลว้นๆ จะมีรสชาติที�ยงัไม่เป็นที�ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
เนื�องจากการขาดกลิ�นรสที�พึงประสงค ์

ตัวอยาง
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หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 
 ปัจจุบนัเกษตรกรในพื�นที�โครงการหลวงทางภาคเหนือของประเทศไทยสามารถผลิตอาติโช้คส่ง
จาํหน่ายได้จาํนวนมากและมีบางส่วนเกินความต้องการของตลาด ประกอบกับผลิตผลอาติโช้คไม่ได้ตาม
มาตรฐานชั�นคุณภาพที�ลูกคา้ตอ้งการ การนาํอาติโชค้มาแปรรูปจึงเป็นทางเลือกหนึ� งในการสร้างมูลค่าเพิ�มและ
เป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งสูงสุด  

ดังที�ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าผลิตภัณฑ์ชาอาติโช้คส่วนใหญ่มีรสจืด ทาํให้ไม่เป็นที�ยอมรับของ5 

ผูบ้ริโภค มูลนิธิโครงการหลวงจึงไดน้าํอาติโชค้มาประดิษฐ์เป็นเครื�องดื�มสมุนไพรผสมชนิดแห้ง โดยมีสูตรที�
เหมาะสม ซึ� งประกอบดว้ยอตัราส่วนของดอก ใบ และรากของอาติโชค้ และมีการสร้างรสชาติที�เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะดว้ยการเพิ�มหญา้หวานและชะเอม เพื�อให้รสชาติเป็นที�ยอมรับมากขึ�น รวมทั�งพฒันากรรมวิธีการผลิต
เพื�อให้สารไซนาริน (Cynarin) ซึ� งเป็นสารสําคญัคงอยูใ่นผลิตภณัฑ์ ซึ� งน่าจะเป็นทางเลือกหนึ�งที�น่าสนใจ และ
ยงัเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมให้คนไทยไดบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เครื�องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพรเพื�อสุขภาพ10 

อยา่งแทจ้ริงดว้ย 
 
ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 

การประดิษฐ์นี� เกี�ยวขอ้งกบัสูตรเครื� องดื�มที�มีส่วนผสมที�เหมาะสมระหว่างส่วนต่างๆ ของอาติโช้ค 
ไดแ้ก่ ผงดอกและกา้นดอก ผงใบ และผงราก  และผงสมุนไพร ไดแ้ก่ หญา้หวานและชะเอม  ที�ช่วยทาํให้รสชาติ15 

ของผลิตภณัฑ์ดียิ�งขึ�น และเป็นที�ยอมรับของผูบ้ริโภค  รวมทั�งยงัเกี�ยวขอ้งกบักรรมวิธีในการผลิตเครื�องดื�ม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ ระยะเวลาการผึ�ง การนวด ระดบัอุณหภูมิ และระยะเวลาการหมกั ของส่วนดอกและกา้นดอก  ใบ  
และราก   

สําหรับในพื�นที�โครงการหลวงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอาติโช้ค ซึ� งเกษตรกรสามารถผลิต        
อาติโชค้ส่งจาํหน่ายไดจ้าํนวนมากและมีบางส่วนเกินความตอ้งการของตลาด ประกอบกบัผลิตผลอาติโชค้ไม่ได้20 

ตามมาตรฐานชั�นคุณภาพที�ลูกคา้ตอ้งการ การนาํอาติโช้คมาแปรรูปจึงเป็นทางเลือกหนึ�งในการสร้างมูลค่าเพิ�ม
และเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอยา่งสูงสุด โดยการนาํส่วนต่างของอาติโชค้มาประดิษฐ์เป็นเครื�องดื�ม
สมุนไพรผสมชนิดแหง้ มีสูตรที�เหมาะสม มีรสชาติที�เป็นเอกลกัษณ์และเป็นที�ยอมรับ และมีการพฒันากรรมวิธี
เพื�อใหส้ารไซนาริน ซึ� งเป็นสาระสําคญัคงอยู ่เพื�อให้เป็นเครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพรชนิดผงชงเพื�อสุขภาพ
อยา่งแทจ้ริง 25 

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
 เครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพรชนิดผงชง ประกอบดว้ย ส่วนต่างๆ ของอาติโชค้ ไดแ้ก่ ดอกและกา้น
ดอก ใบ และราก  รวมทั�งสมุนไพรอีก 2 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้หวานและชะเอม มีอตัราส่วน ดงันี�   

1. ผงของดอกและกา้นดอกอาติโชค้ ในปริมาณร้อยละ 25 – 35 โดยนํ�าหนกั   
2. ผงของใบอาติโชค้ในปริมาณร้อยละ 10 – 15 โดยนํ�าหนกั   30 

3. ผงของรากอาติโชค้ในปริมาณ ร้อยละ 25 – 35 โดยนํ�าหนกั   

ตัวอยาง
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หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 
4. ทั�งนี� ส่วนผสมในขอ้ 1-3 จะมีปริมาณร้อยละ 60 – 80 โดยนํ�าหนกั   
5. ผงชะเอมในปริมาณร้อยละ 17 – 35 โดยนํ�าหนกั   
6. ผงหญา้หวานในปริมาณร้อยละ 3 – 5 โดยนํ�าหนกั   
เครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพรชนิดชงผง ที�เหมาะสม ประกอบดว้ย      

      ร้อยละโดยนํ�าหนกั 5 

      ผงของดอกและกา้นดอกอาติโชค้    31  
      ผงของใบอาติโชค้      12  
      ผงของรากอาติโชค้      31  
      ผงชะเอม       21.7 
      ผงหญา้หวาน       4.3  10 

โดยกรรมวธีิในการผลิตมีดงันี�  
 การเตรียมวตัถุดิบเครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพร 

1. การเตรียมอาติโชค้ (Artichoke) โดยนาํส่วนต่างๆ ของอาติโชค้ ดงัต่อไปนี� คือ 
1.1 ดอกและกา้นดอก เก็บเกี�ยวเมื�อดอกตูมปิดสนิท ตดัแต่งใหเ้หลือกา้นดอกไวป้ระมาณ 10 

เซนติเมตร 15 

1.2 ใบ ใชส่้วนของใบที�มีสีเขียวสด 
1.3 ราก ใชส่้วนของรากฝอยหรือรากแขนง (ไม่ใชร้ากที�มีขนาดใหญ่หรือเหงา้) ลา้งและขดัดินออก 

2. ใบหญา้หวานที�ผา่นการอบแหง้และบดใหล้ะเอียดเป็นผง 
3. รากชะเอมที�ผา่นการอบแหง้และบดใหล้ะเอียดเป็นผง 
กรรมวธีิการผลิตเครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพร มีรายละเอียด ดงันี�  20 

1. นาํดอกและกา้นดอก  ใบ  และรากอาติโชค้ มาลา้งดว้ยนํ�าสะอาด 2 ครั� ง ตามดว้ยสารละลายคลอรีน
ที�ความเขม้ขน้ 10 พีพีเอ็ม ผึ�งให้แห้งที�อุณหภูมิห้อง จากนั�นนาํส่วนของอาติโช้คที�ไดม้าหั�นเป็น
ท่อนความยาวประมาณ 1 นิ�ว 

2. นาํดอกและกา้นดอกอาติโช้คมานวดดว้ยเครื�องนวดเป็นเวลา 1 นาที แลว้ทิ�งไวที้�อุณหภูมิ 10 oC  
เป็นเวลา 3 ชม.  นาํไปคั�วในกะทะดว้ยไฟอ่อนๆ (อุณหภูมิ 60 - 70 oC) จนแห้ง (ความชื�นร้อยละ  25 

7-10) จากนั�นนาํมาบดใหล้ะเอียดเป็นผง 
3. นาํใบอาติโชค้มานวดดว้ยเครื�องนวดเป็นเวลา 20 นาที ทิ�งไวที้�อุณหภูมิ 10 oC  เป็นเวลา 1 ชม.  

นาํไปคั�วในกะทะดว้ยไฟอ่อนๆ (อุณหภูมิ 60 - 70 oC)  จนแหง้ (ความชื�นร้อยละ 7-10) จากนั�นนาํมา
บดใหล้ะเอียดเป็นผง 

ตัวอยาง



หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 
4. นาํรากอาติโช้คที�ไดจ้ากขอ้ 1 ผึ�งไวที้�อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12 ชม.  แลว้นวดดว้ยเครื�องนวดเป็น

เวลา 20 นาที แลว้ทิ�งไวที้�อุณหภูมิ 10 oC  เป็นเวลา 3 ชม.  นาํไปคั�วในกะทะดว้ยไฟอ่อนๆ (อุณหภูมิ 
60 - 70 oC)  จนแหง้ (ความชื�นร้อยละ 7-10) จากนั�นนาํมาบดใหล้ะเอียดเป็นผง 

5. นาํส่วนผสมที�ไดจ้ากขอ้ 2, 3 และ4 มาผสมกบั ชะเอมบดละเอียด  และหญา้หวานบดละเอียด ตาม
อตัราส่วนที�กาํหนด  5 

6. บรรจุส่วนผสมที�ได้จากขอ้ 5 ในซองๆ ละ 1.5 กรัม จากนั�นบรรจุลงกล่องไมแ้ละ/หรือกล่อง
กระดาษ กล่องละ 10 ซอง 

ทาํการทดสอบคุณภาพและองคป์ระกอบของส่วนผสมเครื�องดื�มที�ได ้ดงัต่อไปนี�  
ตารางที� 1 ผลการวเิคราะห์ทางดา้นเคมี กายภาพ จุลินทรีย ์และการทดสอบทางประสาทสัมผสั 

คุณภาพ ผลติภัณฑ์เครื�องดื�ม อาติโช้คผสมสมุนไพร 
คุณภาพทางกายภาพ 
     ค่า L (ความสวา่ง) 
     ค่าสี a (สีแดง-เขียว) 
     ค่าสี b (สีเหลือง-นํ�าเงิน) 

 
 82.37 +  0.02 * 

0.51 +  0.02 
19.53 + 0.06 

คุณภาพทางเคมี 
     ความชื�น (ร้อยละ) 
     ความเป็นกรด – ด่าง 
     ปริมาณของแขง็ที�ละลายนํ�าไดท้ั�งหมด (องศาบริกซ์) 
     ปริมาณสารไซนาริน (มิลลิกรัม/กรัม) 

 
5.57 + 0.27 
6.37 + 0.06 
0.50 + 0.05 

4.08 

ตารางที� 1 ผลการวเิคราะห์ทางดา้นเคมี กายภาพ จุลินทรีย ์และการทดสอบทางประสาทสัมผสั (ต่อ) 10 

คุณภาพ ผลติภัณฑ์เครื�องดื�ม อาติโช้คผสมสมุนไพร 
คุณภาพทางจุลชีววทิยา 
     ปริมาณจุลินทรียท์ั�งหมด (cfu/g) 
     ยสีตแ์ละรา (cfu/g) 
     อีโคไลและโคลิฟอร์ม (MPN/g) 

 
20 cfu/g 
10 cfu/g 
ไม่พบ 

คุณภาพทางประสาทสัมผสั  (Ideal ratio profile)  
     สี 
     ความใส 
     กลิ�น 
     รสหวาน 
     การยอมรับรวม 

 
0.99 + 0.09 
0.90 + 0.20 
1.00 + 0.07 
0.92 + 0.29 
0.97 + 0.04 
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หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 
วธีิการในการประดิษฐ์ที�ดีที�สุด  
 เช่นเดียวกบัที�เปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ 

ตัวอยาง
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หนา้ที� 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

ข้อถือสิทธิ 
1. สูตรเครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพร ที�ซึ� งประกอบดว้ย  

     ร้อยละโดยนํ�าหนกั 
ผงของดอกและกา้นดอกอาติโชค้    25 – 35  
ผงของใบอาติโชค้     10 – 15  5 

ผงของรากอาติโชค้      25 – 35  
ผงชะเอม       17 – 35  
ผงหญา้หวาน        3 – 5  
 

2.  สูตรเครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพรตามขอ้ถือสิทธิ 1 ที�ซึ� งประกอบดว้ย  10 

      
      ร้อยละโดยนํ�าหนกั 

      ผงของดอกและกา้นดอกอาติโชค้    31  
      ผงของใบอาติโชค้      12  
      ผงของรากอาติโชค้      31  15 

      ผงชะเอม       21.7 
      ผงหญา้หวาน       4.3  
 
3.  กรรมวธีิการผลิตเครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพรตามขอ้ถือสิทธิ 1 ที�ซึ� งมีขั�นตอนดงันี�  

ก)  นาํดอกและกา้นดอก  ใบ  และรากอาติโชค้ มาลา้งดว้ยนํ� าสะอาด 2 ครั� ง ตามดว้ยสารละลาย20 

คลอรีนที�ความเขม้ขน้ 10 พีพีเอ็ม ผึ�งให้แห้งที�อุณหภูมิห้อง จากนั�นนาํส่วนของอาติโช้คที�
ไดม้าหั�นเป็นท่อนความยาวประมาณ 1 นิ�ว 

ข)  นาํดอกและกา้นดอกอาติโชค้มานวดดว้ยเครื�องนวดเป็นเวลา 1 นาที แลว้ทิ�งไวที้�อุณหภูมิ 10 
oC เป็นเวลา 3 ชม. นาํไปคั�วในกะทะดว้ยไฟอ่อนๆ (อุณหภูมิ 60 - 70 oC)  จนแห้ง (ความชื�น
ร้อยละ 7-10) จากนั�นนาํมาบดใหล้ะเอียดเป็นผง  25 

ค) นาํใบอาติโชค้มานวดดว้ยเครื�องนวดเป็นเวลา  20  นาที  แลว้ทิ�งไวที้�อุณหภูมิ 10 oC  เป็นเวลา 
1 ชม.  นาํไปคั�วในกะทะดว้ยไฟอ่อนๆ (อุณหภูมิ 60 - 70 oC)  จนแห้ง (ความชื�นร้อยละ 7-10) 
จากนั�นนาํมาบดใหล้ะเอียดเป็นผง 

ง) นาํรากอาติโชค้ที�ไดจ้ากขอ้ 1 ผึ�งไวที้�อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12 ชม.  แลว้นวดดว้ยเครื�องนวด
เป็นเวลา 20 นาที แลว้ทิ�งไวที้�อุณหภูมิ 10 oC  เป็นเวลา 3 ชม. นาํไปคั�วในกะทะดว้ยไฟอ่อนๆ 30 

(อุณหภูมิ 60 - 70 oC) จนแหง้ (ความชื�นร้อยละ 7-10) จากนั�นนาํมาบดใหล้ะเอียดเป็นผง 

ตัวอยาง
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หนา้ที� 2 ของจาํนวน 2 หนา้ 
จ) นาํส่วนผสมที�ได้จากขอ้ ข), ค) และง) มาผสมกบั ชะเอมบดละเอียด  และหญา้หวาน

บดละเอียด ตามอตัราส่วนที�กาํหนด  
ฉ) บรรจุส่วนผสมที�ไดจ้ากขอ้ จ) ในซองที�ทาํจากถุงผา้, กระดาษ หรือไนลอน ซองละ 1.5 กรัม 

จากนั�นบรรจุลงกล่องไมแ้ละ/หรือกล่องกระดาษ กล่องละ 20 ซอง 

ตัวอยาง
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หนา้ที� 1 ของจาํนวน 1หนา้ 

บทสรุปการประดิษฐ์ 
การประดิษฐ์นี� เป็นสูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพรชนิดผงชง โดยสูตร

เครื�องดื�มอาติโชค้ผสมสมุนไพรชนิดผงชง ประกอบดว้ย ผงดอกและกา้นดอกอาติโชค้, ผงใบอาติโชค้, ผงราก   
อาติโชค้, ผงชะเอม และผงหญา้หวาน มีกรรมวิธีการผลิตโดยนาํส่วนดอก,  กา้นดอก,  ใบและรากอาติโชค้  มา
ผึ�ง, นวด, คั�วแลว้บดเป็นผง  นาํมาผสมกนั แลว้ผสมกบัผงชะเอมและผงหญา้หวาน  บรรจุซองที�เลือกไดจ้ากถุง5 

ผา้หรือซองกระดาษหรือซองไนลอน  ตัวอ
ยาง
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ตัวอยางอนุสิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียนแลว






