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บทที่ 1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

บทที่ 1

ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
1.1 ความหมายของทรัพยสินทางปญญา

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย
ทรัพยสนิ ทางปญญาจัดเปนทรัพยสนิ อีกประเภทหนึง่ นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย (คือ ทรัพยสนิ
ทีส่ ามารถเคลือ่ นยายได เชน นาิกา รถยนต โตะ เปนตน) และอสังหาริมทรัพย (คือ ทรัพยสนิ
ที่ไมสามารถเคลื่อนยายได เชน บาน ที่ดิน เปนตน) ทรัพยสินทางปญญาจัดเปนทรัพยสิน
ที่ไมมีรูปราง (Intangible property)

1.2 ประเภทของทรัพยสินทางปญญา

ทรัพยสินทางปญญาแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม
(Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright)
(1) ทรัพยสนิ ทางอุตสาหกรรม หมายถึง ความคิดสรางสรรคของมนุษยทเ่ี กีย่ วกับ
สินคาอุตสาหกรรม ความคิดสรางสรรคนจ้ี ะเปนความคิดในการประดิษฐคดิ คน การออกแบบ
ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม ซึง่ อาจจะเปนกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตทีไ่ ดปรับปรุง
หรือคิดคนขึน้ ใหม หรือทีเ่ กีย่ วของกับตัวสินคา หรือผลิตภัณฑทเ่ี ปนองคประกอบและรูปราง
สวยงามของตัวผลิตภัณฑ นอกจากนีย้ งั รวมถึงเครือ่ งหมายการคาหรือยีห่ อ ชือ่ และถิน่ ทีอ่ ยู
ทางการคา ทีร่ วมถึงแหลงกำเนิดสินคาและการปองกันการแขงขันทางการคาทีไ่ มเปนธรรม
ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม สามารถแบงทรัพยสินทางอุตสาหกรรมออกไดดังนี้
- สิทธิบัตร (Patent)
- แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit)
- เครื่องหมายการคา (Trademark)
- ความลับทางการคา (Trade Secret)
- ชื่อทางการคา (Trade Name)
- สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications)

2

บทที่ 1 ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร

(2) ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตผูเดียวที่จะทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรค
ไดทำขึน้ ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนตร หรืองานอืน่ ใดในแผนก
วิทยาศาสตร ที่ผูสรางสรรคไดทำขึ้น ไมวางานลักษณะดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือ
รูปแบบอยางใด
กรมทรัพยสนิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานทีม่ หี นาทีก่ ำกับดูแล
เกี่ยวกับกระบวนการขอรับความคุมครองเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิของทรัพยสินทางปญญา
ที่กลาวขางตน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น ที่อยูภายใต
การกำกับดูแลของหนวยงานอื่น เชน
- การคุม ครองพันธุพ ชื อยูภ ายใตการกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ใหการคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป และ
พันธุพืชใหม
- การคุม ครองและสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
อยูภ ายใตการกำกับดูแลของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ใหการคุมครองตำรับตำรายา สมุนไพร แหลงอนุรักษสมุนไพร และภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย

1.3 สิทธิบัตร

สิทธิบตั ร (Patent) คือ หนังสือสำคัญทีร่ ฐั ออกใหเพือ่ คุม ครองการประดิษฐ (Invention)
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ (Design) ทีม่ ลี กั ษณะตามทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร
โดยผูท รงสิทธิบตั รจะเปนผูม สี ทิ ธิเด็ดขาดหรือสิทธิแตเพียงผูเ ดียวในการแสวงหาผลประโยชน
จากสิ่งที่ขอรับความคุมครองในสิทธิบัตรนั้น (เชน สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย
เสนอขายหรือนำเขามาในราชอาณาจักร เปนตน) ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

บทที่ 1 ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
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1.3.1 ประเภทของสิทธิบัตร
ประเภทของสิทธิบัตรในประเทศไทยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
(1) สิทธิบัตรการประดิษฐ (Invention Patent) เปนการใหความคุมครอง
การประดิษฐคดิ คนเกีย่ วกับกลไก โครงสราง สวนประกอบของสิง่ ของ เครือ่ งใชหรือผลิตภัณฑ
(เชน กลไกของกลองถายรูป กลไกของเครือ่ งยนต ยารักษาโรค เปนตน) หรือการคิดคนกรรมวิธ/ี
กระบวนการ/วิธีการในการผลิตและการเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ (เชน
วิธกี ารในการผลิตสินคา วิธกี ารในการเก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน)
สิทธิบัตรการประดิษฐมีอายุความคุมครอง 20 ป นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
(2) สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ (Design Patent) เปนการใหความคุม ครอง
การออกแบบผลิตภัณฑในสวนของรูปราง องคประกอบของลวดลายหรือสีของแบบ
ผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสำหรับผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมรวมทัง้ หัตถกรรมได สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑมอี ายุความคุม ครอง 10 ป
นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
(3) อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) เปนการใหความคุมครองการประดิษฐ
จากความคิดสรางสรรคทม่ี รี ะดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสงู มาก โดยเปนการประดิษฐคดิ คน
ขึน้ ใหมทง้ั หมด หรือเปนการปรับปรุงจากการประดิษฐทม่ี อี ยูก อ นเพียงเล็กนอย อนุสทิ ธิบตั ร
มีอายุความคุม ครอง 6 ป นับจากวันยืน่ คำขอรับสิทธิบตั ร สามารถตออายุได 2 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ป
รวมอายุความคุมครองเปน 10 ป
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1.3.2 เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร

อางอิงพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. 2542 เงือ่ นไขในการขอรับสิทธิบตั รแตละ
ประเภทแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการประดิษฐ

อนุสทิ ธิบตั ร

- เปนการประดิษฐขน้ึ ใหม - เปนการประดิษฐขน้ึ ใหม
- เปนการประดิษฐทม่ี ขี น้ั การ - เปนการประดิษฐทส่ี ามารถ
ประดิษฐสงู ขึน้
ประยุกตในทางอุตสาหกรรม
- เปนการประดิษฐทส่ี ามารถ
ประยุกตในทางอุตสาหกรรม

สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ

- เปนการออกแบบผลิตภัณฑ
ใหม
- เปนการออกแบบที่สามารถ
ประยุกตในทางอุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรม

การประดิษฐขน้ึ ใหม หมายถึง การประดิษฐทไ่ี มเปนงานทีป่ รากฏอยูแ ลว ซึง่ งานที่
ปรากฏอยูแลวใหหมายความรวมถึงการประดิษฐดังนี้ดวย
(1) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร
(2) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร
หรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
และไมวาการเปดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ การนำออกแสดง หรือการเปดเผย
ตอสาธารณชนดวยประการใดๆ
(3) การประดิษฐทไ่ี ดรบั สิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รแลวไมวา ในหรือนอกราชอาณาจักร
กอนวันขอรับสิทธิบัตร
(4) การประดิษฐทม่ี ผี ขู อรับสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รไวแลวนอกราชอาณาจักร
เปนเวลาเกินสิบแปดเดือน กอนวันขอรับสิทธิบตั ร แตยงั มิไดมกี ารออกสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รให
(5) การประดิษฐทม่ี ผี ขู อรับสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รไวแลวไมวา ในหรือนอก
ราชอาณาจักร และไดประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

บทที่ 1 ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
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การออกแบบผลิตภัณฑใหม หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑทไ่ี มเปนงานทีป่ รากฏ
อยูแลว ซึ่งงานที่ปรากฏอยูแลวใหหมายความรวมถึงการออกแบบดังตอไปนี้
(1) แบบผลิตภัณฑทม่ี หี รือใชแพรหลายอยูแ ลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร
(2) แบบผลิตภัณฑทไ่ี ดมกี ารเปดเผยภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียด ในเอกสาร
หรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(3) แบบผลิตภัณฑที่เคยมีประกาศโฆษณามาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(4) แบบผลิตภัณฑทค่ี ลายกับแบบผลิตภัณฑขอ (1) (2) และ (3) จนเห็นไดวา
เปนการเลียนแบบ
การประดิษฐทม่ี ขี น้ั การประดิษฐสงู ขึน้ หมายถึง การประดิษฐทไ่ี มเปนทีป่ ระจักษ
โดยงายแกบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น
1.3.3 การประดิษฐและการออกแบบที่ไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร
แมวา พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. 2542 จะใหความคุม ครองการประดิษฐและ
การออกแบบผลิตภัณฑ แตมีการประดิษฐดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได
(1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึง่ ของจุลชีพทีม่ อี ยูต ามธรรมชาติ
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
ในการขอรับความคุม ครองสิทธิบตั ร สงผลใหเกิดประโยชนทง้ั แกผทู รงสิทธิหรือ
เจาของสิทธิบัตร ตลอดจนแกสังคม ไดแก
(1) ประโยชนแกเจาของสิทธิบตั ร ผูท ป่ี ระดิษฐคดิ คนสิง่ ใหมๆ ยอมสมควร
ไดรบั ผลตอบแทนจากสังคม คือ การไดรบั ความคุม ครองสิทธิบตั ร ซึง่ สามารถทีจ่ ะนำการประดิษฐ
ตามสิทธิบัตรนั้นไปผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนำเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิบัตรนั้นโดยไดรับคาตอบแทน
(2) ประโยชนแกประชาชน/ผูลงทุน บุคคลทั่วไปสามารถนำขอมูลจาก
สิทธิบัตรที่ผูประดิษฐคิดคนเปดเผยในเอกสารสิทธิบัตรไปใชในการศึกษาคนควา วิจัย
และพัฒนาตอไปได สงผลใหมกี ารพัฒนาเทคโนโลยีใหสงู ขึน้ ซึง่ ชวยลดระยะเวลาและคาใชจา ย
ในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทซ่ี ำ้ ซอนกัน นอกจากนีข้ อ มูลจากเอกสารสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
ยังแสดงใหเห็นแนวโนมของเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น ทำใหสามารถประเมินความกาวหนา
ของเทคโนโลยีได

บทที่ 1 ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
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บทที่ 2

ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

บทที่ 2

ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
กอนทีจ่ ะเขาขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ผูป ระดิษฐคดิ คนหรือออกแบบ
ผลิตภัณฑควรทีจ่ ะคำนึงถึงสิง่ ตางๆ ดังตอไปนี้
(1) สิ่งที่คิดคนขึ้นมานั้นเปนการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ
โดยพิจารณาวา ถาสิง่ นัน้ เปนการคิดคนทีก่ อ ใหเกิดลักษณะใหมทม่ี หี นาทีก่ ารทำงาน ประโยชน
ใชสอยก็สามารถสรุปไดทนั ทีวา เปนการประดิษฐ แตถา สิง่ นัน้ เปนการคิดคนเกีย่ วกับรูปราง
ลักษณะ หรือลวดลายทีป่ รากฏอยูบ นตัวผลิตภัณฑ เพือ่ ใหเกิดความสวยงาม สามารถสรุปไดวา
เปนการออกแบบผลิตภัณฑ
(2) ในกรณีที่เปนการประดิษฐ ก็ตองสินใจอีกวาควรที่จะขอรับความ
คุมครองดวย สิทธิบัตรการประดิษฐหรืออนุสิทธิบัตร โดยคำนึงถึงวา สิ่งประดิษฐนั้นเปน
ทีป่ ระจักษโดยงายแกบคุ คลทีม่ คี วามชำนาญในระดับสามัญเสนอหรือไม หากไมมกี ค็ วรทีจ่ ะ
ขอรับความคุม ครองดวยอนุสทิ ธิบตั ร
(3) องคประกอบอืน่ ๆ เชน คาธรรมเนียม อายุการคุม ครอง ขัน้ ตอนการ
จดทะเบียนที่ไมยุงยากซับซอน เปนตน ซึ่งผูขออาจจะนำมาประกอบการพิจารณาเลือกวา
จะยืน่ คำขอแบบใด

2.1 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร
2.1.1 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ
(1) ขั้นตอนรับคำขอ สำนักสิทธิบัตรออกเลขคำขอรับสิทธิบัตร ในกรณีที่
ยื่นเอกสารครบถวนพรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม
(2) ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องตน เปนการตรวจสอบวาการประดิษฐที่ขอรับ
ความคุม ครองเขาขายการประดิษฐทข่ี อรับสิทธิบตั รไดหรือไม รูปแบบเอกสารถูกตองตามที่
กำหนดในกฎกระทรวงหรือไม ถาไมถกู ตองผูต รวจสอบอาจมีคำสัง่ ใหผขู อรับสิทธิบตั รแกไข
(3) ขั้นตอนประกาศโฆษณา สำนักสิทธิบัตรจะประกาศโฆษณา ก็ตอเมื่อ
ผานการตรวจสอบเบือ้ งตนและผูข อรับสิทธิบตั รตองจัดแปลขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ
เปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม
10 บทที่ 2 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร

(4) ขัน้ ตอนตรวจสอบการประดิษฐ หลังจากทีผ่ ขู อรับสิทธิบตั รยืน่ ตรวจสอบ
การประดิษฐพรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม ผูตรวจสอบจะเริ่มตรวจสอบตามเงื่อนไขในการ
ขอรับสิทธิบตั ร ไดแก ความใหม ขัน้ การประดิษฐสงู ขึน้ และการประยุกตในทางอุตสาหกรรม
(5) ขัน้ ตอนการรับจดทะเบียน/ออกสิทธิบตั ร ผูข อรับสิทธิบตั รชำระคาธรรมเนียม
สำนักสิทธิบัตรออกเลขสิทธิบัตร
รับคำขอ

ตรวจสอบ
เบื้องตน

ประกาศ
โฆษณา

ตรวจสอบ
การประดิษฐ

รับจดทะเบียน/
ออกสิทธิบัตร

1

2

3

4
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ภาพที่ 2.1 ขัน้ ตอนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐของกรมทรัพยสนิ ทางปญญา

บทบาทหนาที่ของนักวิจัย/นักวิชาการในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ

ขัน้ ตอนกอนยืน่ คำขอ รางคำขอรับสิทธิบตั ร (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) ซึง่ ประกอบดวย
รายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ และรูปเขียน (ถามี) และจัดสง
รางคำขอรับสิทธิบัตรใหงานทรัพยสินทางปญญา
ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องตน/ขั้นตอนตรวจสอบการประดิษฐ ในกรณีที่มีคำสั่ง
ใหแกไข นักวิจัย/นักวิชาการจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ ชี้แจงและแกไขตามประเด็น
ที่ปรากฏในคำสั่งใหแกไข
ขั้นตอนประกาศโฆษณา เขียนขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐเปนภาษา
อังกฤษ

บทที่ 2 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร 11

บทบาทหนาที่ของงานทรัพยสินทางปญญาในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ
งานทรัพยสนิ ทางปญญามีหนาทีร่ บั ผิดชอบหลักในการประสานงานกับกรมทรัพยสนิ
ทางปญญา ชำระคาธรรมเนียมตางๆ ในแตละขัน้ ตอน นอกจากนีย้ งั มีหนาทีด่ งั ตอไปนี้
ขั ้ น ตอนการยื ่ น คำขอ จัดเตรียมแบบพิมพคำขอ (แบบ สป/สผ/001-ก)
ตรวจสอบรางคำขอรับสิทธิบตั รทีไ่ ดรบั จากนักวิจยั /นักวิชาการ พรอมทัง้ จัดเตรียมเอกสารอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ ไดแก
• หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผูขอไมไดเปนผูประดิษฐ)
• หนังสือมอบอำนาจ
• หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน
• สัญญาการวาจาง/เอกสารแสดงการเปนนายจางของผูประดิษฐ
ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องตน/ขั้นตอนตรวจสอบการประดิษฐ ในกรณีที่มี
คำสัง่ ใหแกไข งานทรัพยสนิ ทางปญญาประสานงานกับนักวิจยั /นักวิชาการเพือ่ รวบรวมขอมูล
คำชี้แจงและการแกไข จัดเตรียมเอกสารยื่นขอแกไขเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)
พรอมทัง้ ชำระคาธรรมเนียม ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวัน
ที่ไดรับคำสั่งใหแกไข
ขัน้ ตอนประกาศโฆษณา หลังจากไดรบั หนังสือแจงจากกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
ใหชำระคาธรรมเนียมประกาศโฆษณา งานทรัพยสนิ ทางปญญาจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบตั ร
ชุดลาสุดอีกหนึ่งชุดพรอมทั้งคำแปลขอถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐเปนภาษาอังกฤษ
เพื ่ อ จั ด ส ง ให ก รมทรั พ ย ส ิ น ทางป ญ ญาพร อ มทั ้ ง ชำระค า ธรรมเนี ย ม ควรดำเนิ น การ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง
ขัน้ ตอนตรวจสอบการประดิษฐ งานทรัพยสนิ ทางปญญาตองยืน่ ขอใหตรวจสอบ
การประดิษฐ (แบบ สป/อสป/005-ก) พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียมหลังจาก 90 วัน
นับจากวันประกาศโฆษณา แตตอ งไมเกินระยะเวลา 5 ป นับจากวันประกาศโฆษณา
ขัน้ ตอนการรับจดทะเบียน หลังจากไดรบั หนังสือแจงจากกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
งานทรัพยสนิ ทางปญญาชำระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียน หลังจากทีไ่ ดรบั การจดทะเบียนแลว
งานทรัพยสินทางปญญายังคงตองดูแลเกี่ยวกับการชำระคาธรรมเนียมการรักษาสิทธิ
จนกระทั่งหมดอายุความคุมครอง
12 บทที่ 2 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร

นักวิจยั /นักวิชาการ

งานทรัพยสนิ ทางปญญา

สงรายละเอียดการประดิษฐ
หรือเปดเผยขอมูลงานวิจยั

จัดเตรียมคำขอ/
หลักฐานทีต่ อ งใชในการยืน่

แปลเปนภาษาอังกฤษ

กรมทรัพยสนิ ทางปญญา

ยืน่ คำขอ+ชำระคาธรรมเนียม

ตรวจสอบเบือ้ งตน

จัดเตรียมขอถือสิทธิ์
+บทสรุปการประดิษฐ

แจงใหสง คำแปล
+ชำระคาประกาศโฆษณา

สงเอกสารคำแปล
+ชำระคาประกาศโฆษณา

ประกาศโฆษณา

ยืน่ ตรวจสอบการประดิษฐ
+ชำระคาธรรมเนียม

ตรวจสอบการประดิษฐ

ชำระคาธรรมเนียม
ออกสิทธิบัตร

แจงใหชำระคาธรรมเนียม
ออกสิทธิบตั ร
รับจดทะเบียน/ออกสิทธิบตั ร

ภาพที่ 2.2 ภาพรวมของขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐและหนาทีข่ องผูท เ่ี กีย่ วของ
หมายเหตุ : ในขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ ถามีสิ่งบกพรอง กรมทรัพยสิน
ทางปญญาจะมีคำสั่งใหแกไข ทั้งนี้ผูเกี่ยวของจะตองดำเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กรมทรัพยสินทางปญญากำหนด

บทที่ 2 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร 13

2.1.2 ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
(1) ขั้นตอนรับคำขอ สำนักสิทธิบัตรออกเลขคำขอรับสิทธิบัตร ในกรณีที่ยื่น
เอกสารครบถวน พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม
(2) ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องตน เปนการตรวจสอบวาการออกแบบผลิตภัณฑ
ที่ขอรับความคุมครองเปนการออกแบบที่ขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม รูปแบบเอกสารถูกตอง
ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงหรือไม ถาไมถกู ตองผูต รวจสอบอาจมีคำสัง่ ใหผขู อรับสิทธิบตั ร
ดำเนินการแกไข
(3) ขั้นตอนประกาศโฆษณา สำนักสิทธิบัตรจะประกาศโฆษณา ก็ตอเมื่อ
ผานการตรวจสอบเบื้องตนและผูขอรับสิทธิบัตรชำระคาธรรมเนียม
(4) ขัน้ ตอนตรวจสอบการออกแบบ ผูต รวจสอบจะเริม่ ตรวจสอบตามเงือ่ นไข
ในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ไดแก ความใหม และการประยุกตในทาง
อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม ในกรณีนี้ผูขอรับสิทธิบัตรไมจำเปนตองยื่นขอใหตรวจสอบ
การออกแบบ
(5) ขัน้ ตอนการรับจดทะเบียน/ออกสิทธิบตั ร ผูข อรับสิทธิบตั รชำระคาธรรมเนียม
สำนักสิทธิบัตรออกเลขสิทธิบัตร
รับคำขอ

ตรวจสอบ
เบื้องตน

ประกาศ
โฆษณา

ตรวจสอบ
การออกแบบ

รับจดทะเบียน/
ออกสิทธิบัตร

1

2

3

4

5

ภาพที่ 2.3 ขัน้ ตอนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑของกรมทรัพยสนิ ทางปญญา

บทบาทหนาที่ของนักวิจัย/นักวิชาการในการขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ
ขัน้ ตอนกอนยืน่ คำขอ รางคำขอรับสิทธิบตั ร (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) ซึง่ ประกอบดวย
ขอถือสิทธิ คำพรรณนาผลิตภัณฑ และรูปเขียน/รูปถาย และจัดสงรางคำขอรับสิทธิบัตร
ใหงานทรัพยสินทางปญญา
ขัน้ ตอนตรวจสอบเบือ้ งตน/ขัน้ ตอนตรวจสอบการประดิษฐ ในกรณีทม่ี คี ำสัง่ ใหแกไข
นักวิจยั /นักวิชาการจัดเตรียมขอมูลทีเ่ กีย่ วของ ชีแ้ จงและแกไขตามประเด็นทีป่ รากฏในคำสัง่
ใหแกไข
14 บทที่ 2 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร

บทบาทหนาทีข่ องงานทรัพยสนิ ทางปญญาในการขอรับสิทธิบตั รออกแบบผลิตภัณฑ
งานทรัพยสนิ ทางปญญามีหนาทีร่ บั ผิดชอบหลักในการประสานงานกับกรมทรัพยสนิ
ทางปญญา ชำระคาธรรมเนียมตางๆ ในแตละขัน้ ตอน นอกจากนีย้ งั มีหนาที่ ดังตอไปนี้
ขัน้ ตอนการยืน่ คำขอ จัดเตรียมแบบพิมพคำขอ (แบบ สป/สผ/001-ก) ตรวจสอบ
รางคำขอรับสิทธิบตั รทีไ่ ดรบั จากนักวิจยั /นักวิชาการ พรอมทัง้ จัดเตรียมเอกสารอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ
ไดแก
• หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผูขอไมไดเปนผูออกแบบผลิตภัณฑ)
• หนังสือมอบอำนาจ
• หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน
• สัญญาการวาจาง/เอกสารแสดงการเปนนายจางของผูอ อกแบบผลิตภัณฑ
ขัน้ ตอนตรวจสอบเบือ้ งตน/ขัน้ ตอนตรวจสอบการออกแบบ ในกรณีทม่ี คี ำสัง่
ใหแกไข งานทรัพยสินทางปญญาประสานงานกับนักวิจัย/นักวิชาการเพื่อรวบรวมขอมูล
คำชี้แจงและการแกไข จัดเตรียมเอกสารยื่นขอแกไขเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)
พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจาก
วันที่ไดรับคำสั่งใหแกไข
ขัน้ ตอนประกาศโฆษณา หลังจากไดรบั หนังสือแจงจากกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
ให ช ำระค าธรรมเนียมประกาศโฆษณา งานทรัพย ส ิ น ทางป ญญาชำระค า ธรรมเนี ย ม
ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง
ขัน้ ตอนการรับจดทะเบียน หลังจากไดรบั หนังสือแจงจากกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
งานทรัพยสนิ ทางปญญาชำระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียน หลังจากทีไ่ ดรบั การจดทะเบียนแลว
งานทรัพยสินทางปญญายังคงตองดูแลเกี่ยวกับการชำระคาธรรมเนียมการรักษาสิทธิ
จนกระทั่งหมดอายุความคุมครอง

บทที่ 2 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร 15

นักวิจยั /นักวิชาการ

งานทรัพยสนิ ทางปญญา

สงรายละเอียดการประดิษฐ
หรือเปดเผยขอมูลงานวิจยั

จัดเตรียมคำขอ/
หลักฐานทีต่ อ งใชในการยืน่

กรมทรัพยสนิ ทางปญญา

ยืน่ คำขอ+ชำระคาธรรมเนียม

ตรวจสอบเบือ้ งตน

ชำระคาประกาศโฆษณา

แจงชำระคาประกาศโฆษณา

ประกาศโฆษณา
ตรวจสอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ
ชำระคาธรรมเนียม
ออกสิทธิบัตร

แจงใหชำระคาธรรมเนียม
ออกสิทธิบตั ร
รับจดทะเบียน/ออกสิทธิบตั ร

ภาพที่ 2.4 ภาพรวมของขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑและหนาทีข่ องผูท เ่ี กีย่ วของ

หมายเหตุ : ในขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ ถามีสง่ิ บกพรอง กรมทรัพยสนิ
ทางปญญาจะมีคำสัง่ ใหแกไข ทัง้ นีผ้ เู กีย่ วของจะตองดำเนินการแกไข ภายในระยะเวลา
ที่กรมทรัพยสินทางปญญากำหนด

16 บทที่ 2 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร

2.1.3 ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร

(1) ขัน้ ตอนรับคำขอ สำนักสิทธิบตั รจะออกเลขคำขอรับอนุสทิ ธิบตั ร ในกรณี
ที่ยื่นเอกสารครบถวน พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม
(2) ขั้นตอนตรวจสอบเบื้องตน เปนการตรวจสอบวาการประดิษฐที่ขอรับ
ความคุมครองเขาขายการประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดหรือไม รูปแบบเอกสารถูกตอง
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือไม ถาไมถูกตอง ผูตรวจสอบอาจมีคำสั่งใหผูขอรับ
อนุสิทธิบัตรดำเนินการแกไข
(3) ขัน้ ตอนประกาศโฆษณา/รับจดทะเบียน/ออกอนุสทิ ธิบตั ร สำนักสิทธิบตั ร
จะประกาศโฆษณา ก็ตอเมื่อผานการตรวจสอบเบื้องตนและผูขอรับอนุสิทธิบัตรชำระคา
ธรรมเนียม สำนักสิทธิบัตรออกเลขอนุสิทธิบัตร
รับคำขอ

ตรวจสอบ
เบื้องตน

1

2

ประกาศโฆษณา/
รับจดทะเบียน/
ออกอนุสิทธิบัตร
3

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญา

บทบาทหนาที่ของนักวิจัย/นักวิชาการในการขอรับอนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนกอนยื่นคำขอ รางคำขอรับอนุสิทธิบัตร (ดูรายละเอียดในบทที่ 3)
ซึง่ ประกอบดวยขอถือสิทธิ คำพรรณนาผลิตภัณฑ และรูปเขียน/รูปถาย และจัดสงรางคำขอรับ
อนุสิทธิบัตรใหงานทรัพยสินทางปญญา
ขัน้ ตอนตรวจสอบเบือ้ งตน ในกรณีทม่ี คี ำสัง่ ใหแกไข นักวิจยั /นักวิชาการจัดเตรียม
ขอมูลที่เกี่ยวของ ชี้แจงและแกไขตามประเด็นที่ปรากฏในคำสั่งใหแกไข

บทที่ 2 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร 17

บทบาทหนาที่ของงานทรัพยสินทางปญญาในการขอรับอนุสิทธิบัตร
งานทรัพยสนิ ทางปญญามีหนาทีร่ บั ผิดชอบหลักในการประสานงานกับกรมทรัพยสนิ
ทางปญญา ชำระคาธรรมเนียมตางๆ ในแตละขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีหนาที่ดังตอไปนี้
ขัน้ ตอนการยืน่ คำขอ จัดเตรียมแบบพิมพคำขอ (แบบ สป/สผ/001-ก) ตรวจสอบ
รางคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่ไดรับจากนักวิจัย/นักวิชาการ พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วของ ไดแก
• หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผูขอไมไดเปนผูประดิษฐ)
• หนังสือมอบอำนาจ
• หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน
• สัญญาการวาจาง/เอกสารแสดงการเปนนายจางของผูประดิษฐ
ขัน้ ตอนตรวจสอบเบือ้ งตน ในกรณีทม่ี คี ำสัง่ ใหแกไข งานทรัพยสนิ ทางปญญา
ประสานงานกับนักวิจยั /นักวิชาเพือ่ รวบรวมขอมูล คำชีแ้ จงและการแกไข จัดเตรียมเอกสาร
ยืน่ ขอแกไขเพิม่ เติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก) พรอมทัง้ ชำระคาธรรมเนียม ควรดำเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ไดรับคำสั่งใหแกไข
ขั้นตอนประกาศโฆษณา/รับจดทะเบียน/ออกอนุสิทธิบัตร หลังจากไดรับ
หนังสือแจงจากกรมทรัพยสนิ ทางปญญาใหชำระคาธรรมเนียมประกาศโฆษณา งานทรัพยสนิ
ทางปญญาชำระคาธรรมเนียม ควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน
นับจากวันทีไ่ ดรบั หนังสือแจง ในการประกาศโฆษณาของอนุสทิ ธิบตั รจะประกาศในหนังสือ
ประกาศโฆษณาอนุสทิ ธิบตั รเปนระยะเวลา 1 ป บุคคลอืน่ ทีม่ สี ว นไดเสียสามารถทีจ่ ะขอให
ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร (แบบ สป/อสป/005-ก) วาเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว
หรือไมภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ประกาศโฆษณา หากปรากฏวาอนุสิทธิบัตรนั้น
ไมเปนไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนตอไป หลังจากทีไ่ ดรบั การจดทะเบียนแลว งานทรัพยสนิ
ทางปญญายังคงตองดูแลเกี่ยวกับการชำระคาธรรมเนียมการรักษาสิทธิจนกระทั่งหมดอายุ
ความคุมครอง
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นักวิจยั /นักวิชาการ

งานทรัพยสนิ ทางปญญา

สงรายละเอียดการประดิษฐ
หรือเปดเผยขอมูลงานวิจยั

จัดเตรียมคำขอ/
หลักฐานทีต่ อ งใชในการยืน่

กรมทรัพยสนิ ทางปญญา

ยืน่ คำขอ+ชำระคาธรรมเนียม

ตรวจสอบเบือ้ งตน

ชำระคาธรรมเนียม
ออกอนุสิทธิบัตร

แจงใหชำระคาธรรมเนียม
ออกอนุสทิ ธิบตั ร
รับจดทะเบียน/ออกอนุสทิ ธิบตั ร
+ประกาศโฆษณา

ภาพที่ 2.6 ภาพรวมของขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรและหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ : ในขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร ถามีสิ่งบกพรอง กรมทรัพยสินทางปญญา
จะมีคำสั่งใหแกไข ทั้งนี้ผูเกี่ยวของจะตองดำเนินการแกไขภายในระยะเวลา
ที่กรมทรัพยสินทางปญญากำหนด

2.2 สถานทีก่ ารยืน่ ขอจดทะเบียน

สามารถยื่นไดที่งานทรัพยสินทางปญญา สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) หากเอกสารครบถวนเจาหนาทีจ่ ะยืน่ คำขอรับจดทะเบียนไปยังศูนยบริการ
ทรัพยสินทางปญญา ชั้น 3 กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เลขที่ 44/100
ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ สำนักงานพาณิชยจงั หวัด ทัง้ การยืน่
ขอโดยตรงตอพนักงานเจาหนาทีพ่ รอมชำระคาธรรมเนียม และสงคำขอทางไปรษณียล งทะเบียน
ถึงพนักงานเจาหนาที่ พรอมชำระคาธรรมเนียมโดยธนาณัตสิ ง่ั จายในนาม ผูอ ำนวยการสำนัก
สิทธิบัตรกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
บทที่ 2 ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร 19

25 บทที่ 3 คำแนะนำในการรางคำขอ

บทที่ 3

คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบัตร

บทที่ 3

คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบัตร
3.1 การรางคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร

3.1.1 องคประกอบของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตรจะมีองคประกอบที่เหมือนกัน
ยกเวนในสวนของขอถือสิทธิทก่ี ฎหมายกำหนดวาขอถือสิทธิของอนุสทิ ธิบตั รมีไดไมเกิน 10 ขอ
องคประกอบของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตรประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
(1) รายละเอียดการประดิษฐ ในสวนนีจ้ ะประกอบดวยหัวขอยอย 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 และจำนวนหนาทั้งหมดไวกลางหนากระดาษดานบน
ของทุกหนา ตามลำดับ
• มีหมายเลขกำกับไวดานซาย ทุกๆ 5 บรรทัดตามลำดับขอความในรายละเอียด
การประดิษฐ ขอถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ
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• ใชหนวยการวัดปริมาณ ตามหลักสากล
• ใชศพั ทเฉพาะ เครือ่ งหมาย และสัญลักษณทใ่ี ชกนั ทัว่ ไปในศิลปะหรือวิทยาการนัน้ ๆ
• ไมขูดลบ เปลี่ยนแปลง หรือมีคำหรือขอความใดๆ ระหวางบรรทัด
3.1.2 คำแนะนำในการรางรายละเอียดการประดิษฐของคำขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ/
อนุสทิ ธิบตั ร
(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ จะตองบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของการ
ประดิษฐ ตองสือ่ ถึงลักษณะทางเทคนิค โดยไมอวดอางสรรพคุณ และสือ่ ใหผอู น่ื คนหาไดงา ย
หลักการรางชือ่ ทีแ่ สดงถึงการประดิษฐ ควรบงบอกใหรวู า เปนการประดิษฐเรือ่ งอะไร มีลกั ษณะ
สำคัญทางเทคนิคอยางไร
• กรณีสิ่งประดิษฐเปนผลิตภัณฑ ชื่อตองขึ้นตนดวยผลิตภัณฑนั้น เชน
- ผลิตภัณฑสำหรับเพาะกลาพืชผัก
- สูตรผลิตภัณฑเจลยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง
- เครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด
• กรณีสง่ิ ประดิษฐเปนกระบวนการหรือกรรมวิธหี รือวิธกี าร ชือ่ ตองขึน้ ตน
ดวยกระบวนการหรือกรรมวิธีหรือวิธีการ ตามลำดับ เชน
- กระบวนการเลี้ยงกุงในระบบปดที่มีความหนาแนนสูง
- กรรมวิธีการสังเคราะหฟโรโมนสำหรับดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก
• กรณีที่ประดิษฐทั้งผลิตภัณฑและกระบวนการขึ้นใหม ชื่อตองบงบอก
ทั้งสองอยาง เชน
- คอนกรีตผสมแกนตนเฮมพและกรรมวิธีผลิตดังกลาว
- สูตรและกรรมวิธีผลิตเครื่องดื่มอาติโชคผสมสมุนไพร
- ชีวผลิตภัณฑสำหรับกำจัดแมลงหวี่ขาวและกรรมวิธีในการเตรียม
• กรณีที่ประดิษฐทั้งกระบวนการและเครื่องมือขึ้นใหม ชื่อตองบงบอก
ทั้งสองอยาง เชน
- กรรมวิธีและอุปกรณเก็บรวบรวมเสนใยแร
Tips : วิธีการระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
ชื่อทั่วไป + ลักษณะสำคัญทางเทคนิคที่คิดขึ้นใหมหรือปรับปรุง
บทที่ 3 คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบตั ร
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(2) สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ เปนการระบุสาขาวิทยาการ
ทีเ่ กีย่ วของกับการประดิษฐทเ่ี สนอ เชน เคมี เคมีอนิ ทรีย เคมีปโ ตรเลียม วิทยาศาสตรการอาหาร
เภสัชกรรม ฯลฯ หลักการรางสาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ ใหเขียนสาขา
วิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐตามดวยชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ เชน
• วิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวของกับเครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด
• เคมีที่เกี่ยวของกับสูตรปุยผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวไรและกรรมวิธีผลิต
ปุยผสมสูตรดังกลาว
• จุลชีววิทยาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑชนิดผงสำหรับคลุกเมล็ด
• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสูตรและกรรมวิธีการผลิต
เครื่องดื่มอาติโชคผสมสมุนไพร
• เคมีที่เกี่ยวของกับสูตรผสมสารสกัดจากใบชาเมี่ยงและน้ำมันหอมระเหย
จากผลมะแขวน
Tips : วิธีการรางสาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ + ชื่อการประดิษฐ
(3) ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ จะตองระบุลักษณะของการ
ประดิษฐที่มีอยูกอนแลว พรอมทั้งขอบกพรองตางๆ หรือปญหาของการประดิษฐดังกลาว
ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวาการประดิษฐที่ขอรับ ในกรณีที่เปนการประดิษฐที่ยังไมเคยมี
มากอนเลย ผูข ออาจจะระบุถงึ ปญหาในทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วของ ซึง่ นำมาใหเกิดแนวคิดดังกลาว
หลักการรางภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ ควรแบงยอหนา ดังนี้
คำอธิบายยอหนาแรก ควรอธิบายถึงลักษณะเทคนิคทีเ่ กีย่ วของกับการประดิษฐ
ที่นิยมกระทำกันโดยทั่วไป และบอกถึงปญหาที่เกิดขึ้น
คำอธิบายยอหนาทีส่ อง ควรอธิบายถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ
อื่นสำหรับแกปญหาเดียวกันโดยสรุป ซึ่งอาจอางอิงดวยเลขที่คำขอรับสิทธิบัตร สิทธิบัตร
หรือเลขที่ประกาศโฆษณาของเอกสารที่ทำการตรวจคนกอนหนา
คำอธิบายยอหนาที่สาม ควรเสนอขอดอยในการแกปญหาของการ
ประดิษฐอื่น นั้นคือการประดิษฐที่อธิบายในยอหนากอนหนา
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(4) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ จะตองระบุถึงลักษณะ
ทางเทคนิคของการประดิษฐทค่ี ดิ ขึน้ ไดโดยยอ รวมทัง้ วัตถุประสงคของการประดิษฐดงั กลาว
(เพือ่ แกปญ
 หาทีก่ ลาวไวในภูมหิ ลังของศิลปะหรือวิทยาการทีเ่ กีย่ วของ) หลักการรางลักษณะ
และความมุงหมายของการประดิษฐ ควรแบงยอหนา ดังนี้
คำอธิบายยอหนาแรก ควรอธิบายถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ
ที่ตองการขอรับสิทธิบัตร โดยสรุปเฉพาะลักษณะทางเทคนิคที่จำเปนตอการแกปญหา
- กรณีการประดิษฐเปนผลิตภัณฑ ใหบรรยายถึงสวนประกอบหรือชิน้ สวนทีเ่ ปน
ลักษณะสำคัญทางเทคนิคของผลิตภัณฑนี้วามีอะไรบาง ลักษณะเปนอยางไร
- กรณีการประดิษฐเปนกระบวนการหรือกรรมวิธหี รือวิธกี าร ใหบรรยายถึง
ขัน้ ตอนและเงือ่ นไขหรือสภาวะของการปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปนลักษณะสำคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ
ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ
คำอธิบายยอหนาที่สอง ควรอธิบายถึงวัตถุประสงคของการประดิษฐ
วาทำมาเพื่ออะไร จะไดอะไรจากการประดิษฐนี้
(5) การเป ด เผยการประดิ ษ ฐ โ ดยสมบู ร ณ บรรยายถึ ง รายละเอี ย ดของ
การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรวามีลักษณะโครงสราง องคประกอบ ขั้นตอนตางๆ ผลดีของ
การประดิษฐ ตลอดจนตัวอยางทีจ่ ะแสดงถึงการประดิษฐนน้ั ๆ และผลการทดสอบเปรียบเทียบ
(ถามี) โดยสมบูรณและชัดแจงพอทีจ่ ะทำใหผมู คี วามชำนาญในระดับสามัญในศิลปะวิทยาการนัน้ ๆ
สามารถเขาใจในการประดิษฐนั้นได และสามารถปฏิบัติตามได
กรณีการประดิษฐเปนผลิตภัณฑ
- ใหบรรยายลักษณะสำคัญทางเทคนิคของผลิตภัณฑ การผลิตหรือการประกอบ
ชิน้ สวนหรือสวนประกอบใหเปนผลิตภัณฑนน้ั ความสัมพันธในหนาทีข่ องแตละชิน้ สวนหรือ
สวนประกอบ การนำไปใช (ใชอยางไร)
- ควรอธิบายกวางๆ กอนแลวยกตัวอยางโดยการอางอิงถึงรูปเขียนทีแ่ นบ (ถามี)
เพื่อใหเขาใจไดยิ่งขึ้น
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- ถาผลิตภัณฑนน้ ั เปนสารประกอบ ใหแสดงสูตรของสารประกอบนัน้ อยางละเอียด
• บรรยายตัวแปรที่ใชในสูตรอยางละเอียด
• เงื่อนไขที่เปนขอจำกัดของตัวแปรเหลานี้ (ถามี)
• กระบวนการ(ปฏิกริ ยิ า) สังเคราะหสารประกอบของการประดิษฐนว้ี า
ใชสารตั้งตนอะไรสภาวะของการทำปฏิกิริยา (เชน อุณหภูมิ ความดัน) ที่ใชเปนอยางไร
ในแตละขั้นตอน และการนำสารประกอบดังกลาวไปใชประโยชน
- ถาผลิตภัณฑนน้ั เปนองคประกอบ (Composition) ใหกลาวถึงสวนประกอบ
(Components) ตางๆ ทีน่ ำมาประกอบรวมเปนองคประกอบนีใ้ นสัดสวนทีแ่ นนอน พรอมทัง้ บอก
ระดับคุณภาพ (Grade) และทีม่ าของสวนประกอบตางๆ เหลานัน้ วิธกี ารผลิตองคประกอบ
จากสวนประกอบตางๆ เหลานัน้ การนำองคประกอบนีไ้ ปใชประโยชน (ถาการใชนน้ั ไมสามารถ
ทราบไดจากคำบรรยายหรือจากชื่อผลิตภัณฑ)
• กรณีทก่ี ารประดิษฐเปนกรรมวิธหี รือกระบวนการ ใหอธิบายแตละขัน้ ตอน
อยางสัมพันธกนั บอกสภาวะ (เงือ่ นไข) ทีก่ ระทำตัง้ แตเริม่ ตนจนจบกระบวนการและอุปกรณ
ทีใ่ ชในแตละขัน้ ตอน มีรปู รางเปนอยางไร (ถาสิง่ นีจ้ ำเปน) จากนัน้ ใหบรรยายตัวอยางกระบวนการ
ของการประดิษฐนพ้ี รอมกับการอางอิงถึงรูปเขียนหรือแผนผังเพือ่ แสดงใหเห็นการประดิษฐ
นี้อยางชัดเจน ควรใสหมายเลขกำกับตามหลังชื่อสารประกอบ หรืออุปกรณที่สอดคลอง
กับรูปเขียน แผนผัง เชน สารตั้งตนอะมีน 1 สารขั้นกลางอะไมด 2 สารประกอบสูตร1
เสนทาง 2 หอกลั่น 3 เปนตน
• อธิบายสรุปถึงขอดีของการใชการประดิษฐ สวนนี้ใหนำเสนอตัวอยาง
การทดลองทีแ่ สดงใหเห็นถึงขอเดนของการประดิษฐทเ่ี สนอเทียบกับการประดิษฐทม่ี อี ยูก อ นหนา
ในรูปแบบการนำเสนอตางๆ สวนนีจ้ ะชวยลดการปฏิเสธในการใหความคุม ครองการประดิษฐ
เนื่องจากมีขอมูลรองรับขอเดนของการประดิษฐ
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(6) คำอธิบายรูปเขียนโดยยอ บรรยายในกรณีที่การประดิษฐจำเปนตอง
มีรปู เขียน โดยระบุวา รูปเขียนแตละรูปแสดงถึงสวนใดของการประดิษฐ เชน อธิบายวารูปทีแ่ สดง
ในเอกสารสวนของรูปเขียนคือรูปอะไร ใหบอกเฉพาะสวนทีท่ ำใหเขาใจวาคือรูปอะไรเทานัน้
ไมตอ งอธิบายรายละเอียดทีป่ รากฏในรูป เนือ่ งจากรายละเอียดทีป่ รากฏในรูปจะถูกอธิบาย
ไวในหอขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณอยูแลว เชน
• รูปที่ 1 และ 2 เปนรูปเพอรสเปกทีฟของเครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด
ตามการประดิษฐนี้
• รูปที่ 1 แสดงกราฟเปรียบเทียบคาความเปนกรดของนมเปรี้ยวตาม
การประดิษฐที่เสนอเทียบกับนมเปรี้ยวตามวิธีปกติ
(7) วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีการระบุในหัวขอการเปดเผย
การประดิษฐโดยสมบูรณถึงวิธีการประดิษฐหลายวิธี ผูขอจะตองระบุถึงวิธีการที่ดีที่สุด
แตถา มีการเปดเผยวิธกี ารประดิษฐเพียงวิธเี ดียวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
ใหระบุวา “เชนเดียวกับที่เปดเผยไวแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ”
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ตัวอยางการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ “สูตรผสมสารสกัดจากชาเมี่ยงและน้ำมัน
หอมระเหยจากผลมะแขวน”
หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 4 หนา้

รายละเอยีดการประดษิฐ์
ช่ื อทแ่ีสดงถงึการประดษิฐ์
สู ตรผสมสารสกัดจากใบชาเม่ียงและน้ าํ มนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่
สาขาวทิยาการทเ่ีกย่ีวข้ องกบัการประดษิฐ์
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เคมีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั สู ตรผสมสารสกัดจากใบชาเม่ียงและน้ าํ มนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่

ภูมหิลงัของศิลปะหรือวทิยาการทเ่ีก่ียวข้ อง
ชาเมี่ย ง และมะแขว่น เ ป็ น พืช ท อ้ ง ถิ่ น ที่ มีอ ยู่ก ระจายทัว่ ไปบนพื้ น ที่ สู ง ของประเทศไทย ชาเม่ียง
(Camellia sinensis var. assamica) เป็ นชาสายพนัธุ์ assamica มีช่ือเรี ยกขานไดห้ลายช่ือเช่น “ชาอสัสัม” หรื อ
“ชาพื้นเมือง” หรื อ “ชาป่ า” มีสารกลุ่มโพลี ฟี นอลท่ีมี ฤทธิ์ ยบัย้ งั การเจริ ญของจุ ลินทรี ย ์ “เม่ียง” เป็ นคาํเมืองใน
ภาคเหนือ หมายถึง การนาํเอาใบชามาหมกั โดยการนาํเอาใบชาแก่ท่ีผา่ นการน่ ึงและมดัเป็ นกอ้ นแช่ลงในถงัหมกั
ใหไ้ดผ้ลิตภณ
ั ฑท์่ีมีลกัษณะคลา้ยๆ กบั การดองใบชา นิยมใชเ้ค้ ียวบริ โภค “เม่ียง” จึงเป็ นของทานเล่นของคน
ในภาคเหนื อ มีรสชาติฝาดถึงเปรี้ ยว โดยนิ ยมนาํมาเค้ ียวเพ่ือดูดทานน้ าํ ท่ีไดจ้ากใบชาหมกัแลว้คายกากทิ้งไป
นิ ยมรั บประทานยามว่างหรื อขณะทาํงานเพ่ือแก้ง่วง อาจมีการเพิ่มรสชาติโดยการเติ มเกลื อ นํ้าตาล หรื อขิ ง
แลว้แต่วฒันธรรมการบริ โภคภายในทอ้งถิ่น ปัจจุบนัความนิยมในการบริ โภคเม่ียงน้ นั ลดลง
มะแขว่น (Zanthozylum myriacanthum Wall ex Hook. f.) มีการใชใ้นการปรุ งอาหารของกลุ่มชนบน
พื้นท่ีสู ง เป็ นพืชท่ีมี สารมีฤท ธ์ ิ ตา้นการเจริ ญของจุลิ นท รี ย ์ และทาํให้เกิ ดอาการชาเล็กน้อยในช่ องปากคลา้ ย
กานพลู ซ่ ึ งมีการนาํไปใชป้ระโยชน์เป็ นยาแกป้ วดฟั น จากรายงานยงัพบอีกว่าพืชสองชนิ ดนี้ โดยปกติ มีการ
นาํไปใชเ้ป็ นอาหาร ท้ งั ในรู ปของอาหารขบเคี้ยว (เมี่ยง) และเคร่ื องเทศ เพ่ือระงบักล่ินคาวของอาหารประเภท
เนื้อสตัว์ ซ่ ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความปลอดภยัตอ่ ผบู ้ ริ โภคของผลิตภณัฑข์องพชืท้งั สองชนิดนี้
พลเดช และคณะ (2547) ทาํการศึกษาผลของการสกัดใบชาดว้ยน้ าํ ต่อการยบัย้งั การเจริ ญของเชื้ อ S.
aureus สายพนัธุ์มาตรฐานและเช้ื อท่ีแยกไดจ้ากผปู้ ่ วยอีก 4 ตวัอย่าง โดย 2 ตวัอยา่ งเป็ น S. aureus (MRSA)
พบว่าทั้งชาเขียวและชาดาํมีฤทธ์ ิ ในการยบัย้งั การเจริ ญของเชื้ อ S. aureus ทั้งสายพนัธุ์มาตรฐาน และท่ีแยกได้
จาก ผูป้่ วย อีก 4 ตวัอย่า ง จะเห็ นได้ว่า ชามีฤ ทธิ์ ยบั ย้ งั เชื้ อแบ คที เรี ยไ ดด้ี นอกจากนี้ ย งัมี กา รศึ กษ าฤ ทธ์ ิ ตา้ น
แบคที เรี ยของ Camellia sinensis พบว่าฤทธิ์ ตา้นแบคทีเรี ยสายพนัธ์ต่างๆ เน่ื องจาก Catechins ซ่ ึ งไดแ้ก่
epigallocatechin, epigallocatechin gallate และ epicatechin gallate ซ่ ึ งเป็ นส่ วนประกอบในสารสกัดใบชาดว้ย
นํ้า (Yam, 1997)
จากรายงานการศึกษาของโชติรส (2545) ไดท้าํการศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีและฤทธ์ ิ ตา้นจุลชี พของ
นํ้ามนัระเหยง่ายจากผลของพืชในสกุลแซนโทไซลุม พบว่า นํ้ามนัมะแขวน่ มีฤทธิ์ ตา้นเช้ื อ S. aureua ดี กว่ า E.
coli นอกจากนี้ยงัพบวา่ นํ้ามนัมะแขวน่ มีฤทธิ์ ตา้นเช้ือรา T. mentagophytes ดว้ย

ัตว
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หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 4 หนา้
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จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็ นไดว้่าสารสกัดใบชาเม่ียงมีฤทธ์ ิ ยบัย้ งั เชื้ อแบคทีเรี ยไดด้ี จึงไดม้ีการ
นาํมาผสมกับนํ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่น ซ่ ึ งมีฤทธ์ ิ ทาํใหเ้กิดอาการชาได้ จึงไดม้ีการวจิยัและพฒันาสู ตร
ผสมสารสกัดใบชาเม่ียงและน้ าํ มนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่ ท่ีมีค่า pH อยูร่ ะหว่าง 5-5.5 และใชส้าํหรับลด
อาการอกัเสบในช่องปากและลาํคอ โดยมีส่ วนประกอบดว้ย น้ าํ มนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่ , สารสกัดชาเม่ียง
ท่ีสกดั ดว้ยตวัทาํละลายแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์ (Alcohol), พรอโพลีน ไกลคอล(Propylene glycol), กลีเซอรี น
(Glycerin), ซอร์ บิทอล (Sorbital), นํ้ามนัเปปเปอร์ มินต์ (Peppermint oil), สารละลายแซคคารี น (Saccharin sol.)
ดงัน้ นั จึงมีศกัยภาพในการนาํมาใชป้ระโยชน์ในรู ปแบบน้ าํ ยาสําหรับลดการอกัเสบในช่องปากและลาํคอ เพ่ือ
สนับ สนุ นให้มีก ารเพาะปลู ก และใช้ป ระโยชน์จากใบช า เม่ีย ง แล ะม ะ แขว่นมากขึ้ น และเป็ นผลิ ตภณ
ั ฑ์ท่ี มี
เอกลกัษณ์ซ่ ึ งมีองคป์ระกอบจากสมุนไพรบนพ้นื ท่ีสู ง ซ่ ึงจะเป็ นพชืท่ีอนุรักษแ์ละอยรู่ ่ วมกับป่ าได้

ัตว

การเปิ ดเผยการประดษิฐ์ โดยสมบูรณ์
15
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ลกัษณะและความม่ ุงหมายของการประดษิฐ์
การประดิ ษ ฐ์น้ ี เกี่ ยวข อ้งกบั สู ตรผสมสารสกัดจากใบชา เม่ีย งและ น้ าํ มนัหอมระเหยจาก ผลมะ แขว่น
สําหรับลดการอกัเสบในช่ องปากและลาํคอ ซ่ ึ งชาเม่ียงและมะแขว่นเป็ นพืชท่ีปลูกมากบนพื้นท่ีสู ง นาํมาเป็ น
วตัถุดิบในการเตรี ยมผลิตภณัฑในรู
์ ปแบบของเหลว
1. การเตรียมสารสกดัใบชาเมย่ีง

นาํใบชาเม่ียงมาอบแหง้ดว้ยเคร่ื องอบลมร้อน (Oven) ทอุ่ี ณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส นาน 48 ชัว่ โมง แลว้
นาํมาสกัดดว้ยแอลกอฮอล์ โดยวธิี การหมกัหรื อแช่ในแอลกอฮอล์ เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ในอตัราส่ วนใบชาเม่ียง
แหง้ต่อตวัทาํละลาย (100 กรัม : 150 มิลลิลิตร) แลว้จึงกรองเอาสารสกัดท่ีไดไ้ประเหยแอลกอฮอลอ์อก 50% ได้
ของเหลวมีลกัษณะขน้ สี เขียวเขม้ มีปริ มาณร้อยละ 25.53 % w/w ของนํ้าหนกัใบชาเม่ียงแหง้
20

2. การเตรียมนํา้มนัหอมระเหยจากผลมะแขว่น

นาํผลมะแขวน่ แหง้มากลัน่ ดว้ยไอน้ าํ ไดน้้ าํ มนัมะแขวน่ มีลกัษณะ ใส สี เหลืองอ่อนเจือจาง กลิ่นหอม มี
ปริ มาณนํ้ามนัหอมระเหยท่ีได้ 10.64 % v/w ของนํ้าหนกัผลมะแขว่นแหง้
3. การทดสอบฤทธ์ิต้ านแบคทเีรียของสารสกดัชาเมย่ีงและนํา้มนัมะแขว่น
25

นาํสารสกัดใบชาเม่ียง และน้ าํ มนัมะแขวน่ ท่ีนาํไปทดสอบฤทธิ์ ตา้นแบคทีเรี ย โดยวธิี Well diffusion พบว่า
มีค่า Inhibition zone ดงัแสดงในตาราง

บทที่ 3 คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบตั ร

29

หนา้ท่ี 3 ของจาํนวน 4 หนา้

ตารางท่ี 1 ฤทธิ์ ตา้นเช้ือแบคทีเรี ยของสารสกัดใบชาเม่ียง และนํ้ามนัมะแขวน่ โดยวธิี Well diffusion
สารทใ่ีช้ ทดสอบ
สารสกัดใบชาเม่ียง, แอลกอฮอล์, 10%
สารสกัดใบชาเม่ียง, แอลกอฮอล์, 20%
นํ้ามนัมะแข่วน 10%
นํ้ามนัมะแข่วน 20%
นํ้ามนัมะแข่วน 30%
นํ้ามนัมะแข่วน 40%
Blank, vehicle 1
Blank, นํ้า
Blank, นํ้า, Parabens conc

Inhibition zone diameter (mm.)
S. aureus ATCC 25923
E. coli ATCC 25922
30.0
12.0
33.0
13.0
23.0
13.0
24.0
13.5
26.0
14.5
26.0
16.0
10.5
0
0
0
12.0
0
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ตารางท่ี 2 ฤทธิ์ ตา้นเช้ือแบคทีเรี ยของนํ้ามนัมะแขวน่ และสารสกัดชาเม่ียง โดยวธิี Well diffusion

ัตว
สารทใ่ีช้ ทดสอบ

นํ้ามนัมะแข่วน 5% สารสกัดใบชาเม่ียง 5%
นํ้ามนัมะแข่วน 10% สารสกัดใบชาเม่ียง 10%
Blank, vehicle 1
4. การทดสอบหาค่ า MIC และ MBC
5

Inhibition zone diameter (mm.)
S. aureus ATCC 25923
E. coli ATCC 25922
26.0
0
33.0
13.0
10.5
0

การทดสอบหาค่าความเขม้ขน้ต่าํ สุ ดท่ีสามารถยบัย้งั เชื้อแบคทีเรี ย (Minimal Inhibitory Concentration,
MIC) และความเขม้ขน้ต่าํ สุ ดท่ีสามารถฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ย (Minimal Bactericidal Concentration, MBC) ของสาร
สกัด โดยวธิี เจือจางในอาหารเหลว (Broth dilution method) ดงัแสดงในตาราง
ตารางท่ี 3 แสดงค่า MIC และ MBC ของนํ้ามนัมะแขว่นและสารสกัดใบชาเม่ียง
สารทท่ีดสอบ
นํ้ามนัมะแขวน่
สารสกัดใบชาเม่ียง สกดั ดว้ยแอลกอฮอล์
สารสกัดใบชาเม่ียง สกดั ดว้ยน้ าํ

MIC
0.31
0.31
6.25

MBC
0.63
1.25
12.50

5. การเตรียมนํา้ยาป้ายแผลในปาก
10

สู ตรผสมสารสกัดจากใบชาเม่ียงและน้ าํ มนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่ ท่ีมีฤทธ์ ิ ลดการอกัเสบในช่องปาก
และลาํคอ ท่ีไดจ้ากสารสกัดใบชาเม่ียงท่ีสกดั ดว้ยแอลกอฮอลแ์ละน้ าํ มนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่ ประกอบดว้ย

30 บทที่ 3 คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบตั ร

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 4 หนา้
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10

นํ้ามนัหอมระเหยจากผลมะแขว่น
ไม่นอ้ยกวา่ ร้ อยละ
2 – 3 โดยนํ้าหนกั
สารสกัดชาเม่ียงท่ีสกดั ดว้ยแอลกอฮอล์ ไม่นอ้ยกว่าร้ อยละ
1 – 2 โดยนํ้าหนกั
แอลกอฮอล์ (Alcohol)
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ
60 – 65 โดยนํ้าหนกั
Propylene glycol
ไม่นอ้ยกว่าร้ อยละ
5 – 6 โดยนํ้าหนกั
Glycerin
ไม่นอ้ยกว่าร้ อยละ
5 - 6 โดยนํ้าหนกั
Sorbitol
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ
19 – 20 โดยนํ้าหนกั
Peppermint oil
ไม่นอ้ยกว่าร้ อยละ
0.2 - 0.3 โดยนํ้าหนกั
Saccharin sol. 22.5%
ไม่นอ้ยกว่าร้ อยละ
0.05 – 1 โดยนํ้าหนกั
สู ตรผสมสารสกัดจากใบชาเม่ียงและน้ าํ มนัหอมระเหยจากผลมะแขวน่ ที่มีส่วนประกอบ สําค ญัไ ดแ้ก่
นํ้ามนัมะแขว่นและสารสกัดใบชาเมี่ยงที่สกัดดว้ยแอลกอฮอล์ มีรสหวานเล็กนอ้ย มีรสเผด็ ให้ความรู ้ สึกชา
ลิ้นเล็กนอ้ย และมีสี เขียวเขม้ มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5 - 5.5
วธิีการของการประดษิฐ์ ทด่ีทีส่ีุ ด

ัตว
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เช่นเดียวกับท่ีเปิ ดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ การเปิ ดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบรูณ์

บทที่ 3 คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบตั ร

31

3.1.3 คำแนะนำในการรางขอถือสิทธิของคำขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ/อนุสทิ ธิบตั ร
ขอถือสิทธิเปนสวนทีผ่ ขู อรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ระบุถงึ ขอบเขตของการประดิษฐ
ทีต่ อ งการไดรบั ความคุม ครอง ขอถือสิทธิเปรียบไดกบั การกำหนดขอบเขตอันเปนพืน้ ทีท่ เ่ี ปน
สิทธิของเจาของโฉนดทีด่ นิ ขอถือสิทธิจะกำหนดขอบเขตอันเกีย่ วกับลักษณะของการประดิษฐ
ที่เปนสิทธิของผูทรงสิทธิที่บุคคลอื่นมีหนาที่ที่จะตองเคารพและละเวนจากการกระทำ
อันจะเปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ขอถือสิทธิเปนการระบุถงึ สวนของการประดิษฐทผ่ี ขู อตองการสงวนสิทธิมใิ หคนอืน่
แสวงหาประโยชนจากการประดิษฐ โดยหลักการทัว่ ไปแลวขอบเขตของการประดิษฐทร่ี ะบุ
ในขอถือสิทธิจะตองไมกวางเกินไปกวาที่ผูขอไดทำการประดิษฐนั้น และที่ไดเปดเผย
ในรายละเอียดการประดิษฐ ดังนั้นหากผูขอตองการขอถือสิทธิในลักษณะของสวนของ
การประดิษฐ ก็จะตองเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะสวนนั้นของการประดิษฐที่ผูขอ
ประสงคจะขอรับความคุม ครองโดยชัดแจง รัดกุมและสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐ
ถาขอถือสิทธิไมเปนไปตามหลักเกณฑทก่ี ฎหมายกำหนดคำขอนัน้ อาจถูกปฏิเสธหรือมีคำสัง่
ใหแกไขได
หลักการรางขอถือสิทธิของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร ดังนี้
• ตองระบุลกั ษณะของการประดิษฐทจ่ี ะขอรับความคุม ครองโดยชัดแจง
รัดกุม และสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐ
• กรณีมรี ปู เขียน ขอถือสิทธิทอ่ี า งถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ
ทีป่ รากฏในรูปเขียนตองระบุถงึ หมายเลขหรือสัญลักษณทแ่ี สดงในรูปเขียนทีร่ ะบุไวในวงเล็บ
ขางทายขอความที่อางถึง
• กรณีของอนุสิทธิบัตรจะระบุขอถือสิทธิไดไมเกิน 10 ขอ

32 บทที่ 3 คำแนะนำในการรางคำขอสิทธิบตั ร

ตัวอยางการเขียนขอถือสิทธิ “สูตรผสมสารสกัดจากชาเมี่ยงและน้ำมันหอมระเหย
จากผลมะแขวน”
หน้าที� 1 ของจํานวน 1หน้า
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ข้ อถือสิ ทธิ
1. สู ตรผสมสารสกัดจากใบชาเมี�ยงและนํ�ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น ที�มีองค์ประกอบดังต่อไปนี�
นํ�ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
ร้อยละ 2 – 3 โดยนํ�าหนัก
สารสกัดชาเมี�ยงที�สกัดด้วยแอลกอฮอล์
ร้อยละ 1 – 2 โดยนํ�าหนัก
แอลกอฮอล์ (Alcohol)
ร้อยละ 60 – 65 โดยนํ�าหนัก
พรอโพลีน ไกลคอล (Propylene glycol)
ร้อยละ 5 – 6 โดยนํ�าหนัก
กลีเซอรี ล (Glycerin)
ร้อยละ 5 - 6 โดยนํ�าหนัก
ซอร์ บิทอล (Sorbitol)
ร้อยละ 19 – 20 โดยนํ�าหนัก
นํ�ามันเปปเปอร์ มินต์ (Peppermint oil)
ร้อยละ 0.2 - 0.3 โดยนํ�าหนัก
สารละลายแซคคารี น (Saccharin sol.) 22.5%
ร้อยละ 0.05 – 1 โดยนํ�าหนัก
2. สู ตรผสมสารสกัดจากใบชาเมี�ยงและนํ�ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น ตามข้อถือสิ ทธิ 1 ที�ซ�ึ งใช้
สําหรับลดการอักเสบในช่องปากและลําคอ
3. สู ตรผสมสารสกัดจากใบชาเมี�ยงและนํ�ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น ตามข้อถือสิ ทธิ 1 และ 2 ที�
ซึ�งเป็ นสารละลายเข้มข้นทั�งที�อยูใ่ นรู ปแบบสเปรย์

ัตว

ตัวอยางการเขียนขอถือสิทธิ “เครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด”
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หน้า 1 ของจํานวน 1หน้า

ข้ อถือสิ ทธิ

1. เครื� องหีบนํ�ามันแบบกดอัด ซึ�งประกอบด้วยโครงสร้างหลักที�ประกอบเข้าด้วยกันในรู ปสี� เหลี�ยมคางหมู
(1) ที�ประกอบด้วย แผ่นบานพับ (2) จํานวน 2 แผ่น แกนหมุนระหว่างบานพับ (3) กลไกสกรู และแกน

ัตว

เหล็ก (4) และ คานควบคุ มการเคลื� อนที�ของแกนเหล็ก (5) ที�ซ� ึ งมีลกั ษณะเฉพาะคือกลไกผ่อนแรง
5

ประกอบด้วย 2 ขั�นตอนคือ การทดแรงที�กลไกสกรู หรื อแม่แรงเพื�อส่ งแรงผ่านแกนเหล็ก (4) กดแผ่นบีบ
อัดที�ติดตั�งบนบานพับ (2) สําหรับหี บนํ�ามันจากเมล็ดพืช และแกนหมุนระหว่างแผ่นบานพับ (3) ในการ
ผ่อนแรงอีกต่อหนึ�ง
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3.1.4 คำแนะนำในการรางบทสรุปการประดิษฐของคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/
อนุสิทธิบัตร
สำหรับสิทธิบตั รการประดิษฐ/อนุสทิ ธิบตั ร ควรอธิบายถึงลักษณะทางเทคนิคทีจ่ ำเปน
สำหรับการแกไขปญหาของการประดิษฐน้ี โดยใหอธิบายใหครบทุกสวนของจำพวกการขอถือสิทธิ
เชน ผลิตภัณฑ กระบวนการ บรรยายอยางรัดกุม ชัดแจง และไมเกิน 200 คำ โดยไมระบุผลดี
หรือประโยชนของการประดิษฐและวิธกี ารใชทไ่ี มแนนอน
ตัวอยางการเขียนบทสรุปการประดิษฐ “สูตรผสมสารสกัดจากชาเมี่ยงและน้ำมันหอม
ระเหยจากผลมะแขวน”

ง
า

ย
อ

หน้าที� 1 ของจํานวน 1หน้า

5

บทสรุ ปการประดิษฐ์
สู ตรผสมสารสกัดจากใบชาเมี�ยงและนํ�ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น ที�มีองค์ประกอบของสารสกัดใบ
ชาเมี�ยงและนํ�ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น ซึ� งเป็ นสารละลายเข้มข้นทั�งที�อยูใ่ นรู ปแบบสเปรย์และรู ปแบบ
อื�นๆ มีค่า pH อยูร่ ะหว่าง 5-5.5 และใช้สําหรับลดอาการอักเสบในช่องปากและลําคอ โดยมีส่วนประกอบด้วย
นํ�ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น, สารสกัดชาเมี�ยงที�สกัดด้วยตัวทําละลายแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์ (Alcohol),
พรอโพลี น ไกลคอล(Propylene glycol), กลี เซอรี น (Glycerin), ซอร์ บิทอล (Sorbital), นํ�ามันเปปเปอร์ มินต์
(Peppermint oil), สารละลายแซคคารี น (Saccharin sol.)

ัตว
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3.1.5 คำแนะนำในการเตรียมรูปเขียนของคำขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ/อนุสทิ ธิบตั ร
เปนสวนทีจ่ ะชวยใหผอู า นคำขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร สามารถเขาใจรายละเอียด
การประดิษฐไดดีขึ้น หากผูขอไมยื่นรูปเขียนในกรณีที่จำเปนคำขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได
ซึง่ รูปเขียนจะตองแสดงใหเห็นชัดเจนสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐและเปนไปตาม
หลักวิชาการเขียนแบบ ตามลักษณะและวิธีที่กรมทรัพยสินทางปญญากำหนด เชน
• ตองเขียนดวยหมึกสีดำเขมที่สามารถอยูไดทนนานและหามระบายสี
• เขียนโดยใชอุปกรณการเขียนแบบ มีสัดสวนที่ถูกตอง
• ใชสัญลักษณ (Drawing symbols) ตามที่กำหนด
• หมายเลขอางอิงทีใ่ ชกำกับชิน้ สวนตางๆ ในรูปเขียนตองแสดงดวยเลขอารบิค
และตองไมมวี งเล็บหรือวงกลมประกอบหมายเลขอางอิงดังกลาว
Tips : วิธีการเตรียมรูปเขียน
เขียนตามหลักวิชาการเขียนแบบ พรอมทั้งกำกับแสดงชิ้นสวนตางๆ
และภายใตรูปใหระบุ รูปที่... เทานั้น
ตัวอยางรูปเขียน
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3.2 การรางคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
3.2.1 องคประกอบของคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
คำขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน ดังนี้
(1) ชื่อแสดงแบบผลิตภัณฑ เปนการระบุถึงลักษณะตามหนาที่ใชสอย
และสอดคลองกับภาพแสดงแบบผลิตภัณฑทย่ี น่ื ไว โดยชือ่ ทีแ่ สดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ
ตองไมระบุ ขอดี คุณลักษณะ วัสดุหรือชื่อทางการคา เชน

ชื่อแสดงแบบผลิตภัณฑ “ผลิตภัณฑของเลน”

ชื่อแสดงแบบผลิตภัณฑ “ลวดลายผา”

(2) ขอถือสิทธิ
(3) รูปเขียน
(4) คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี) ใชในกรณีที่ตองการอธิบายถึง
คุณลักษณะของแบบผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับชื่อแสดงแบบผลิตภัณฑ และภาพแสดง
แบบผลิตภัณฑใหสามารถเขาใจถึงแบบผลิตภัณฑที่ยื่นขอได เชน แบบผลิตภัณฑชื่อ
“เครื่องฉายรังสี” โดยชื่อและภาพอยางเดียวไมสามารถจำแนกแบบผลิตภัณฑไดชัดเจน
คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑอธิบายไมเกิน 100 คำ และไมมีผลทางกฎหมาย
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3.2.2 คำแนะนำในการรางขอถือสิทธิของคำขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ
หลักการในการรางขอถือสิทธิของคำขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ มีดงั นี้
• ใหระบุขอ ถือสิทธิเพียงขอเดียว ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑโดยไมรวม
ถึงเครือ่ งหมายการคาหรือไมรวมเครือ่ งหมายการคาและขอความทีป่ รากฏ
• การเขียนขอถือสิทธิ เชน รูปรางลักษณะ/รูปราง ลักษณะและลวดลาย/
รูปราง ลักษณะ ลวดลาย และสี/ลวดลาย ของ...(ชื่อผลิตภัณฑ)… ดังมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑทเ่ี สนอมานี้
• ขอหาม ไมระบุขอถือสิทธิในวัสดุ หนาที่ใชสอย คุณสมบัติหรือขอดี
ของการออกแบบผลิตภัณฑนน้ั

ง
า

ย
อ

ตัวอยางการเขียนขอถือสิทธิ “ลวดลายผา”

หน้า 1 ของจํานวน 1หน้า

ัตว

ข้ อถือสิ ทธิ

ขอถือสิ ทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ� งได้แก่ ลวดลายบนผืนผ้า ดังมีรายละเอียดตามปรากฏในภาพแสดงแบบ
ผลิตภัณฑ์ที�ได้เสนอมานี�
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3.2.3 คำแนะนำในการเตรียมรูปเขียน/รูปถายของคำขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ
สำหรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ ไมมแี บบฟอรมภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ
อาจจะแสดงดวยรูปเขียนหรือรูปถายอยางใดก็ได ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑตอ งระบุจำนวนหนา
และจำนวนรูปใหชัดเจน ไมตองมีคำอธิบายภาพ สัมพันธกันทุกภาพ
• ในกรณีทแ่ี สดงภาพดวยรูปเขียน ตองแสดงอยางชัดเจน โดยใหจดั แสดง
ในลักษณะที่ไมปดบังรูปทรงและรายละเอียดของแบบผลิตภัณฑและเปนไปตามหลักวิชา
การเขียนแบบซึ่งประกอบดวยรูปดานหนา ดานบน ดานขาง และทัศนียภาพที่สัมพันธ
ซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีรูปดานตรงกันขามเหมือนกันใหแสดงเพียงรูปเดียว
• ไมตองระบุ ขนาด ขอความที่อธิบายภาพแสดงชิ้นสวนหรือวัสดุ
• ใหใชอปุ กรณเขียนแบบหรืออาจใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียน
แบบตัวอยางเชน AutoCAD
• แนวเสนเรียบและหนาเทากันโดยตลอดและไมตองลงแถบสี
• เขียนหรือพิมพดวยหมึกที่สามารถอยูไดทนทาน สีดำเขม
• การลงแสงเงาบนระนาบโคงตางๆ ของแบบผลิตภัณฑ ใหแสดงได
เฉพาะลักษณะแสงเงา
• บนทัศนียภาพของแบบผลิตภัณฑและแสดงดวยเสนเล็กบาง ทั้งนี้
ตองไมทำใหรูปรางลักษณะของแบบผลิตภัณฑที่ยื่นขอไมชัดเจน
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ตัวอยางภาพแบบผลิตภัณฑที่ใชอุปกรณเขียนแบบ

• การออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ ในกรณีท่ี “ลวดลายบนวัสดุแผนผืน”
หากมีลวดลายซ้ำๆ กันตอเนือ่ งยาวไมสน้ิ สุดใหแสดงชวงลายทีเ่ ริม่ ซ้ำ (Repeat) โดยมีสญ
ั ลักษณ
กำกับบริเวณมุมทัง้ สี่
ตัวอยางภาพที่มีสัญลักษณกำกับบริเวณมุมทั้งสี่
สัญลักษณแสดงลวดลายซ้ำๆ
กันตอเนือ่ งยาวไมสน้ิ สุด
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บทที่ 4

คาธรรมเนียม

บทที่ 4

คาธรรมเนียม
การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จะตองชำระคาธรรมเนียมตามขั้นตอนของกรม
ทรัพยสนิ ทางปญญาตัง้ แตขน้ั ตอนการยืน่ คำขอ จนกระทัง่ ไดรบั การจดทะเบียน รวมทัง้ ตอง
ชำระคาธรรมเนียมการรักษาสิทธิจนกระทัง่ หมดอายุความคุม ครอง ทัง้ นีห้ นวยงานทรัพยสนิ
ทางปญญาจะเปนผูด ำเนินการชำระคาธรรมเนียม โดยมีอตั ราคาธรรมเนียมในขัน้ ตอนตางๆ
ดังนี้

4.1 อัตราคาธรรมเนียม
รายการ
ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ
ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ
คำขอแกไขเพิม่ เติม
การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร
คำขอใหตรวจสอบการประดิษฐ(กรณีการประดิษฐ)
รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร
คำคัดคาน
คำอุทธรณ
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
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คาธรรมเนียม
(บาท)
500
250
250
50
250
500
250
500
250
500
100

4.2 อัตราคาธรรมเนียมรายปสิทธิบัตรการประดิษฐ
สิทธิบัตรการประดิษฐ

คาธรรมเนียมรายป
(บาท)
ปที่ 5
1,000
ปที่ 6
1,200
ปที่ 7
1,600
ปที่ 8
2,200
ปที่ 9
3,000
ปที่ 10
4,000
ปที่ 11
5,200
ปที่ 12
6,600
ปที่ 13
8,200
ปที่ 14
10,000
ปที่ 15
12,000
ปที่ 16
14,200
ปที่ 17
16,600
ปที่ 18
19,200
ปที่ 19
22,000
ปที่ 20
25,000
140,000
หรือชำระทั้งหมดในการชำระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก
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4.3 อัตราคาธรรมเนียมรายปสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

คาธรรมเนียมรายป
(บาท)
ปที่ 5
500
ปที่ 6
650
ปที่ 7
950
ปที่ 8
1,400
ปที่ 9
2,000
ปที่ 10
2,750
7,500
หรือชำระทั้งหมดในการชำระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก

4.4 อัตราคาธรรมเนียมรายปอนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

คาธรรมเนียมรายป
(บาท)
750
ปที่ 5
1,500
ปที่ 6
2,000
หรือชำระทั้งหมดในการชำระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก

4.5 คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร
การตออายุอนุสิทธิบัตร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
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คาธรรมเนียม
(บาท)
6,000
9,000
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ภาคผนวก

แบบพิมพคำขอ (แบบ สป/สผ/001-ก)

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
หน้า 1 ของจํานวน 3 หน้า

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที�
คําขอรับสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบตั ร
ข้าพเจ้าผูล้ งลายมือชื�อในคําขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รนี�
ขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร
พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที�2)
พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที�3) พ.ศ.2542

วันรับคําขอ

เลขที�คาํ ขอ

วันยืน� คําขอ
สัญลักษณ์จาํ แนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
ใช้กบั แบบผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วันประกาศโฆษณา
วันออกสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร

เลขที�ประกาศโฆษณา
เลขที�สิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร

ลายมือชื�อเจ้าหน้าที�

1.ชื�อที�แสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์
2.คําขอรับสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์น� ีเป็ นคําขอสําหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันและเป็ นคําขอลําดับที�
ในจํานวน
คําขอ ที�ยนื� ในคราวเดียวกัน
3.1 สัญชาติ
3.ผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร และที�อยู่ (เลขที� ถนน ประเทศ)
3.2 โทรศัพท์
3.3 โทรสาร
3.4 อีเมล์
4.สิ ทธิในการขอรับสิทธิ บตั ร/อนุสิทธิบตั ร
ผูป้ ระดิษฐ์/ผูอ้ อกแบบ
ผูร้ ับโอน
ผูข้ อรับสิ ทธิโดยเหตุอื�น
5.ตัวแทน (ถ้ามี)/ที�อยู่ (เลขที� ถนน จังหวัด รหัสไปรษณี ย)์
5.1 ตัวแทนเลขที�
5.2 โทรศัพท์
5.3 โทรสาร
5.4 อีเมล์
6.ผูป้ ระดิษฐ์/ผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์ และที�อยู่ (เลขที� ถนน ประเทศ)

7.คําขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รนี�แยกจากหรื อเกี�ยวข้องกับคําขอเดิม
ผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ขอให้ถือว่าได้ยนื� คําขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รนี� ในวันเดียวกับคําขอรับสิทธิบตั ร
เลขที�
วันยืน�
เพราะคําขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รนี�แยกจากหรื อเกี�ยวข้องกับคําขอเดิมเพราะ
คําขอเดิมมีการประดิษฐ์หลายอย่าง
ถูกคัดค้านเนื�องจากผูข้ อไม่มีสิทธิ
ขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิ ทธิ
หมายเหตุ ในกรณี ที�ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จดั ทําเป็ นเอกสารแนบท้ายแบบพิมพ์น� ีโดยระบุหมายเลขกํากับข้อและหัวข้อที�แสดงรายละเอียด
เพิ�มเติมดังกล่าวด้วย

ภาคผนวก 1
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แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
หน้า 2 ของจํานวน 3 หน้า
8.การยืน� คําขอนอกราชอาณาจักร
วันยืน� คําขอ

เลขที�คาํ ขอ

ประเทศ

สัญลักษณ์จาํ แนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ

สถานะคําขอ

8.1
8.2
8.3
ผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รให้ถือว่าได้ยนื� คําขอนี�ในวันที�ได้ยนื� คําขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รในต่างประเทศเป็ นครั�งแรกโดย
ได้ยนื� เอกสารหลักฐานพร้อมคําขอนี�
ขอยืน� เอกสารหลักฐานหลังจากวันยืน� คําขอนี�
9.การแสดงการประดิษฐ์หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รได้แสดงการประดิษฐ์ที�หน่วยงานของรัฐเป็ นผูจ้ ดั
วันแสดง
วันเปิ ดงานแสดง
ผูจ้ ดั
10.การประดิษฐ์เกี�ยวกับจุลชีพ
8.4

10.1 เลขทะเบียนฝากเก็บ

10.2 วันที�ฝากเก็บ

10.3 สถาบันฝากเก็บ/ประเทศ

11.ผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ขอยืน� เอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวันที�ยนื� คําขอนี� และจะจัดยืน� คําขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
นี�ที�จดั ทําเป็ นภาษไทยภายใน 90 วัน นับจากวันยืน� คําขอนี� โดยขอยืน� เป็ นภาษา
อังกฤษ
ฝรั�งเศส
เยอรมัน
ญี�ปุ่น
อื�น ๆ
12.ผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาคําขอรับสิ ทธิบตั ร หรื อรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนุ
สิ ทธิบตั รนี�หลังจากวันที�
เดือน
พ.ศ.
ผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รขอให้ใช้รูปเขียนหมายเลข
ในการประกาศโฆษณา
14.เอกสารประกอบด้วย
13.คําขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รนี�ประกอบด้วย
เอกสารแสดงสิ ทธิในการขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
ก.แบบพิมพ์คาํ ขอ
หน้า
ข.รายละเอียดการประดิษฐ์
 หนังสื อรับรองการแสดงการประดิษฐ์/การออกแบบ
หรื อคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์
หน้า
ผลิตภัณฑ์
ค.ข้อถือสิ ทธิ
หน้า
หนังสื อมอบอํานาจ
เอกสารรายละเอียดเกี�ยวกับจุลชีพ
ง.รู ปเขียน
- รู ป
- หน้า
เอกสารการขอนับวันยืน� คําขอในต่างประเทศเป็ นวันยืน�
จ.ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
คําขอในประเทศไทย
รู ปเขียน
รู ป
- หน้า
เอกสารขอเปลี
�ยนแปลงประเภทของสิ ทธิ
ภาพถ่าย
รู ป
- หน้า
เอกสารอื
�
น
ๆ
ฉ.บทสรุ ปการประดิษฐ์
หน้า
15.ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
การประดิษฐ์น� ีไม่เคยยืน� ขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รมาก่อน
การประดิษฐ์น� ีได้พฒั นาปรับปรุ งมาจาก…………………………………………………………………………………..
16.ลายมือชื�อ (
ผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร; ตัวแทน )
หมายเหตุ บุคคลใดยืน� ขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรื ออนุสิทธิบตั ร โดยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที�
เพื�อให้ได้ไปซึ� งสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั�งจําทั�งปรับ

48 ภาคผนวก 1

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
หน้า 3 ของจํานวน 3 หน้า

ภาคผนวก 1

49

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ)

แบบสป/สผ/อสป/001-ก(พ)

คํารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เรียน

เขียนที่………………………………………………..
วันที่………….เดือน……………….……พ.ศ……….

อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
ขาพเจา……………………………………………………………………………………..
ที่อยู……………………………………………………………………………………………..และ
ขาพเจา……………………………………………………………………………………..
ที่อยู……………………………………………………………………………………………..และ
ขาพเจา……………………………………………………………………………………..
ที่อยู………………………………………………………………………………………………….
ขอรับรองและยืนยันเกี่ยวกับสิทธิของขาพเจาในการประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ คือ
(ระบุชื่อการประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ)…………………………………………………………….
ซึ่ง ขาพเจาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ดังนี้
1. ขาพเจาเปนผูประดิษฐสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ผูออกแบบสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรดัง
กลาว
2. ไม มี บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานใดมี สิ ท ธิ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต ร สํ า หรั บ การประดิ ษ ฐ /การ
ออกแบบผลิตภัณฑ ที่ขอรับสิทธิบัตร
3. ขาพเจายังไมไดโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แก
บุคคลอื่นใด
4. รายละเอียดตาง ๆ ที่ขาพเจาระบุถึงในคํารับรองนี้ ตลอดจนขอเท็จจริงทั้งปวงที่ระบุในคําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ……………………………………….
(……………………………….……..)
……………………………………….
(……………………………………...)
……………………………………….
(………………………………………)
หมายเหตุ
1. ใหยื่นคํารับรองนี้ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เปนผูประดิษฐ/ผูออกแบบเอง
2. ใหยื่นคํารับรองนี้พรอมกับคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

50 ภาคผนวก 1

แบบ สป/สผ/อสป/002-ก
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แบบ สป/สผ/อสป/003-ก

52 ภาคผนวก 1

แบบ สป/สผ/อสป/004-ก
สําหรับเจ้ าหน้ าที�
แบบ สป/สผ/อสป/004-ก

คําขอที�

.

.

รับวันที�

คําขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิ
คําขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร เลขที�
วันยื�นคําขอ
ชื�อผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร

.
.
.

1. ข้ าพเจ้ า
เป็ นผู้ขอ/ตัวแทนของผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
ขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิจาก

1.1 สิทธิบตั รการประดิษฐ์ เป็ นอนุสิทธิบตั ร

1.2 อนุสิทธิบตั รเป็ นสิทธิบตั รการประดิษฐ์
และข้ าพเจ้ าประสงค์ให้ ถือว่า

วันยื�นคําขอเดิมเป็ นวันยื�นคําขอ

วันยื�นคําขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิเป็ นวันยื�นคําขอ
.
2. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าการเปลี�ยนแปลงนี �เป็ นไปตามมาตรา 65 จัตวา แห่งพระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั ร
พ.ศ. 2522 แก้ ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั ร (ฉบับที� 3) พ.ศ.2542 กล่าวคือ เปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิจาก
สิทธิบตั รเป็ นอนุสิทธิบตั รก่อนวันประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบตั ร หรื อ เปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิจากอนุสิทธิบตั รเป็ น
สิทธิบตั รการประดิษฐ์ ก่อนจดทะเบียนการประดิษฐ์ และออกอนุสิทธิบตั รดังกล่าว
วันที�

เดือน

พ.ศ.

.

ลายมือชื�อ
(

หมายเหตุ

.
)

ให้ ขีดข้ อความที�ไม่ใช้ ออก

ภาคผนวก 1
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แบบ สป/สผ/อสป/005-ก

54 ภาคผนวก 1

ตัวอยางคำขอที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
แบบสป/สผ/อสป/001-ก

หน้ า 1 ของจํานวน 2 หน้ า

สําหรั บเจ้ าหน้ าที�
คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร
 การประดิษฐ์
 การออกแบบผลิตภัณฑ์
 อนุสทิ ธิบตั ร

วันรับคําขอ
เลขที�คําขอ
วันยื�นคําขอ
สัญลักษณ์จําแนกการประดิษฐ์ ระหว่างประเทศ

ง
า

ย
อ

ข้ า พเจ้ าผู้ล งลายมื อ ชื� อ ในคํ า ขอรั บ สิ ท ธิ บัต ร/อนุสิ ท ธิ บัต รนี �
ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. 2522
แก้ ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2535
และ พระราชบัญญัติสทิ ธิบตั ร (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2542

ใช้ กบั แบบผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วันประกาศโฆษณา

วันออกสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร

เลขที�ประกาศโฆษณา

เลขที�สทิ ธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร

ลายมือชื�อเจ้ าหน้ าที�

1.ชื�อที�แสดงถึงการประดิษฐ์ /การออกแบบผลิตภัณฑ์
สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื� องดื�มอาติโช้ คผสมสมุนไพรชนิดผงชง

ัตว

2.คําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์นี �เป็ นคําขอสําหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันและเป็ นคําขอลําดับที� 1
ในจํานวน 1 คําขอ ที�ยื�นในคราวเดียวกัน
3.ผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร และที�อยู่ (เลขที� ถนน ประเทศ)
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื �นที�สงู (องค์การมหาชน) และมูลนิธิโครงการหลวง
เลขที� 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

4.สิทธิในการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
 ผู้ประดิษฐ์ /ผู้ออกแบบ  ผู้รับโอน
 ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอื�น
5.ตัวแทน(ถ้ ามี)/ที�อยู่ (เลขที� ถนน จังหวัด รหัสไปรษณีย์)

3.1 สัญชาติ ไทย

3.2 โทรศัพท์ 0-5332-8496-8
3.3 โทรสาร 0-5332-8494
3.4 อีเมล์ -

5.1 ตัวแทนเลขที�
5.2 โทรศัพท์
5.3 โทรสาร
5.4 อีเมล์

6.ผู้ประดิษฐ์ /ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และที�อยู่ ( เลขที� ถนน ประเทศ )
1. นายไพโรจน์ วิริยจารี มูลนิธิโครงการหลวง 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
2. นางสาวณัฐพร จ่าหมื�นไวย์ มูลนิธิโครงการหลวง 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
3. นางสาวสลักจิต บุญทาคํา มูลนิธิโครงการหลวง 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
7. คําขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รนี �แยกจากหรื อเกี�ยวข้ องกับคําขอเดิม
ผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ขอให้ ถือว่าได้ ยื�นคําขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รนี � ในวันเดียวกับคําขอรับสิทธิบตั ร
เลขที�
วันยื�น
เพราะคําขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รนี �แยกจากหรื อเกี�ยวข้ องกับคําขอเดิมเพราะ
� คําขอเดิมมีการประดิษฐ์ หลายอย่าง � ถูกคัดค้ านเนื�องจากผู้ขอไม่มีสทิ ธิ � ขอเปลีย� นแปลงประเภทของสิทธิ
หมายเหตุ ในกรณีที�ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ ครบถ้ วน ให้ จดั ทําเป็ นเอกสารแนบท้ ายแบบพิมพ์นี �โดยระบุหมายเลขกํากับข้ อและหัวข้ อที�แสดงรายละเอียด เพิ�มเติมดังกล่าวด้ วย
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หน้ า 2 ของจํานวน 2 หน้ า

แบบสป/สผ/อสป/001-ก (ใบต่อ)

8.การยื�นคําขอนอกราชอาณาจักร
วันยื�นคําขอ

เลขที�คําขอ

8.1
8.2
8.3

ประเทศ

สัญลักษณ์จําแนกการ
ประดิษฐ์ ระหว่างประเทศ

สถานะคําขอ

ง
า

ย
อ

8.4 � ผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รขอสิทธิให้ ถือว่าได้ ยื�นคําขอนี �ในวันที�ได้ ยื�นคําขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รในต่างประเทศเป็ นครัง� แรกโดย
� ได้ ยื�นเอกสารหลักฐานพร้ อมคําขอนี � � ขอยื�นเอกสารหลักฐานหลังจากวันยื�นคําขอนี �
9.การแสดงการประดิษฐ์ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รได้ แสดงการประดิษฐ์ ที�หน่วยงานของรัฐเป็ นผู้จดั
วันแสดง
วันเปิ ดงานแสดง
ผู้จดั
10.การประดิษฐ์ เกี�ยวกับจุลชีพ
10.1 เลขทะเบียนฝากเก็บ
10.2 วันที�ฝากเก็บ
10.3 สถาบันฝากเก็บ/ประเทศ
11.ผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ขอยื�นเอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวันยื�นคําขอนี � และจะจัดยื�นคําขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รนี �ที�จดั ทํา
เป็ นภาษาไทยภายใน 90 วัน นับจากวันยื�นคําขอนี � โดยขอยื�นเป็ นภาษา
� อังกฤษ
� ฝรั�งเศส
� เยอรมัน
� ญี�ปนุ่
� อื�นๆ
12.ผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ขอให้ อธิบดีประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบตั ร หรื อรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนุสทิ ธิบตั รนี �
หลังจากวันที�
เดือน
พ.ศ
� ผู้ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รขอให้ ใช้ รูปเขียนหมายเลข
ในการประกาศโฆษณา
13.คําขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รนี �ประกอบด้ วย
14.เอกสารประกอบคําขอ
ก. แบบพิมพ์คําขอ
2 หน้ า
 เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
 หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ /การออกแบบ ผลิตภัณฑ์
ข. รายละเอียดการประดิษฐ์
 หนังสือมอบอํานาจ
หรื อคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์
4 หน้ า
 เอกสารรายละเอียดเกี�ยวกับจุลชีพ
ค. ข้ อถือสิทธิ
2 หน้ า
 เอกสารการขอนับวันยื�นคําขอในต่างประเทศเป็ นวันยื�น
ง. รูปเขียน
- รูป
- หน้ า
คําขอในประเทศไทย
จ. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
 เอกสารขอเปลีย
� นแปลงประเภทของสิทธิ
� รูปเขียน
รูป
- หน้ า
 เอกสารอื�น ๆ
� ภาพถ่าย
รูป
- หน้ า

ัตว

ฉ. บทสรุปการประดิษฐ์

1 หน้ า

15. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
 การประดิษฐ์ นี �ไม่เคยยื�นขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รมาก่อน
 การประดิษฐ์ นี �ได้ พฒ
ั นาปรับปรุงมาจาก…………………………………………………………………………………………….
16. ลายมือชื�อ ( ผู้ขอรับสิทธิบตั ร / อนุสทิ ธิบตั ร; ตัวแทน )

(หม่อมเจ้ าภีศเดช รัชนี)
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
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(นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ )
ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาพื �นที�สงู (องค์การมหาชน)

หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า

รายละเอียดการประดิษฐ์
ชื�อทีแ� สดงถึงการประดิษฐ์
สู ตรและกรรมวิธีการผลิตเครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพรชนิดผงชง
สาขาวิทยาการทีเ� กี�ยวข้ องกับการประดิษฐ์
5

10

15

20

25

ง
า

ย
อ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกับสู ตรและกรรมวิธีการผลิตเครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพร
ชนิดผงชง

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการทีเ� กี�ยวข้ อง
ปั จจุ บ นั คนไทยให้ค วามสนใจด้า นสุ ขภาพมากขึ� น เครื� องดื� ม สมุนไพรนับว่า เป็ นทางเลื อกหนึ� งของ
ผูบ้ ริ โภค โดยตลาดเครื� องดื�มเพื�อสุ ขภาพ ไม่รวมผลิตภัณฑ์จากนม ในปี 2547 มีมูลค่าถึง 4,000 ล้านบาท โดย
ตลาดในประเทศไทย เริ� มเปิ ดรับเครื� องดื�มสมุนไพรมากขึ�น และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื� อง ประมาณร้อยละ
10-15 ทําให้ชาสมุนไพรเป็ นเครื� องดื�มประเภทหนึ�งที�กลับเข้ามาได้รับความนิ ยมอีกครั�ง โอกาสทางการตลาดก็
เป็ นไปอย่างชัดเจนมากขึ� น อี กทั�ง รั ฐบาลก็มี นโยบายสนับ สนุ นการส่ ง ออกชาสมุ นไพรด้วย (ธนาคารไทย
พาณิ ชย์, 2547)
อาติโช้ค (Artichoke) เป็ นพืชตระกูลผักที�รับประทานได้ชนิ ดหนึ� งในประเทศแถบเมดิเตอร์ เรเนี ยน มี
คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant) ที�ดี และเสริ มสุ ขภาพ (Gil-Izquierdo et al., 2001) เป็ นพืชที�มี
สารอาหารต่างๆ เช่น โปรตีน แร่ ธาตุ มีปริ มาณเส้นใยสู ง มีไขมันตํ�า อีกทั�งยังมีสารประเภท โพลีฟีนอล และโอลิ
โกแซคคาไรด์ ซึ� งสารโพลีฟีนอล เช่น กรดไฮดรอกซี วินนามิก (Hydroxycinnamic acids) และ ฟลาโวน
(Flavones) จะมีคุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านสารก่อมะเร็ ง โอลิ โกแซคคาไรด์มี
คุณสมบัติเป็ นพรี ไบโอติค เป็ นสารอาหารที�ย่อยไม่ได้ จึงช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ปกติ ลดการติดเชื� อ
ของลําไส้ (Goni et al., 2005) และมีสรรพคุณในการขับปั สสาวะเพื�อรักษาโรคเบาหวาน (Koseki et al., 2002)
อาติโช้คยังประกอบด้วยไซนาริ น (Cynarin) และ สโคลีโมไซด์ (Scolymoside) ซึ� งสามารถกระตุน้ การผลิตนํ�าดี
การหลัง� นํ�าดี และการทํางานของตับ (ศักดา, 2547) โกลบอาติโช้ค (Globe artichoke) เป็ นอาติโช้คที�เพาะปลูก
ในฝรั�งเศส อิตาลี สเปน และอเมริ กา โดยเฉพาะแคลิฟอร์ เนีย สามารถนํามารับประทานได้ โดยนํามาต้ม ผัด
ลวก ย่าง ดอง มีรสหวานในตัวจึงสามารถนํามาทําเครื� องดื�มประเภทลิเควอร์ (Liquer) อีกทั�งนํามาผลิตเป็ น
เครื� องดื� มหรื อที�มกั เรี ยกกันโดยทัว� ไปว่า ชาอาติโช้ค ซึ� งเครื� องดื�มหรื อชาอาติโช้คมีการผลิ ตเชิ งพาณิ ชย์มากที�
เมืองดาลัต ประเทศเวียดนาม (Wikipedia, 2007) โดยนําส่ วนของดอก ใบ ต้น และรากของอาติโช้ค มาใช้เป็ น
ส่ วนประกอบ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที�ทาํ จากอาติโช้คล้วนๆ จะมีรสชาติที�ยงั ไม่เป็ นที�ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค
เนื�องจากการขาดกลิ�นรสที�พึงประสงค์

ัตว
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หน้า 2 ของจํานวน 5 หน้า
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ปั จจุ บ นั เกษตรกรในพื� นที� โครงการหลวงทางภาคเหนื อของประเทศไทยสามารถผลิ ต อาติ โช้ค ส่ ง
จํา หน่ า ยได้จาํ นวนมากและมี บ างส่ วนเกิ นความต้องการของตลาด ประกอบกับ ผลิ ตผลอาติ โช้ค ไม่ ไ ด้ตาม
มาตรฐานชั�นคุณภาพที�ลูกค้าต้องการ การนําอาติโช้คมาแปรรู ปจึงเป็ นทางเลือกหนึ� งในการสร้างมูลค่าเพิ�มและ
เป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสู งสุ ด
ดัง ที� ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น ว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ช าอาติ โ ช้ค ส่ ว นใหญ่ มี รสจื ด ทํา ให้ ไ ม่ เ ป็ นที� ย อมรั บ ของ
ผูบ้ ริ โภค มูลนิ ธิโครงการหลวงจึงได้นาํ อาติโช้คมาประดิษฐ์เป็ นเครื� องดื�มสมุนไพรผสมชนิดแห้ง โดยมีสูตรที�
เหมาะสม ซึ� งประกอบด้วยอัตราส่ วนของดอก ใบ และรากของอาติโช้ค และมีการสร้างรสชาติที�เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะด้วยการเพิ�มหญ้าหวานและชะเอม เพื�อให้รสชาติ เป็ นที�ยอมรับมากขึ�น รวมทั�งพัฒนากรรมวิธีการผลิ ต
เพื�อให้สารไซนาริ น (Cynarin) ซึ� งเป็ นสารสําคัญคงอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ ซึ� งน่าจะเป็ นทางเลือกหนึ� งที�น่าสนใจ และ
ยังเป็ นการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้คนไทยได้บริ โภคผลิ ตภัณฑ์เครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพรเพื�อสุ ขภาพ
อย่างแท้จริ งด้วย

ง
า

ย
อ

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
การประดิ ษฐ์น� ี เกี� ยวข้องกับ สู ตรเครื� องดื� มที� มีส่วนผสมที� เหมาะสมระหว่างส่ วนต่างๆ ของอาติ โช้ค
ได้แก่ ผงดอกและก้านดอก ผงใบ และผงราก และผงสมุนไพร ได้แก่ หญ้าหวานและชะเอม ที�ช่วยทําให้รสชาติ
ของผลิ ตภัณฑ์ดียิ�งขึ� น และเป็ นที� ยอมรั บของผูบ้ ริ โภค รวมทั�งยังเกี� ยวข้องกับกรรมวิธีในการผลิ ตเครื� องดื� ม
ดังกล่าว ได้แก่ ระยะเวลาการผึ�ง การนวด ระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาการหมัก ของส่ วนดอกและก้านดอก ใบ
และราก
สํา หรั บ ในพื� นที� โครงการหลวงมี ก ารส่ ง เสริ มให้เกษตรกรปลู กอาติ โช้ค ซึ� ง เกษตรกรสามารถผลิ ต
อาติโช้คส่ งจําหน่ายได้จาํ นวนมากและมีบางส่ วนเกินความต้องการของตลาด ประกอบกับผลิตผลอาติโช้คไม่ได้
ตามมาตรฐานชั�นคุณภาพที�ลูกค้าต้องการ การนําอาติโช้คมาแปรรู ปจึงเป็ นทางเลือกหนึ� งในการสร้างมูลค่าเพิ�ม
และเป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสู งสุ ด โดยการนําส่ วนต่างของอาติโช้คมาประดิษฐ์เป็ นเครื� องดื�ม
สมุนไพรผสมชนิดแห้ง มีสูตรที�เหมาะสม มีรสชาติที�เป็ นเอกลักษณ์และเป็ นที�ยอมรับ และมีการพัฒนากรรมวิธี
เพื�อให้สารไซนาริ น ซึ�งเป็ นสาระสําคัญคงอยู่ เพื�อให้เป็ นเครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพรชนิดผงชงเพื�อสุ ขภาพ
อย่างแท้จริ ง

ัตว

การเปิ ดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์
เครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพรชนิดผงชง ประกอบด้วย ส่ วนต่างๆ ของอาติโช้ค ได้แก่ ดอกและก้าน
ดอก ใบ และราก รวมทั�งสมุนไพรอีก 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าหวานและชะเอม มีอตั ราส่ วน ดังนี�
1. ผงของดอกและก้านดอกอาติโช้ค ในปริ มาณร้อยละ 25 – 35 โดยนํ�าหนัก
2. ผงของใบอาติโช้คในปริ มาณร้อยละ 10 – 15 โดยนํ�าหนัก
3. ผงของรากอาติโช้คในปริ มาณ ร้อยละ 25 – 35 โดยนํ�าหนัก
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4. ทั�งนี�ส่วนผสมในข้อ 1-3 จะมีปริ มาณร้อยละ 60 – 80 โดยนํ�าหนัก
5. ผงชะเอมในปริ มาณร้อยละ 17 – 35 โดยนํ�าหนัก
6. ผงหญ้าหวานในปริ มาณร้อยละ 3 – 5 โดยนํ�าหนัก
เครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพรชนิดชงผง ที�เหมาะสม ประกอบด้วย
ร้อยละโดยนํ�าหนัก
ผงของดอกและก้านดอกอาติโช้ค
31
ผงของใบอาติโช้ค
12
ผงของรากอาติโช้ค
31
ผงชะเอม
21.7
ผงหญ้าหวาน
4.3
โดยกรรมวิธีในการผลิตมีดงั นี�
การเตรี ยมวัตถุดิบเครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพร
1. การเตรี ยมอาติโช้ค (Artichoke) โดยนําส่ วนต่างๆ ของอาติโช้ค ดังต่อไปนี�คือ
1.1 ดอกและก้านดอก เก็บเกี�ยวเมื�อดอกตูมปิ ดสนิท ตัดแต่งให้เหลือก้านดอกไว้ประมาณ 10
เซนติเมตร
1.2 ใบ ใช้ส่วนของใบที�มีสีเขียวสด
1.3 ราก ใช้ส่วนของรากฝอยหรื อรากแขนง (ไม่ใช้รากที�มีขนาดใหญ่หรื อเหง้า) ล้างและขัดดินออก
2. ใบหญ้าหวานที�ผา่ นการอบแห้งและบดให้ละเอียดเป็ นผง
3. รากชะเอมที�ผา่ นการอบแห้งและบดให้ละเอียดเป็ นผง
กรรมวิธีการผลิตเครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพร มีรายละเอียด ดังนี�
1. นําดอกและก้านดอก ใบ และรากอาติโช้ค มาล้างด้วยนํ�าสะอาด 2 ครั�ง ตามด้วยสารละลายคลอรี น
ที�ความเข้มข้น 10 พีพีเอ็ม ผึ�งให้แห้งที�อุณหภูมิ ห้อง จากนั�นนําส่ วนของอาติ โช้คที� ได้มาหั�นเป็ น
ท่อนความยาวประมาณ 1 นิ�ว
2. นําดอกและก้านดอกอาติโช้คมานวดด้วยเครื� องนวดเป็ นเวลา 1 นาที แล้วทิ�งไว้ที�อุณหภูมิ 10 oC
เป็ นเวลา 3 ชม. นําไปคัว� ในกะทะด้วยไฟอ่อนๆ (อุณหภูมิ 60 - 70 oC) จนแห้ง (ความชื� นร้อยละ
7-10) จากนั�นนํามาบดให้ละเอียดเป็ นผง
3. นําใบอาติโช้คมานวดด้วยเครื� องนวดเป็ นเวลา 20 นาที ทิ�งไว้ที�อุณหภูมิ 10 oC เป็ นเวลา 1 ชม.
นําไปคัว� ในกะทะด้วยไฟอ่อนๆ (อุณหภูมิ 60 - 70 oC) จนแห้ง (ความชื�นร้อยละ 7-10) จากนั�นนํามา
บดให้ละเอียดเป็ นผง

ัตว
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4. นํารากอาติโช้คที�ได้จากข้อ 1 ผึ�งไว้ที�อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 12 ชม. แล้วนวดด้วยเครื� องนวดเป็ น
เวลา 20 นาที แล้วทิ�งไว้ที�อุณหภูมิ 10 oC เป็ นเวลา 3 ชม. นําไปคัว� ในกะทะด้วยไฟอ่อนๆ (อุณหภูมิ
60 - 70 oC) จนแห้ง (ความชื�นร้อยละ 7-10) จากนั�นนํามาบดให้ละเอียดเป็ นผง
5. นําส่ วนผสมที�ได้จากข้อ 2, 3 และ4 มาผสมกับ ชะเอมบดละเอียด และหญ้าหวานบดละเอียด ตาม
อัตราส่ วนที�กาํ หนด
6. บรรจุ ส่วนผสมที� ได้จากข้อ 5 ในซองๆ ละ 1.5 กรัม จากนั�นบรรจุลงกล่องไม้และ/หรื อกล่อง
กระดาษ กล่องละ 10 ซอง
ทําการทดสอบคุณภาพและองค์ประกอบของส่ วนผสมเครื� องดื�มที�ได้ ดังต่อไปนี�
ตารางที� 1 ผลการวิเคราะห์ทางด้านเคมี กายภาพ จุลินทรี ย ์ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เครื�องดื�ม อาติโช้ คผสมสมุนไพร
คุณภาพทางกายภาพ
82.37 + 0.02 *
ค่า L (ความสว่าง)
0.51 + 0.02
ค่าสี a (สี แดง-เขียว)
19.53 + 0.06
ค่าสี b (สี เหลือง-นํ�าเงิน)
คุณภาพทางเคมี
5.57 + 0.27
ความชื�น (ร้อยละ)
6.37 + 0.06
ความเป็ นกรด – ด่าง
0.50 + 0.05
ปริ มาณของแข็งที�ละลายนํ�าได้ท�งั หมด (องศาบริ กซ์)
4.08
ปริ มาณสารไซนาริ น (มิลลิกรัม/กรัม)

ัตว
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ตารางที� 1 ผลการวิเคราะห์ทางด้านเคมี กายภาพ จุลินทรี ย ์ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส (ต่อ)
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เครื�องดื�ม อาติโช้ คผสมสมุนไพร
คุณภาพทางจุลชีววิทยา
20 cfu/g
ปริ มาณจุลินทรี ยท์ � งั หมด (cfu/g)
10 cfu/g
ยีสต์และรา (cfu/g)
ไม่พบ
อีโคไลและโคลิฟอร์ม (MPN/g)
คุณภาพทางประสาทสั มผัส (Ideal ratio profile)
0.99 + 0.09
สี
0.90 + 0.20
ความใส
1.00 + 0.07
กลิ�น
0.92 + 0.29
รสหวาน
0.97 + 0.04
การยอมรับรวม
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ข้ อถือสิ ทธิ
1. สู ตรเครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพร ที�ซ� ึงประกอบด้วย
ร้อยละโดยนํ�าหนัก
ผงของดอกและก้านดอกอาติโช้ค
25 – 35
ผงของใบอาติโช้ค
10 – 15
ผงของรากอาติโช้ค
25 – 35
ผงชะเอม
17 – 35
ผงหญ้าหวาน
3–5
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2. สู ตรเครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพรตามข้อถือสิ ทธิ 1 ที�ซ� ึงประกอบด้วย

ัตว

ผงของดอกและก้านดอกอาติโช้ค
ผงของใบอาติโช้ค
ผงของรากอาติโช้ค
ผงชะเอม
ผงหญ้าหวาน

ร้อยละโดยนํ�าหนัก
31
12
31
21.7
4.3

3. กรรมวิธีการผลิตเครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพรตามข้อถือสิ ทธิ 1 ที�ซ� ึ งมีข� นั ตอนดังนี�
ก) นําดอกและก้านดอก ใบ และรากอาติโช้ค มาล้างด้วยนํ�าสะอาด 2 ครั�ง ตามด้วยสารละลาย
คลอรี นที�ความเข้มข้น 10 พีพีเอ็ม ผึ�งให้แห้งที�อุณหภูมิห้อง จากนั�นนําส่ วนของอาติ โช้คที�
ได้มาหัน� เป็ นท่อนความยาวประมาณ 1 นิ�ว
ข) นําดอกและก้านดอกอาติโช้คมานวดด้วยเครื� องนวดเป็ นเวลา 1 นาที แล้วทิ�งไว้ที�อุณหภูมิ 10
o
C เป็ นเวลา 3 ชม. นําไปคัว� ในกะทะด้วยไฟอ่อนๆ (อุณหภูมิ 60 - 70 oC) จนแห้ง (ความชื� น
ร้อยละ 7-10) จากนั�นนํามาบดให้ละเอียดเป็ นผง
ค) นําใบอาติโช้คมานวดด้วยเครื� องนวดเป็ นเวลา 20 นาที แล้วทิ�งไว้ที�อุณหภูมิ 10 oC เป็ นเวลา
1 ชม. นําไปคัว� ในกะทะด้วยไฟอ่อนๆ (อุณหภูมิ 60 - 70 oC) จนแห้ง (ความชื� นร้อยละ 7-10)
จากนั�นนํามาบดให้ละเอียดเป็ นผง
ง) นํารากอาติโช้คที�ได้จากข้อ 1 ผึ�งไว้ที�อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 12 ชม. แล้วนวดด้วยเครื� องนวด
เป็ นเวลา 20 นาที แล้วทิ�งไว้ที�อุณหภูมิ 10 oC เป็ นเวลา 3 ชม. นําไปคัว� ในกะทะด้วยไฟอ่อนๆ
(อุณหภูมิ 60 - 70 oC) จนแห้ง (ความชื�นร้อยละ 7-10) จากนั�นนํามาบดให้ละเอียดเป็ นผง
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จ) นําส่ วนผสมที�ได้จากข้อ ข), ค) และง) มาผสมกับ ชะเอมบดละเอี ยด และหญ้าหวาน
บดละเอียด ตามอัตราส่ วนที�กาํ หนด
ฉ) บรรจุส่วนผสมที�ได้จากข้อ จ) ในซองที�ทาํ จากถุงผ้า, กระดาษ หรื อไนลอน ซองละ 1.5 กรัม
จากนั�นบรรจุลงกล่องไม้และ/หรื อกล่องกระดาษ กล่องละ 20 ซอง

ัตว

ภาคผนวก 2
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ง
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ย
อ

หน้าที� 1 ของจํานวน 1หน้า

5

ัตว

บทสรุปการประดิษฐ์
การประดิ ษ ฐ์น� ี เป็ นสู ต รและกรรมวิธี ก ารผลิ ต เครื� อ งดื� ม อาติ โ ช้ค ผสมสมุ น ไพรชนิ ด ผงชง โดยสู ต ร
เครื� องดื�มอาติโช้คผสมสมุนไพรชนิดผงชง ประกอบด้วย ผงดอกและก้านดอกอาติโช้ค, ผงใบอาติโช้ค, ผงราก
อาติโช้ค, ผงชะเอม และผงหญ้าหวาน มีกรรมวิธีการผลิตโดยนําส่ วนดอก, ก้านดอก, ใบและรากอาติโช้ค มา
ผึ�ง, นวด, คัว� แล้วบดเป็ นผง นํามาผสมกัน แล้วผสมกับผงชะเอมและผงหญ้าหวาน บรรจุซองที�เลือกได้จากถุง
ผ้าหรื อซองกระดาษหรื อซองไนลอน

64 ภาคผนวก

ตัวอยางอนุสิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียนแลว

ภาคผนวก 3
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