
แบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
หน้า 1 ของจ านวน 2 หน้า 

 
ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
 การประดิษฐ ์
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 อนุสทิธิบัตร 

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือช่ือในค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ 
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
วันรับค าขอ  เลขที่ค าขอ 

  
วันย่ืนค าขอ 

 
สัญลักษณจ์ าแนกการประดิษฐร์ะหว่างประเทศ 

 
ใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ 
ประเภทผลิตภัณฑ์ 

วันประกาศโฆษณา เลขที่ประกาศโฆษณา 
  

วันออกสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร เลขที่สทิธิบัตร/อนุสทิธิบัตร 
  

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที ่
 

 

1. ชื่อทีแ่สดงถงึการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ ________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

2. ค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นค าขอส าหรับแบบผลิตภณัฑ์อย่างเดยีวกันและเป็นค าขอล าดับที ่_____________________________________________________________ 
ในจ านวน _________________________________ ค าขอ ที่ย่ืนในคราวเดียวกนั 
 

 

  

3. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร   บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล   หน่วยงานรฐั   มูลนิธิ   อื่นๆ ___________________________ 3.1 สัญชาต ิ 
ชื่อ _________________________________________________________________________________________________________ 3.2 โทรศัพท ์ 
ที่อยู่ ________________________________________________________________________________________________________ 3.3 โทรสาร  
ต าบล/แขวง ____________________ อ าเภอ/เขต ____________________ จังหวัด____________________ รหัสไปรษณย์ี ________ ประเทศ ______________________________ 
อีเมล _____________________________________________________________________ 

 เลขประจ าตัวประชาชน   เลขทะเบียนนิตบุิคคล   เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร  เพิ่มเตมิ (ดังแนบ) 
 ในกรณีทีก่รมฯ สือ่สารกับท่าน ท่านสะดวกใช้ทาง   อีเมลผู้ขอ   อีเมลตัวแทน 

 
 

 

4. สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร 
 ผู้ประดิษฐ/์ผู้ออกแบบ   ผู้รับโอน   ผู้ขอรบัสิทธิโดยเหตอุื่น 

 
 

  

5. ตัวแทน (ถ้ามี) 5.1 ตัวแทนเลขที ่ 
ชื่อ _________________________________________________________________________________________________________ 5.2 โทรศัพท ์ 
ที่อยู่ ________________________________________________________________________________________________________ 5.3 โทรสาร  
ต าบล/แขวง ____________________ อ าเภอ/เขต ____________________ จังหวัด____________________ รหัสไปรษณย์ี ________ ประเทศ ______________________________ 
อีเมล _____________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
 

 เพิ่มเตมิ (ดังแนบ) 
 

 

6. ผู้ประดิษฐ/์ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์   ชื่อและที่อยู่เดียวกนักับผู้ขอ 
ชื่อ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ที่อยู่ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ต าบล/แขวง ____________________ อ าเภอ/เขต ____________________ จังหวัด____________________ รหัสไปรษณย์ี ________ ประเทศ ______________________________ 
อีเมล _____________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
 

 เพิ่มเตมิ (ดังแนบ) 
 

 

7. ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับค าขอเดิม 
ผู้ขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้ถอืว่าได้ย่ืนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตรนี้ ในวันเดียวกับค าขอรับสทิธิบัตร  

    เลขที ่______________________ วันย่ืน ______________________ เพราะค าขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวขอ้งกับค าขอเดิมเพราะ 
 ค าขอเดมิมกีารประดิษฐ์หลายอย่าง   ถูกคดัค้านเนื่องจากผูข้อไม่มีสทิธิ   ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสทิธ ิ

 
 

หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายแบบพิมพ์นี้โดยระบุหมายเลขก ากับข้อและหัวข้อที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

จ าแนกประเภทสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร 
 กลุ่มวิศวกรรม  กลุ่มเคมี สิทธิบัตรการออกแบบ อนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (วิศวกรรม) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เคมีเทคนิค)  สิทธิบัตรการออกแบบ (ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1)  อนุสิทธิบัตร (วิศวกรรม) 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ไฟฟ้า) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ปิโตรเคมี)  สิทธิบัตรการออกแบบ (ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2)  อนุสิทธิบัตร (เคมี) 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ฟิสิกส์) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)  สิทธิบัตรการออกแบบ (ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3)  
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เภสัชภัณฑ์)   



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

 

8. การย่ืนค าขอนอกราชอาณาจักร    PCT  เพิ่มเตมิ (ดังแนบ) 
 

วันย่ืนค าขอ เลขที่ค าขอ ประเทศ สัญลักษณจ์ าแนกการประดิษฐร์ะหว่างประเทศ สถานะค าขอ 
8.1     
8.2     
8.3     

 

8.4  ผู้ขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอสิทธิให้ถือว่าได้ย่ืนค าขอนี้ในวันที่ได้ย่ืนค าขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในต่างประเทศเปน็ครั้งแรกโดย 
 ได้ย่ืนเอกสารหลักฐานพร้อมค าขอนี้   ขอย่ืนเอกสารหลักฐานหลังจากวันย่ืนค าขอนี ้  

 
 

9. การแสดงการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตรไดแ้สดงการประดิษฐท์ี่หนว่ยงานของรฐัเป็นผู้จดั 
วันแสดง ______________________________ วันเปิดงานแสดง ______________________________ ผู้จัด ______________________________________________________ 

 
 

10. การประดิษฐเ์กี่ยวกับจุลชีพ 
 

10.1 เลขทะเบียนฝากเก็บ 10.2 วันที่ฝากเก็บ 10.3 สถาบันฝากเก็บ/ประเทศ 
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ 
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________   ______________________________________________ 

 

11. ผู้ขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอย่ืนเอกสารภาษาต่างประเทศกอ่นในวนัย่ืนค าขอนี้ และจะจดัย่ืนค าขอรับสทิธิบัตร/อนสุิทธบัิตรนี้ทีจ่ัดท าเป็นภาษาไทยภายใน 90 วัน นับจากวันย่ืนค าขอนี ้
โดยขอย่ืนเป็นภาษา 

 อังกฤษ   ฝรั่งเศส   เยอรมัน   ญี่ปุ่น   อื่นๆ ____________________________________________________________________________________________ 
 

 

12. ผู้ขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้อธบิดีประกาศโฆษณาค าขอรับสทิธิบัตร หรอืรบัจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนุสิทธบัิตรนี ้หลังจากวนัที ่___________________________________ 
 ผู้ขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอให้ใช้รูปเขยีนหมายเลข ______________________________ ในการประกาศโฆษณา 

 
  

 13. ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตรนี้ประกอบด้วย 14. เอกสารประกอบค าขอ 
ก. แบบพิมพ์ค าขอ  ___________ หน้า  เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ข. รายละเอียดการประดิษฐ ์  หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หรือค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์  ___________ หน้า  หนังสือมอบอ านาจ 

ค. ข้อถือสทิธ ิ ___________ หน้า  เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ 
ง. รูปเขียน  ___________ รูป ___________ หน้า  เอกสารการขอนับวนัย่ืนค าขอในต่างประเทศเป็นวนัย่ืนค าขอในประเทศไทย 
จ. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์  เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสทิธิ 

 รูปเขียน  ___________ รูป ___________ หน้า  เอกสารอืน่ๆ 

 ภาพถ่าย  ___________ รูป ___________ หน้า  
ฉ. บทสรุปการประดิษฐ์   ___________ หน้า  

  
 

15. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 การประดิษฐน์ี้ไม่เคยย่ืนขอรับสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมาก่อน 
 การประดิษฐน์ี้ได้พัฒนาปรับปรุงมาจาก _________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

16. ลายมือชื่อ  
 ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร   ตัวแทน 

( _____________________________________________________ ) 
 

หมายเหตุ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออนุสิทธิบัตร โดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้ไปซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



 
 

หน้าที่ 1 ของจ านวน 1 หน้า 

 
ข้อถือสิทธิ 

         
ขอถือสทิธิในแบบผลติภณัฑ์ซึง่ได้แก่ รูปร่าง ลกัษณะ ของ   เตียง  ดงัมีรายละเอียดตามที่ได้ปรากฏในภาพแสดงแบบ

ผลติภณัฑ์ที่ได้เสนอมานี ้  
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
หนงัสือสญัญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัร 

                          
เขียนท่ี  บริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา จ ากดั 

                                                                                                     เลขท่ี 563 ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ  
                                                                                       อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 10210 

วนัท่ี 18 เมษายน 2559 
 
  สญัญาระหวา่งผู้ โอน คือ นายตรี เก่งประดิษฐ์ อยูบ้่านเลขท่ี 140/2 ถนนวรจกัร เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10110 และผู้ รับโอน คือบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา จ ากดั ท่ีอยูเ่ลขท่ี 563 ถ.นนทบรีุ ต.บาง
กระสอ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 10210 
 
  โดยสญัญานี ้ผู้ โอนซึง่เป็นผู้ออกแบบ เตียง โอนสิทธิในการออกแบบดงักลา่วซึง่รวมถึงสิทธิขอรับ
สิทธิบตัรและสิทธิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ รับโอน โดยผู้ รับโอนได้จ่ายคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ โอน 
 เพ่ือเป็นพยานหลกัฐานแหง่การนี ้ผู้ โอนและผู้ รับโอนได้ลงลายมือช่ือไว้ข้างลา่งนี  ้
 

                 (ลงช่ือ)     ผู้ โอน 
                          (นายตรี เก่งประดิษฐ์) 

                                                              (ลงช่ือ)                         ผู้ รับโอน 
                                                                                                      (นายทรัพย์สิน ทางปัญญา) 

     (ลงช่ือ)     พยาน 
                                                                                                                (นายเอก เก่งเขียน) 

      (ลงช่ือ)     พยาน 
                                                                                                                      (นายจตัวา เก่งคดั) 
 
* พร้อมกบัประทบัตราบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หนงัสือรับรองนิตบิคุคล 
 

(ต้นฉบบัหนงัสือรับรองนิติบคุคลท่ีนายทะเบียนออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัย่ืนขอ กรณีย่ืนหลายค าขอ 
ในวนัเดียวกนั ใช้ต้นฉบบั และส าเนาหนงัสือรับรอง โดยรับรองส าเนาถกูต้องด้วย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส าเนาบตัรประชาชนผู้ ย่ืนขอ 
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