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ค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
       การประดิษฐ ์
       การออกแบบผลิตภณัฑ ์
       อนุสิทธิบตัร 
 
         ขา้พเจา้ผูล้งลายมือช่ือในค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ี 
ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ตามพระราชบญัญติัสิทธิบตัร 
พ.ศ.2522 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี2) 
พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2542 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
วนัรับค าขอ เลขท่ีค าขอ 

วนัยืน่ค  าขอ 

สญัลกัษณ์จ าแนกการประดิษฐร์ะหวา่งประเทศ 
 
ใชก้บัแบบผลิตภณัฑ ์
ประเภทผลิตภณัฑ ์

วนัประกาศโฆษณา 
 

เลขท่ีประกาศโฆษณา 

วนัออกสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
 

เลขท่ีสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

ลายมือช่ือเจา้หนา้ท่ี 
 

1.ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ/์การออกแบบผลิตภณัฑ ์
    
2.ค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑน้ี์เป็นค าขอส าหรับแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียวกนัและเป็นค าขอล าดบัท่ี  
   ในจ านวน                        ค  าขอ ท่ียืน่ในคราวเดียวกนั 
3.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร และท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน ประเทศ)  
   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
   เลขท่ี 1761  ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

3.1 สญัชาติ      ไทย 
3.2 โทรศพัท ์    02-320-2777 ต่อ 1157 
3.3 โทรสาร      02-320-2777 ต่อ 1102 
3.4 อีเมล ์           

4.สิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
      ผูป้ระดิษฐ/์ผูอ้อกแบบ         ผูรั้บโอน        ผูข้อรับสิทธิโดยเหตุอ่ืน 
5.ตวัแทน (ถา้มี)/ท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน จงัหวดั รหสัไปรษณีย)์ 
 

5.1 ตวัแทนเลขท่ี  
5.2 โทรศพัท ์  
5.3 โทรสาร    
5.4 อีเมล ์   

6.ผูป้ระดิษฐ/์ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์และท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน ประเทศ)  
    
    
    
7.ค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ีแยกจากหรือเก่ียวขอ้งกบัค าขอเดิม 
           ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอใหถื้อวา่ไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ี ในวนัเดียวกบัค าขอรับสิทธิบตัร 
เลขท่ี                            วนัยืน่                              เพราะค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ีแยกจากหรือเก่ียวขอ้งกบัค าขอเดิมเพราะ 
   ค าขอเดิมมีการประดิษฐห์ลายอยา่ง      ถูกคดัคา้นเน่ืองจากผูข้อไม่มีสิทธิ      ขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิ 

  หมายเหต ุ ในกรณีท่ีไม่อาจระบุรายละเอียดไดค้รบถว้น ให้จดัท าเป็นเอกสารแนบทา้ยแบบพิมพน้ี์โดยระบุหมายเลขก ากบัขอ้และหวัขอ้ท่ีแสดงรายละเอียด 
                      เพ่ิมเติมดงักล่าวดว้ย 
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8.การยืน่ค  าขอนอกราชอาณาจกัร 

วนัยืน่ค  าขอ เลขท่ีค าขอ ประเทศ สญัลกัษณ์จ าแนกการ
ประดิษฐร์ะหวา่งประเทศ 

สถานะค าขอ 

8.1     

8.2     

8.3     

8.4     ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรใหถื้อวา่ไดย้ืน่ค  าขอน้ีในวนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรในต่างประเทศเป็นคร้ัง
แรกโดย 

         ไดย้ืน่เอกสารหลกัฐานพร้อมค าขอน้ี                 ขอยืน่เอกสารหลกัฐานหลงัจากวนัยืน่ค  าขอน้ี 
9.การแสดงการประดิษฐห์รือการออกแบบผลิตภณัฑ ์ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรไดแ้สดงการประดิษฐท่ี์หน่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ดั 
   วนัแสดง                                            วนัเปิดงานแสดง                                                         ผูจ้ดั 
10.การประดิษฐเ์ก่ียวกบัจุลชีพ 

10.1 เลขทะเบียนฝากเก็บ 10.2 วนัท่ีฝากเก็บ 10.3 สถาบนัฝากเก็บ/ประเทศ 

11.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอยืน่เอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวนัท่ียืน่ค  าขอน้ี และจะจดัยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
น้ีท่ีจดัท าเป็นภาษไทยภายใน 90 วนั นบัจากวนัยืน่ค  าขอน้ี โดยขอยืน่เป็นภาษา 
   องักฤษ                    ฝร่ังเศส                  เยอรมนั               ญ่ีปุ่น              อ่ืน ๆ         
12.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอใหอ้ธิบดีประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัร หรือรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนุ
สิทธิบตัรน้ีหลงัจากวนัท่ี                            เดือน                                  พ.ศ. 
       ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรขอใหใ้ชรู้ปเขียนหมายเลข                              ในการประกาศโฆษณา 

13.ค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ีประกอบดว้ย 
     ก.แบบพิมพค์  าขอ                                     หนา้ 
     ข.รายละเอียดการประดิษฐ ์
        หรือค าพรรณนาแบบผลิตภณัฑ ์           หนา้ 
     ค.ขอ้ถือสิทธิ                                           หนา้ 
     ง.รูปเขียน                          รูป               หนา้ 
     จ.ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์
              รูปเขียน                  รูป                      หนา้ 
               ภาพถ่าย                 รูป                      หนา้ 
     ฉ.บทสรุปการประดิษฐ ์                                หนา้ 

14.เอกสารประกอบดว้ย 
    เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
    หนงัสือรับรองการแสดงการประดิษฐ/์การออกแบบ   
         ผลิตภณัฑ ์
    หนงัสือมอบอ านาจ 
    เอกสารรายละเอียดเก่ียวกบัจุลชีพ 
    เอกสารการขอนบัวนัยืน่ค  าขอในต่างประเทศเป็นวนัยืน่ 
         ค าขอในประเทศไทย 
    เอกสารขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิ 
    เอกสารอ่ืน ๆ 

15.ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 
            การประดิษฐน้ี์ไม่เคยยืน่ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรมาก่อน 
            การประดิษฐน้ี์ไดพ้ฒันาปรับปรุงมาจาก………………………………………………………………………………….. 
16.ลายมือช่ือ  (   ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร     ตวัแทน ) 
 

(                                               ) 
 หมายเหต ุบุคคลใดยืน่ขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์หรืออนุสิทธิบตัร โดยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
                    เพ่ือให้ไดไ้ปซ่ึงสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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