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การคุ้มครองสิ ทธิของงานวิจัย
และงานสร้ างสรรค์

โดย
ส่ วนงานวิจัย วิทยาลัยทองสุ ข

แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิ ทธิของงานวิจัย
และงานสร้ างสรรค์

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั คณาจารย์และนักวิจยั ของวิทยาลัยทองสุ ขเกี่ยวกับสิ ทธิ์
และการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ในการสร้างผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
1.2 เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองสิ ทธิ์ และรักษาสิ ทธิ ระ
โยชน์จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
2. ความหมาย
สิ ทธิ์ หมายถึง สิ ทธ์ในผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัย
ทองสุ ข โดยเป็ นสิ ทธิ์ ที่ชอบธรรมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็ นการถือครองสิ ทธิ์
ตาม ข้อตกลงที่กาหนด
การคุ้มครองสิ ทธิ์ หมายถึง การป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ์ ในผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ของ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยทองสุ ข
สิ ทธิ ประโยชน์ หมายถึ ง ประโยชน์ใ ดๆ ที่ เกิ ดจากผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ของ
คณาจารย์และ นักวิจยั ของวิทยาลัยทองสุ ข
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นสิ ทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิ ทธิ หรื อ "ผูท้ รงสิ ทธิ " มีอยูเ่ หนื อ
สิ่ งที่เกิดจาก ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์
ลิขสิ ทธิ์ (Copyright) หมายถึ ง สิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวที่จะกระทาการใด ๆ เกี่ ยวกับงานที่ผู ้
สร้างสรรค์ ได้ริเริ่ มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเอง
ในการสร้างสรรค์ โดยไม่ ลอกเลียนงานของผูอ้ ื่นโดยงานที่สร้างสรรค์ตอ้ งเป็ นงานตามประเภทที่
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ให้คุม้ ครองโดยผู้ สร้ างสรรค์จะได้รับความคุม้ ครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ตอ้ ง
จดทะเบียน
3. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวิจยั และพัฒนา เป็ นกิ จกรรมที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาของประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็ นตัวบุคคล เครื่ องมือ และความชานาญของบุคลากรภายในระเทศ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญใน
การพัฒนาประเทศไปสู่ ความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้
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วิทยาลัยทองสุ ข มีภารกิจในด้านการวิจยั และสร้างผลงานสร้างสรรค์ จึงมีความจาเป็ นต้อง
ให้ ความสาคัญกับการให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกิ ดขึ้นจากกิจกรรมวิจยั และพัฒนา
มากขึ้นโดย กาหนดให้ ส่ วนงานวิจยั เป็ นผูร้ ับผิดชอบทาหน้าที่บริ หารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
และพยายามผลักคันให้มี การนาผลงานที่ ได้จากการวิจยั ในเชิ ง วิชาการออกใช้ประโยชน์ในเชิ ง
พาณิ ชย์มากขึ้น
4. นิยามและลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual Property) หมายถึ ง ผลงานอันเกิ ดจากการประดิ ษฐ์
คิดค้น (invention) การออกแบบ (design) โดยแท้ที่จริ งแล้วทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ น “ทรัพย์สิน”
ประเภทหนึ่ง โดย ธรรมชาติ ของทรัพย์สินแล้ว ผูท้ ี่ถือครองทรัพย์สินใดๆ ย่อมมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ในทรัพย์สินของตน ซึ่ งอาจได้แก่ สิ ทธิ ในการใช้ประโยชน์ สิ ทธิ ในการหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นมา
ใช้ประโยชน์หรื อเช้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะที่มี เจตนาไม่บริ สุทธิ์ ต่อทรัพย์สินดังกล่าว
ดังนั้น โดยความหมายในแง่กฎหมายแล้ว ทรัพย์สินทางปั ญญา จึงให้ความสาคัญที่ตวั สิ ทธิ
อัน เกิ ด ขึ้ น จากการสร้ า งสรรค์ ท างความคิ ด มากกว่ า หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ วัต ถุ ที่ ไ ด้รั บ การ
สร้างสรรค์ข้ ึนมา
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นรู้แบบของทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่ผเู้ ป็ นเจ้า ของมีสิทธิ ใช้
ประโยชน์แก่ ตนเอง ไม่ ว่าจะเป็ นผลิ ตซ้ า การทาซ้ า การดัดแปลง และการนางานออเผยแพร่ สู่
สาธารณะ และยังสามารถใช้ ดาเนินการใดๆ อันเป็ นการหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ เช่ น การโอนสิ ทธิ (Assignment) หรื อ การอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ (License)
ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั บทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาที่จะกาหนดชอบเขตแห่ ง
สิ ทธิไว้เพื่อรองรับ
นอกจากนี้ หน้าที่อนั สาคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา ก็คือ เป็ นเครื่ องมือเพื่อยับยั้ง
การกระทาใดๆ ของบุคคลอื่นที่ปราศจากสิ ทธิ ตามกฎหมายไม่ให้เกิ ดการลอกเลี ยนหรื อการเอา
เปรี ยบโดยไม่เป็ นธรรม จากการกระทาเพื่อมุ่งที่จะนางานสร้ างสรรค์น้ นั ออกใช้ประโยชน์ในเชิ ง
พาณิ ชย์ และกฎหมายทรัพย์สินทาง ปั ญญาแต่ละแขนงยังได้กาหนดลักษณะของการเยียวยาแก้ไข
(Remedies) จากการกระทาที่ไม่สุจริ ตเหล่านั้น อันก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแต่ละแขนงนั้น
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5. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทรัพย์สินทางปั ญญาถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะธรรมชาติของผลงาน
สร้างสรรค์ คือ “ลิขสิ ทธิ์ แขนงหนึ่ง” และ “ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแขนงหนึ่ง”
ลิข สิ ทธิ์ ได้แก่ งานสร้ างสรรค์ในแผนกวรรณกรรม ศิ ล ปกรรม ดนตรี นาฏกรรม งาน
ภาพยนตร์ งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่ งบันทึกเสี ยง และงานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ โดยเจตนารมณ์ ของ
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ นั้น เพื่อ สนับสนุ นและคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูส้ ร้างสรรค์ (author) ผลงาน หรื อที่
เรี ยกว่า “ธรรมสิ ทธิ” (moral right) ของผูส้ ร้างสรรค์
กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ จะให้ความคุ ม้ ครองก็ต่อเมื่ อเป็ นงานประเภทที่ได้รับการบัญญัติไว้ใน
กฎหมายเท่านั้น ซึ่ งในประเทศไทยกฎหมายที่ให้ความคุ ม้ ครองในกรณี น้ ี ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 โดยให้การคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ในงานประเภทต่างๆ ที่กฎหมายฉบับนี้ กาหนดให้มี
ลิขสิ ทธิ์
ทรั พ ย์ สิ นทางอุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ สิ ทธิ บ ั ต ร (patent)
แบบผัง ภู มิ ว งจรรวม
(Layout-Designs of Integrated Circuit) เครื่ องหมายการค้า (trademark) ความลับทางการค้า (trade
secret) ชื่อทางการค้า (trade name) สิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (geographical indications)โดยลักษณะ
ของทรั พ ย์สิ นทาง อุ ตสาหกรรมจะมุ่ งเน้นให้ค วามคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ นทางปั ญญาที่ เกิ ดจากการ
ประดิษฐ์คิดด้น การออกแบบ ผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
กฎหมายที่คุม้ ครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม มีหลายฉบับ ได้แก่
(1) พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร
(ฉบับที่2) พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2542 ให้ความ
คุม้ รองสิ ทธิในการ ประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
(2) พระราชบัญ ญัติ เ ครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ ค วามคุ ้ ม ครองสิ ทธิ ใ น
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การ
(3) พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ พืช พ.ศ.2542 เพื่อให้ค วามคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในพันธ์
พืชที่ได้ทาการ ปรับปรุ งหรื อพัฒนาพันธุ อนั จนได้พนั ธุ พืชใหม่
(4) พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองแบบผัง ภู มิ ข องวงจรรวม พ.ศ.2545 เพื่ อ ให้ ค วาม
คุ ม้ ครองสิ ทธิ ใน ข้อมูลการค้าซึ่ งยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป หรื อถู กเก็บรักษาไว้
โดยเฉพาะของบุคคลหรื อกลุ่ม บุคคลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(5) พระราชบัญญัติ คุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 เพื่อให้ความคุม้ ครอง
สิ ทธิ ในการ ใช้สัญลักษณ์ หรื อสิ่ งที่ ใช้เรี ยกหรื อใช้แทนแหล่ งภูมิศาสตร์ ที่ บ่ ง
บอกที่มาของสิ นค้าและชื่อเสี ยงของแหล่งที่มานั้น
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6. แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิ ทธิงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
6.1 วิทยาลัยทองสุ ขร่ วมกับเจ้าของผลงานร่ วมกันจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อรับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ์ ตามที่กฎหมายกาหนด
6.2 งบประมาณที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการกระท าใดๆ เพื่ อ คุ ้ม ครองสิ ท ธิ์ ให้ ใ ช้ ง บประมาณของ
โครงการส่ งเสริ มการ คุม้ ครองสิ ทธิ์ ของสานักวิจยั และพัฒนาหรื องบประมาณอื่นๆ ตามที่อธิ การบดี
เห็นสมควร โดยการพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณให้ใช้ดุลพินิจของผูบ้ ริ หารเป็ นที่สุด
6.3 สิ ทธิ ประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นจะต้องหักเข้าส่ วนกลางของวิทยาลัยทองสุ ข ตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องหรื อข้อตกลงที่ได้ทาร่ วมกันระหว่างวิทยาลัยทองสุ ขกับเจ้าของผลงาน
6.4 แนวปฏิบตั ิอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของอธิ การบดี การกระทาที่เป็ นการละเมิด
สิ ทธิ์ ผลงานวิจยั ผลงายวิชาการและงานสร้างสรรค์ ได้แก่
(1) ทาซ้ าหรื อดัดแปลง
(2) เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
(3) ใช้เช่าต้นฉบับหรื อสาเนางานดังกล่าว
(4) เผยแพร่ ภาพซ้ า ทั้งนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(5) จัดให้ประชาชนพิงและหรื อซมงานแพร่ เสี ยง แพร่ ภาพโดยเรี ยกเก็บเงิ นหรื อ
ผลประโยชน์อื่นในทางการค้า
(6) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์
(7) นาหรื อสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ข้อยกเว้นการละเมิดสิ ทธิ์ “มาตรา 32 การกระทาแก่งานอันมี ลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลอื่นตาม
พระราชบัญญัติน้ ี หากไม่ขดั ต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ตามปกติของเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ์ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทาอย่างหนึ่ ง
อย่ า งใดแก่ ง านอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ตามวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ถื อ ว่า เป็ นการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ถ้า ได้ก ระท า
ดังต่อไปนี้”
(1) วิจยั หรื อศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร
(2) ใช้เพื่ อประโยชน์ ของตนเอง หรื อเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองและบุ ค คลอื่ นใน
ครอบครัวหรื อญาติสนิท
(3) ติซม วิจารณ์ หรื อแนะนาผลงานโดยมีกรรับรู ้ถึงความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงาน
นั้น
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่ อสารมวลชนโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์
ในงานนั้น
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(5) ทาซ้ า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อทาให้ปรากฏเพื่อ ประโยชน์ในการพิจารณา

ของศาลหรื อ เจ้าพนัก งาน ซึ่ งมี อ านาจตามกฎหมาย หรื อในรายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว
(6) ทาซ้ า ดัดแปลงนาออกแสดง หรื อทาให้ปรากฏโดยผูส้ อน เพื่อประโยชน์ในการ
สอนของตน อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร
(7) ทาซ้ า ดัดแปลงบางส่ วนของงานหรื อตัดทอน หรื อทาบทสรุ ปโดยผูส้ อน หรื อ
สถาบันศึ กษา เพื่อแจกจ่า ยหรื อจาหน่ ายแก่ ผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนหรื อในสถาบัน
ศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็ นการกระทาเพื่อหากาไร
(8) นางานนั้นมาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในการถามและการตอบในการสอบ
มาตรา 33 การกล่ าว คัด ลอก เลี ย น หรื ออ้างอิ งงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมี
ลิขสิ ทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติน้ ี โดยมีการรับรู ้ถึงความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็ น
การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถ้าได้ปฏิบตั ิตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
มาตรา 34 การทาซ้ าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่ งงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หากการทาซ้ ามิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากาไรและได้ปฏิบตั ิตาม
มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การทาซ้ าเพื่อใช้ในห้องสมุดหรื อให้แก่หอ้ งสมุดอื่น
(2) การทาซ้ างานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการวิจยั หรื อ
การศึกษา
มาตรา 35 การกระทาแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อนั มีลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี มิให้ถือ
ว่าเป็ นการ ละเมิดลิขสิ ทธิ์ หากไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากาไรและได้ปฏิบตั ิตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) วิจยั หรื อศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั
(3) ติซม วิจารณ์ หรื อแนะนาผลงาน โดยมีการรับรู ้ ถึงความเป็ นเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั
(4) เสนอรายงานข่าวสารทางสื่ อมวลชนโดยมีการรับรู ้ ถึงความเป็ นเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์
ในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ น้ นั
(5) ทาสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในจานวนที่สมควร โดยบุคคลผูซ้ ่ ึ งได้ซ้ื อหรื อ
ได้รับโปรแกรมนั้นมาจากบุคคลอื่นโดยถูกต้อง เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการ
บารุ งรักษา หรื อ ป้ องกันการสู ญหาย
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(6) ทาซ้ า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อทาให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

ของศาลหรื อ เจ้า พนัก งาน ซึ่ งมี อานาจตามกฎหมาย หรื อ ในรายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว
(7) นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการถามและการตอบในการ
สอบ
(8) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในกรณี ที่จาเป็ นแก่การใช้
(9) จัด ท าส าเนาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อเก็ บ รั ก ษาไว้ส าหรั บ การอ้า งอิ ง หรื อ
ค้นคว้าเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
7. ระบบและกลไกเพือ่ ช่ วยในการคุ้มครองสิ ทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
เพื่อให้การคุม้ ครองสิ ทธิงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของบุคลากรวิทยาลัยทองสุ ข ให้
ดาเนินการ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สานักวิจยั และพัฒนา กาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
7.1 ประสานงานกับนักวิจยั ในการจัดทาเอกสารต่าง ๆ
7.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
7.3 ผูอ้ านวยการสานักวิจยั และพัฒนา เสนออธิ การบดีเพื่อลงนาม
7.4 สานักวิจยั ยืน่ จดทรัพย์สินทางปั ญญาต่อกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
7.5 นาส่ งเอกสารการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ให้กบั ผูส้ ร้างสรรค์
7.6 จัดทาสรุ ปเป็ นฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
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8. เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการยื่นขอสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) คารับรองเกี่ยวกับสิ ทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั ร (แบบสป/สผ/อสป/001-ก(พ))
2) รายละเอียดการประดิษฐ์ ต้องบรรยายรายละเอียดที่มีขอ้ ความสมบูรณ์ รัดกุม และชัด
แจ้งอันจะทาให้ผมู ้ ีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
สามารถทาและปฏิบตั ิตามการ ประดิษฐ์น้ นั ได้ ดังนี้
- ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
- ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
- ภูมิหลังของศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
- อธิ บายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
- เปิ ดเผยการประดิษฐ์โดย
- อธิ บายรู ปเขียนแต่ละรู ปโดยย่อ [ถ้ามี]
- วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
3) ข้อถือสิ ทธิ
4) รู ปเขียน (กรณี ยนื่ ขอสิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภาพถ่ายได้)
5) บทสรุ ปการประดิษฐ์
6) เอกสารประกอบคาขอ เช่น
- เอกสารหลักฐานการแสดงสิ ทธิ ในการขอรับสิ ทธิ บตั ร
- หนังสื อรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หรื อการออกแบบแล้วแต่กรณี
- หนังสื อมอบอานาจ
- เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ (การประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพ)
- เอกสารการขอนับวันยืน่ ขอในต่างประเทศ เป็ นวันยืน่ คาขอในประเทศไทย
- ต้นฉบับหนังสื อรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึง
วันยืน่ ขอ กรณี เป็ นนิติบุคคล กรณี ยนื่ หลายคาขอในวันเดียวใช้ตน้ ฉบับและ
สาเนาหนังสื อรับรองโดย รับรองสาเนาถูกต้อง
***************************************************

