
รายละเอยีดข้อมูลการประดิษฐ์เพือ่ขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

รายละเอยีดการประดิษฐ์ 

                    รายละเอียดการประดิษฐ์  เป็นส่วนท่ีผูข้อตอ้งจดัทาํข้ึนเอง โดยตอ้งปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบญัญติั

สิทธิบตัรดว้ย กฎกระทรวงดงักล่าวกาํหนดวา่ รายละเอียดตอ้งระบุหวัขอ้เร่ืองตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

       ช่ือทีแ่สดงถึงการประดิษฐ์   ตอ้งระบุวา่การประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลกัษณะ

สาํคญัของการประดิษฐ์นั้นดว้ย เช่น พดัลมไฟฟ้า กรรมวิธีหล่อผนงัคอนกรีต เตาอบไฟฟ้า แบบจ่าย

ความร้อน เป็นตน้ จะตอ้งไม่ใชช่ื้อท่ีตั้งข้ึนเองหรือเคร่ืองหมายการคา้ เช่น เตาอบไฟฟ้าสุรชยั และ

ตอ้งไม่ใชช่ื้อท่ีเป็นการอวดอา้งสรรพคุณ เช่น เตาแก๊สมหศัจรรย ์หรือปากกาเนรมิต เป็นตน้ 

      สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์   ตอ้งระบุว่าการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัร/   

อนุสิทธิบตัรจดัอยูใ่นสาขาวทิยาการหรือเทคโนโลยดีา้นใด เช่น  วศิวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  

เคมี  ฟิสิกส์  เป็นตน้ 

      ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง  ตอ้งระบุลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีมีอยู่

ก่อนแลว้ พร้อมทั้งขอ้บกพร่องต่างๆ หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อแสดงให้เห็นว่า

การประดิษฐ์ ท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้ นแตกต่างกับการประดิษฐ์ ท่ี มีอยู่ ก่อนแล้วอย่างไรและ

เพียงใด ตวัอยา่งเช่น การขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรสําหรับ "อุปกรณ์และวิธีการวดัความยาวของ

วตัถุโดยความยาวคล่ืนแสงเลเซอร์" ดงักล่าวขา้งตน้ ในหวัขอ้น้ีจะระบุวา่ "ก่อนท่ีจะคิดประดิษฐ์การ

ประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรน้ี การวดัความยาวจะทาํโดยเทียบกบัความยาวมาตรฐาน 1 เมตร ท่ีทาํจาก

โลหะผสมระหว่างนิเกิลกับโครเม่ียมหรือท่ีเรียกกันว่า "นิโครม" ความยาวดังกล่าวอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากสัมประสิทธ์ิการขยายตวัของโลหะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ซ่ึง

เป็นเหตุให้ความยาวมาตรฐานดงักล่าวนั้นไม่คงท่ี " ในกรณีท่ีเป็นการประดิษฐ์ท่ียงัไม่เคยมีมาก่อน

เลย ผูข้ออาจระบุถึงปัญหาในทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดดงักล่าว 

     ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์  ต้องระบุถึงลักษณะท่ีสําคญัของการ

ประดิษฐ์โดยยอ่ รวมทั้งวตัถุประสงคข์องการประดิษฐ์ดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น การขอรับสิทธิบตัร/อนุ

สิทธิบตัร สําหรับ "อุปกรณ์และวิธีวดัความยาวของวตัถุโดยความยาวคล่ืนแสงเลเซอร์" ผูจ้ะขอระบุ

วา่"ลกัษณะของอุปกรณ์อนัเป็นการประดิษฐ์น้ีประกอบดว้ยแหล่งกาํเนิดแสงเลเซอร์ เคร่ืองตรวจจบั

สัญญาณ ส่วนบงัคบัทิศทาง โดยมีวงจรทางอิเล็คโทรนิคควบคุมการทาํงานและความยาวของวตัถุและ

จุดประสงค์ของการประดิษฐ์ดงักล่าว คือ เพื่อท่ีจะให้การวดัความยาวของวตัถุมีค่าถูกตอ้งแน่นอน

ยิง่ข้ึน  



                     คําอธิบายรูปเขียนโดยย่อ   ตอ้งระบุถึงรูปเขียนท่ีเสนอมาพร้อมกบัคาํขอ (ถา้มี) โดยระบุ

วา่รูปเขียนแต่ละรูปแสดงถึงส่วนใดของการประดิษฐ์ เช่น รูปท่ี 1 แสดงถึงส่วนประกอบทั้งหมดของ

เคร่ืองจกัร รูปท่ี 2 แสดงถึงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

                    การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์  ตอ้งระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ท่ีขอรับ

สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ว่ามีลกัษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไร

บา้ง การบรรยายในหัวขอ้น้ีตอ้งละเอียดสมบูรณ์ และชดัเจนพอท่ีจะทาํให้ผูมี้ความชาํนาญในระดบั

สามญัในสาขาวิทยาการนั้นๆ สามารถอ่านเขา้ใจถึงการประดิษฐ์นั้นได ้และสามารถนาํไปใช้และ

ปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ด้วยในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์น้ี ผูเ้ขียนควร

คาํนึงถึงความชดัเจนเป็นหลกัดงันั้น ควรกาํหนดลกัษณะและขั้นตอนการบรรยายให้ดี หากเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกบักลไก หรือเคร่ืองมือ ต่างๆ จาํเป็นอยา่งยิ่งตอ้งมีรูปเขียนประกอบในกรณีดงักล่าว การอา้งอิง

ลกัษณะทางโครงสร้างในหัวขอ้น้ี ตอ้งสอดคล้องกบัรูปเขียนด้วย ตวัอย่างในกรณีท่ีเป็นการขอรับ

สิทธิบตัรสําหรับเคร่ืองมือหรือกลไก ในขั้นแรกควรอธิบายถึงส่วนประกอบหรือโครงสร้างของการ

ประดิษฐ์นั้นว่ามีส่วนประกอบอย่างไรประกอบกนัในลักษณะใด และประกอบกันแล้วจะให้ผล

ในทางปฏิบติัอย่างไร ขั้นท่ีสองควรอธิบายถึงระบบการทาํงานหรือกรรมวิธีการผลิตเร่ิมตั้งแต่นาํ

วตัถุดิบเข้าระบบและผ่านขบวนการต่างๆ ของอุปกรณ์  ซ่ึงควรระบุถึงรายละเอียดของขั้นตอน

นั้นๆ ดว้ย จนกระทั้งไดเ้ป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จออกมา 

                    วธีิการในการประดิษฐ์ทีด่ีทีสุ่ด ในกรณีท่ีมีการระบุในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดย

สมบูรณ์ ถึงวิธีการประดิษฐ์หลายวิธี ผูข้อตอ้งระบุถึงวิธีการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุด แต่ถ้ามีการเปิดเผย

วิธีการประดิษฐ์ เพียงวิธีเดียวในหัวขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผูข้อสามารถระบุ

วา่ "วิธีการในการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุดไดแ้ก่ วิธีการดงัท่ีไดบ้รรยายไวใ้นหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์

โดยสมบูรณ์"          

                    การใช้ประโยชน์ของการประดิษฐ์  ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม เกษตรกรรม  

หรือพาณิชยกรรม ในกรณีท่ีลกัษณะของการประดิษฐ์เองไม่สามารถแสดงไดว้่าจะนาํไปใช้ในการ

ผลิตในดา้นต่างๆ ไดห้รือไม่เป็นอย่างไร เช่น การประดิษฐ์สารประกอบเคมีข้ึนใหม่ผูข้อตอ้งอธิบาย

ให้เห็นว่า  สามารถนาํเอาการประดิษฐ์นั้นไปใช้ในทางใดบา้ง และมีประโยชน์อย่างไร แต่ถา้โดย

ลกัษณะของ การประดิษฐ์นั้นเอง แสดงให้เห็นไดอ้ยู่แลว้วา่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในดา้นการ

ผลิตได ้ก็ไม่จาํเป็น ตอ้งมีหวัขอ้น้ี  

 

 



ข้อถือสิทธิ 

                    ขอ้ถือสิทธิ เป็นส่วนท่ีผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐ์ท่ี

ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองขอ้ถือสิทธิเปรียบไดก้บัการกาํหนดขอบเขตอนัเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นสิทธิของ

เจา้ของโฉนดท่ีดิน ขอ้ถือสิทธิจะกาํหนดขอบเขตอนัเก่ียวกบัลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีเป็นสิทธิของ

ผูท้รงสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเคารพและละเวน้จากการกระทาํอนัจะเป็นการละเมิดสิทธิของ

ผูท้รงสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

                    ขอ้ถือสิทธิ เป็นการระบุถึงส่วนของการประดิษฐ์ท่ีผูข้อตอ้งการสงวนสิทธิมิให้คนอ่ืน

แสดงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ โดยหลกัการทัว่ไปแลว้ ขอบเขตของการประดิษฐ์ท่ีระบุในขอ้

ถือสิทธิตอ้ง ไม่กวา้งเกินไปกว่าท่ีผูข้อได้ทาํการประดิษฐ์นั้น และท่ีไดเ้ปิดเผยในรายละเอียดการ

ประดิษฐ์  ดงันั้นหากผูข้อตอ้งการขอถือสิทธิในลกัษณะของส่วนของการประดิษฐ์ ก็จะตอ้งเปิดเผย

รายละเอียด เก่ียวกบัลกัษณะส่วนนั้นของการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชดัแจง้ และรัดกุมในรายละเอียด

การประดิษฐด์ว้ย ขอ้ถือสิทธิตอ้งระบุลกัษณะของการประดิษฐท่ี์ผูข้อประสงคจ์ะขอรับความคุม้ครอง

โดยชดัแจง้ รัดกุม และสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐ์ ถา้ขอ้ถือสิทธิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ีกฎหมายกาํหนด คาํขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้หลกัท่ีวา่ขอ้ถือสิทธิตอ้งสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการ

ประดิษฐ์ ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้นส่วนท่ีว่าข้อถือสิทธิต้องชัดแจ้งและรัดกุมนั้ น พอสรุปได้ว่ามี

อยู ่2 ความหมายดงัน้ี 

                    1.ลกัษณะของถอ้ยคาํท่ีใชต้อ้งชดัแจง้และรัดกุม 

           ถ้อยคาํท่ีใช้ต้องชัดเจน ห้ามใช้ถ้อยคาํท่ีคลุมเครือหรือมีความหมายเพื่อเลือกแบบ

กวา้งๆ เช่น ระบุว่าส่วนประกอบส่วนหน่ึงของการประดิษฐ์นั้น "ทาํจากโลหะหรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึง

กนั"  ยอ่มไม่ชดัเจน เพราะส่ิงท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัโลหะมีมากมาย         

        2. ลกัษณะของการแยกและจดัลาํดบัขอ้ถือสิทธิ 

            ความชดัแจง้และรัดกุมของขอ้ถือสิทธิอาจเกิดข้ึนจากวธีิการแยกและการจดัลาํดบัขอ้

ถือสิทธิ  รวมทั้งการอา้งอิงถึงขอ้ถือสิทธิอ่ืนๆ ในคาํขอเดียวกนันั้นดว้ยการพิจารณาวา่ควรแยกขอ้ถือ

สิทธิออกเป็นหลายขอ้หรือควรมีขอ้ถือสิทธิเพียงขอ้เดียวหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการ

ประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร วา่การประดิษฐน์ั้นมีลกัษณะองคป์ระกอบหรือโครงสร้าง

ซบัซอ้นหรือไม่เพียงใด ถา้เป็นการประดิษฐท่ี์ไม่ซบัซอ้นไม่ควรแยกขอ้ถือสิทธิเป็นหลายขอ้ เพราะ

ทาํใหข้าดความชดัแจง้และรัดกุม ในทางกลบักนัถา้เป็นการประดิษฐท่ี์ซบัซอ้นมาก หากไม่แยกขอ้ถือ

สิทธิออกเป็นหลายๆ ขอ้จะทาํใหข้าดความชดัแจง้และรัดกุมเช่นเดียวกนั ขอ้ถือสิทธิท่ีใชร้ะบุถึง

ลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นสาระสาํคญัของการประดิษฐ์เรียกวา่ "ขอ้ถือสิทธิหลกั" ส่วนขอ้ถือสิทธิท่ี

ระลึกถึงลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นลกัษณะพิเศษหรือยละเอียดปลีกยอ่ย เรียกวา่ "ขอ้ถือสิทธิรอง” 



                     โดยทัว่ไป การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรมกัมีลกัษณะ ท่ีไม่ซบัซอ้นมากจึงมกัมีขอ้ถือ

หลกัเพียงขอ้เดียวและมีขอ้ถือสิทธิรองอีก 2-3 ขอ้ ในกรณีท่ีขอ้ถือสิทธิหลกัเพียงขอ้เดียวไม่สามารถ

คลุมถึงลกัษณะทางเทคนิคของการประดิษฐไ์ดท้ั้งหมด ผูข้อจะระบุขอ้ถือสิทธิหลกัหลายขอ้สาํหรับ

ลกัษณะของการประดิษฐป์ระเภทเดียวกนัในคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ฉบบัหน่ึงก็ได ้การอา้ง

ถึงขอ้ถือสิทธิอ่ืนในขอ้ถือรองนั้น ตอ้งอา้งในลกัษณะท่ีเป็นทางเลือกเท่านั้น ประกอบดว้ยเคร่ืองเขยา่

ท่ีมีลกัษณะพิเศษ…." แต่จะระบุวา่ "6. เคร่ืองซกัผา้ตาม 1 และ 4 ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองเขยา่ท่ีมี

ลกัษณะพิเศษ" ไม่ได ้

รูปเขียน (ถ้าม)ี 

        เป็นส่วนท่ีช่วยให้ผูอ่้านคาํขอรับสิทธิบตัรสามารถเขา้ใจรายละเอียดการประดิษฐ์ไดดี้

ข้ึน  ดงันั้น กฎหมายจึงกาํหนดวา่ หากจาํเป็นเพื่อท่ีทาํให้สามารถเขา้ใจการประดิษฐ์โดยทัว่ไป รูป

เ ขี ย น มัก จ ะ จํา เ ป็ น ใ น ก ร ณี ท่ี เ ป็ น คํา ข อ รั บ สิ ท ธิ บั ต ร สํ า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ใ น ส า ข า

วศิวกรรมเคร่ืองกล ฟิสิกส์ดว้ย หากผูข้อไม่ยืน่รูปเขียนในกรณีท่ีจาํเป็นคาํขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้รูป

เขียนตอ้งแสดงให้เห็นชัดเจนสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐ์และเป็นไปตามหลกัวิชาการ

เขียนแบบ ตามลกัษณะและวิธีท่ีอธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญากาํหนด เช่น ตอ้งเขียนดว้ยหมึกสีดาํ

เข้มท่ีสามารถอยู่ได้ทนนาน และห้ามระบายสีเขียนโดยใช้อุปกรณ์การเขียนแบบมีสัดส่วนท่ี

ถูกตอ้ง และใชส้ัญลกัษณ์ (Drawing Symbols) ตามท่ีกาํหนด         

        รูปเขียน ให้แสดงรูปเขียนท่ีช่วยให้สามารถเขา้ใจถึงลกัษณะของการประดิษฐ์น้ีได้ดี

ยิ่งข้ึน รูปเขียนน้ีตอ้งเป็นรูปท่ีเขียนข้ึนตามหลกัวิชาการเขียนแบบ คือ ใชเ้คร่ืองมือในการวาดเขียน 

เช่น การลากเส้นตรงตอ้งใช้ไมบ้รรทดั การวาดรูปวงกลมตอ้งใชว้งเวียนหรือเคร่ืองเขียนแบบอ่ืน ๆ 

(รูปถ่ายไม่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได)้ และให้มีหมายเลขช้ีแสดงช้ินส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้

ประกอบการอธิบายในหัวขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ โดยหมายเลขเหล่าน้ีตอ้งไม่อยู่

ภายในวงกลม วงเล็บ หรือเคร่ืองหมายใด ๆ และหมายเลขเดียวกนัให้ช้ีแสดงช้ินส่วนเดียวกนั และไม่

ตอ้งระบุขนาดหรือบอกขนาดของช้ินส่วนท่ีไดป้ระดิษฐ์ข้ึน และไม่ตอ้งอธิบายรูปเขียน ให้ระบุเพียง 

รูปท่ี 1, 2 หรือรูปท่ี 3 เท่านั้น 

 

 

 

 



บทสรุปการประดิษฐ์ 

                    เป็นส่วนของคาํขอสิทธิบตัรการประดิษฐ์ท่ีช่วยให้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบสิทธิบตัร และผูส้นใจ สามารถตรวจคน้ หรือคน้ควา้เก่ียวกบัการประดิษฐ์นั้นโดยไม่ตอ้ง

เสียเวลามาก  ผูข้อตอ้งจดัทาํบทสรุปการประดิษฐ์ในทุกกรณี หากผูข้อไม่ยื่นบทสรุปการประดิษฐ์

ดว้ย คาํขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้ 

        บทสรุปการประดิษฐต์อ้งสรุปสาระสาํคญัของการประดิษฐ์ท่ีไดเ้ปิดเผยหรือแสดงไวใ้น

รายละเอียดการประดิษฐ์ ขอ้ถือสิทธิและรูปเขียน (ถา้มี) โดยตอ้งระบุลกัษณะทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการประดิษฐโ์ดยยอ่ แต่ตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีทาํให้เขา้ใจไดดี้ข้ึนถึงปัญหาทางเทคนิคตลอดจน

การแกไ้ขปัญหาโดยการประดิษฐ์ และการใชก้ารประดิษฐ์นั้น โดยตอ้งรัดกุม ชดัแจง้และมีถอ้ยคาํไม่

เกิน 200  คาํ         

         การกาํหนดจาํนวนหนา้ ในแต่ละหนา้จะมีการกาํหนดหนา้และจาํนวนหนา้ไวท่ี้ก่ึงกลาง

หนา้กระดาษเอ 4 ดา้นบนสุด ถา้เป็นเน้ือหาในส่วนเดียวกนั ไดแ้ก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ขอ้ถือ

สิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ ์ใหเ้รียงลาํดบัหนา้ต่อเน่ืองกนัไป และให้ข้ึนหนา้และจาํนวน

หนา้ใหม่ของแต่ละส่วนเช่น หนา้ 1 ของจาํนวน 3 หนา้,หนา้ 2 ของจาํนวน 3 หนา้ ,หนา้ 3 ของจาํนวน 

3 หนา้ .... เป็นตน้ 

        การกาํกบับรรทดัทุกส่วนและแต่ละหนา้ หากมีบรรทดัเกิน 5 บรรทดั ให้ระบุหมายเลข

กาํกบับรรทดัทุก 5 บรรทดั ทางดา้นซ้ายมือ และระบุต่อเน่ืองกนัลงมาตามลาํดบั เช่น 5,10,15....เป็น

ตน้ ส่วนประกอบทั้ง 5 ส่วนของคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  นอกจากส่วนท่ี 1 คือแบบพิมพค์าํ

ขอแลว้ส่วนอ่ืนๆ คือ รายละเอียดการประดิษฐ์ ขอ้ถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ์ เป็น

ส่วนท่ีผูข้อตอ้งเตรียมจดัทาํเองทั้งส้ิน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนด เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมายสิทธิบตัรและเพื่อประโยชน์ในดา้นการบริหารงาน หลกัเกณฑ ์และ

วธีิการดงักล่าวท่ีสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

        1. คําขอรับสิทธิบัตรและเอกสารหลักฐาน  ต้องยื่นอย่างน้อย  2 ชุด  ซ่ึ งจะคืน

ให ้1 ชุด เพื่อเป็นสาํเนาใหก้บัผูข้อรับสิทธิบตัร 

        2. คาํขอตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบพิมพ ์ 

        3. คาํขอและส่วนประกอบทุกส่วนจะตอ้งพิมพห์รือดีดพิมพข์อ้ความเป็นภาษาไทย 

        4. ลงลายมือช่ือผูข้อหรือตวัแทน 

        นอกจากน้ี ยงัมีรายละเอียดปลีกย่อยเก่ียวกบัการจดัเตรียมคาํขอรับสิทธิบตัรอยู่เป็นอนั

มาก  ก่อนจัดทําคําขอรับสิทธิบัตรควรศึกษากฎกระทรวง (พ.ศ . 2522) ออกตามความใน

พระราชบญัญติัสิทธิบตัรและประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  


