ตัวอย่าง

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
หน้า 1 ของจานวน 2 หน้า

(ให้ท่านจัดทาเอกสารด้วยการพิมพ์เท่านั้น)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
วันรับคาขอ

เลขที่คาขอ

วันยื่นคาขอ
สัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ

คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร

ใช้กับแบบผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วันประกาศโฆษณา

การประดิษฐ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร
ข้ำพเจ้ำผู้ลงลำยมือชื่อในคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตำมพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และ พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

เลขที่ประกาศโฆษณา

วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ _________เชือกสำหรับร้อยฉิ่ง_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. คาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นคาขอสาหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันและเป็นคาขอลาดับที่ __________________________________________________________________________
ในจานวน _________________________________ คาขอ ที่ยื่นในคราวเดียวกัน

ไทย
ชื่อ ____บริษัทฉอฉิ่งตีดัง จำกัด_______________________________________________________________________________________ 3.2 โทรศัพท์ 02-22222XX
ที่อยู่ ______12/3 หมู่ 4_________________________________________________________________________________________________ 3.3 โทรสาร
ตาบล/แขวง _____ตำบล___________ อาเภอ/เขต ____อำเภอ_________ จังหวัด______จังหวัด________ รหัสไปรษณีย์ __XXXXX______ ประเทศ ____ไทย________________________
อีเมล ____shoreching@sch.co_____________________________________________

3. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

บุคคลธรรมดา

เลขประจาตัวประชาชน

นิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล

ในกรณีที่กรมฯ สื่อสารกับท่าน ท่านสะดวกใช้ทาง
4. สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ
ผู้รับโอน

หน่วยงานรัฐ

มูลนิธิ

อื่น ๆ _____________________________________ 3.1 สัญชาติ

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

อีเมลผู้ขอ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

เพิ่มเติม (ดังแนบ)

อีเมลตัวแทน

ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอื่น

XXX
ชื่อ ____นำยชอช้ำง วิ่งหนี_____________________________________________________________________________________________ 5.2 โทรศัพท์ 02-22222XX
ที่อยู่ ____บริษัทตัวแทนสิทธิบัตร 2/34 หมู่ 5__________________________________________________________________________ 5.3 โทรสาร
ตาบล/แขวง ___ตำบล_____________ อาเภอ/เขต ___อำเภอ__________ จังหวัด____จังหวัด_________ รหัสไปรษณีย์ _XXXXX______ ประเทศ ___ไทย___________________________
อีเมล ___choragent@cag.co__________________________________________________________________

5. ตัวแทน (ถ้ามี)

เลขประจาตัวประชาชน

5.1 ตัวแทนเลขที่

X

6. ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

เพิ่มเติม (ดังแนบ)

X

ชื่อและที่อยู่เดียวกันกับผู้ขอ

ชื่อ ___นำยกอเอ๋ย

กอไก่__________________________________________________________________________________________________________________________________
ที่อยู่ _____45/6__หมู่ 7_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ตาบล/แขวง ___ตำบล____________ อาเภอ/เขต ___อำเภอ___________ จังหวัด___จังหวัด__________ รหัสไปรษณีย์ _XXXXX______ ประเทศ ___ไทย___________________________
อีเมล ____kor@kor.co_________________________________________________________________
เลขประจาตัวประชาชน

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

เพิ่มเติม (ดังแนบ)

X

7. คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคาขอเดิม
ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้ถือว่าได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ ในวันเดียวกับคาขอรับสิทธิบัตร
เลขที่ ______________________ วันยื่น ______________________ เพราะคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคาขอเดิมเพราะ
คาขอเดิมมีการประดิษฐ์หลายอย่าง
ถูกคัดค้านเนื่องจากผู้ขอไม่มีสิทธิ
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
หมำยเหตุ ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดทาเป็นเอกสารแนบท้ายแบบพิมพ์นี้โดยระบุหมายเลขกากับข้อและหัวข้อที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
จำแนกประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

กลุ่มวิศวกรรม
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (วิศวกรรม)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ไฟฟ้า)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ฟิสิกส์)

กลุ่มเคมี
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เคมีเทคนิค)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ปิโตรเคมี)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เภสัชภัณฑ์)

สิทธิบัตรการออกแบบ
สิทธิบัตรการออกแบบ (ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1)
สิทธิบัตรการออกแบบ (ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2)
สิทธิบัตรการออกแบบ (ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3)

อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร (วิศวกรรม)
อนุสิทธิบัตร (เคมี)

ตัวอย่าง

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (ใบต่อ)
หน้า 2 ของจานวน 2 หน้า

(ให้ท่านจัดทาเอกสารด้วยการพิมพ์เท่านั้น)
8. การยื่นคาขอนอกราชอาณาจักร

เพิ่มเติม (ดังแนบ)

PCT

วันยื่นคาขอ

วัน/เดือน/ปี พ.ศ.

8.1
8.2
8.3
8.4

เลขที่คาขอ

ประเทศ

สัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ

US XX/XXXXXX

สหรัฐอเมริกำ

XXXX XX/XX

สถานะคาขอ

ระหว่ำงดำเนินกำร

ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นคาขอนี้ในวันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดย
ได้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมคาขอนี้
ขอยื่นเอกสารหลักฐานหลังจากวันยื่นคาขอนี้

9. การแสดงการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้แสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด
วันแสดง __วัน/เดือน/ปี พ.ศ._____________ วันเปิดงานแสดง ___วัน/เดือน/ปี พ.ศ.______________ ผู้จัด ___กระทรวงพำณิชย์____________________________________________
10. การประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพ
10.1 เลขทะเบียนฝากเก็บ
______________________________________________
______________________________________________

10.2 วันที่ฝากเก็บ
______________________________________________
______________________________________________

10.3 สถาบันฝากเก็บ/ประเทศ
______________________________________________
______________________________________________

11. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอยื่นเอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวันยื่นคาขอนี้ และจะจัดยื่นคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ที่จัดทาเป็นภาษาไทยภายใน 90 วัน นับจากวันยื่นคาขอนี้
โดยขอยื่นเป็นภาษา
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
ญี่ปุ่น
อื่น ๆ
___________________________________________________________________________________________________________
12. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร หรือรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตรนี้ หลังจากวันที่ ___วัน/เดือน/ปี พ.ศ.____________________________
ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอให้ใช้รูปเขียนหมายเลข ______________________________ ในการประกาศโฆษณา
13. คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ประกอบด้วย
_____3______ หน้า

ก. แบบพิมพ์คาขอ
ข. รายละเอียดการประดิษฐ์
หรือคาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์
ค. ข้อถือสิทธิ
ง. รูปเขียน
จ. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
รูปเขียน
ภาพถ่าย

14. เอกสารประกอบคาขอ
เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

____10_____ หน้า

หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์
หนังสือมอบอานาจ

_____1_____ หน้า

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ

_____2_____ รูป _____1_____ หน้า

เอกสารการขอนับวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นคาขอในประเทศไทย

___________ รูป ___________ หน้า

เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
เอกสารอื่น ๆ

___________ รูป ___________ หน้า
_____1_____ หน้า

ฉ. บทสรุปการประดิษฐ์

15. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
การประดิษฐ์นี้ไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมาก่อน
การประดิษฐ์นี้ได้พัฒนาปรับปรุงมาจาก _________________________________________________________________________________________________________________________
16. ลายมือชื่อ
ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ตัวแทน

( __________________นำยชอช้ำง

วิ่งหนี______________________ )

หมำยเหตุ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออนุสิทธิบัตร โดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้ไปซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตร ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

คู่มือการจัดทำคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก)

ใช้เ มื่อประสงค์จะขอรับ ความคุ้มครอง
สำหรับการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
โดยใช้ส ำหรับ คำขอที่ไ ม่ใ ช่ก ารยื่ น ตาม
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร
(ไม่ผ่านระบบ PCT)

เอกสารประกอบจะมีความแตกต่างกันไป
ตามลักษณะต่าง ๆ ของคำขอ เช่น ประเภทของ
ผู ้ ข อรั บ สิ ท ธิ บ ั ต ร สิ ท ธิ ข องผู ้ ข อในการขอรั บ
สิ ท ธิ บ ั ต ร ข้ อ มู ล กา รออกแสดงงาน ข อ ง
การประดิ ษ ฐ์ และข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ
จุลชีพ เป็นต้น โดยสามารถศึก ษารายละเอี ย ด
เพิ่มเติมในบทที่ 1 หัวข้อ 1.4

(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
ระบุชื่อที่แสดงถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ให้ชัดเจน ต้องไม่เป็นชื่อเฉพาะของบุคคล
หรือชื่อที่ตงั้ ขึ้นเองหรือชื่อที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณ และต้องให้ตรงกันกับชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
ที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์
(2) การยื่นคำขอสำหรับแบบผลิตภัณฑ์
ระบุสำหรับกรณีที่ผู้ขอได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น
(3) ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ขอรับสิทธิบัตร รวมทั้งสัญชาติของผู้ขอรับสิทธิบัตร
ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับหนังสือแจ้งคำสั่งจาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุ
ประเภทบุคคล (ตัวอย่างเช่น ☒ บุคคลธรรมดา , ☐ นิตบิ ุคคล ,☐ หน่วยงานรัฐ , ☐ มูลนิธิ , ☐ อื่น ๆ)
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่เคยระบุไว้ในแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผู้ขอจะต้อง
ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยทันที
กรณีท ี่มีผ ู ้ ข อรับ สิท ธิบ ั ตร/อนุส ิท ธิบ ัต รหลายคนจะต้อ งระบุ ข ้ อมูล ของผู ้ ข อรับ สิท ธิบ ั ต ร/
อนุสิทธิบัตรให้ครบทุกคน โดยให้ระบุเพิ่มในใบต่อแนบท้าย (แบบ สป/สผ/อสป/012-ก)
(4) สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ระบุประเภทของสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร (ตัวอย่างเช่น ☒ ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ ,
☐ ผู้รับโอน , ☐ ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอื่น)

(5) ตัวแทน
ระบุชื่อและที่อยู่ของตัวแทนสิทธิบัตร ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมอบอำนาจ
ให้แก่ตัวแทนสิทธิบัตรเป็นผู้กระทำการแทน โดยจะต้องเป็นตัวแทนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาเท่านั้น ไม่ใช่ผรู้ ับมอบอำนาจโดยทั่วไป
กรณี ท ี ่ ม ี ต ั ว แทนหลายคนจะต้ อ งระบุ ข ้ อ มู ล ของตั ว แทนให้ ค รบทุ ก คน โดยให้ ร ะบุ เ พิ่ ม
ในใบต่อแนบท้าย (แบบ สป/สผ/อสป/012-ก)
(6) ผู้ประดิษฐ์
ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ประดิษฐ์ ที่คิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานขึ้น โดยผู้ประดิษฐ์ต้องเป็น
บุคคลธรรมดาเท่านั้น
กรณีที่มีผู้ประดิษฐ์หลายคนจะต้องระบุข้อมูลของผู้ประดิษฐ์ใ ห้ครบทุกคน โดยให้ระบุเพิ่ม
ในใบต่อแนบท้าย (แบบ สป/สผ/อสป/012-ก)
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเป็นผู้ประดิษฐ์เอง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง
☒ ชื่อและที่อยู่เดียวกันกับผู้ขอ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์
(7) คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับคำขอเดิม
ระบุในกรณีที่คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคำขอเดิมที่ได้ยื่นไว้
ก่อนหน้า โดยกรอกข้อมูล เลขที่ค ำขอและวันที่ย ื่ นคำขอของคำขอเดิม พร้อมทั้งเลือกว่ าคำขอนี้
ถู ก แยกมาจากคำขอเดิ ม ด้ ว ยเหตุ ผ ลใด (คำขอเดิ ม มี ก ารประดิ ษ ฐ์ ห ลายอย่ า ง หรื อถู ก คั ด ค้ า น
หรือมีการขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ)
(8) การยื่นคำขอนอกราชอาณาจักร
ระบุข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรของการประดิษฐ์เดียวกัน ที่ได้ย ื่นไว้ในต่างประเทศ โดยกรอก
วันที่ยื่นคำขอ เลขที่คำขอ ประเทศที่ยื่นคำขอ และสัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
พร้อมบอกสถานะของคำขอดังกล่าว เช่น ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น
(9) การแสดงการประดิ ษ ฐ์ ห รือ การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ผ ู ้ขอรับ สิ ทธิบ ัต ร/อนุส ิทธิ บ ั ต ร
ได้แสดงการประดิษฐ์ท่หี น่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด
ระบุว ันที่ไ ด้ เ ปิด เผยสาระสำคัญ ของการประดิษ ฐ์ วันที่เ ปิดงานแสดง และหน่วยงานที่จัด
พร้อมทั้ ง ยื่ น หลั ก ฐานรับ รองการแสดงการประดิษ ฐ์ด ั งกล่ าวในวั นที่ ย ื ่ นคำขอ สำหรับ การขอรั บ
ความคุ้มครองการประดิ ษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้เคยออกจัดแสดงต่อสาธารณชนในงานที่หน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ จะต้องยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนั้น
ภายใน 12 เดือน นับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน

(10) การประดิษฐ์ท่เี กี่ยวข้องกับจุลชีพ
ในกรณีที่คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่ รวมทั้ง
กรรมวิธีทางจุลชีววิทยา และการใช้จุลชีพ ที่มีการฝากเก็บจุลชีพ จะต้องระบุข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
การฝากเก็บจุลชีพ และสถาบันฝากเก็บจุลชีพ ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพดังกล่าว 1
(11) ขอยื่นเอกสารภาษาต่างประเทศ
ในกรณีที่จะยื่นเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเป็น ภาษาต่างประเทศในวันที่ยื่นคำขอ
ให้ระบุภาษาของเอกสารนั้น และจะต้องยื่นคำขอรับ สิทธิบ ัตร/อนุสิทธิบัตรที่จัดทำเป็นภาษาไทย
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ
(12) ผู้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
หรือรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร
ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่พร้อมที่จะเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์
ต่อสาธารณะชน ผู้ขอรับ สิท ธิบ ัตร/อนุสิทธิบั ตรสามารถขอให้ ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
หรือประกาศโฆษณาและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ภายหลังจากวันที่ระบุไว้ในข้อ (12) นี้
(13) คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ประกอบด้วย
ระบุจำนวนหน้าในแต่ละส่วนของคำขอรับสิทธิบัตรให้ตรงกับจำนวนหน้าของเอกสารที่ได้ยื่นไว้
(14) เอกสารประกอบคำขอ
ผูข้ อรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจะต้องทำเครื่องหมายลงใน ☒ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ได้ยื่น
เอกสารไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(15) การรับรองการประดิษฐ์หรือการพัฒนาปรับปรุงการประดิษฐ์
ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรต้องรับรองการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร
ว่าการประดิษฐ์นี้เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมาก่อน หรือพัฒนาปรับปรุง
มาจากเลขที่คำขอรับสิทธิบัตรใด
(16) ลายมือชื่อผู้ขอ
ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรต้องลงลายมือชื่อจริงไว้ พร้อมวงเล็บชื่อ -สกุลกำกับภายใต้
ลายมือชื่อจริง แต่กรณีที่มีการแต่งตั้งตัวแทน ตัวแทนจะสามารถลงลายมือชื่อแทนผู้ขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรได้ ซึ่งตัวแทนจะต้องเป็นตัวแทนที่ได้ขนึ้ ทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
กรณีที่มผี ขู้ อรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหลายคน จะต้องลงลายมือชื่อจริงให้ครบทุกคน
โดยให้ลงลายมือชื่อจริงเพิ่มในใบต่อแนบท้าย (แบบ สป/สผ/อสป/012-ก)
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ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ

