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

เลขที่คาขอ

วันยื่นคาขอ

คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
อนุสทิ ธิบัตร
ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

สัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
ใช้กับแบบผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วันประกาศโฆษณา

เลขที่ประกาศโฆษณา

วันออกสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร

เลขที่สทิ ธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

1. ชื่อทีแ่ สดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ ________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. คาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นคาขอสาหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันและเป็นคาขอลาดับที่ _____________________________________________________________
ในจานวน _________________________________ คาขอ ที่ยื่นในคราวเดียวกัน
3. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล ✔ หน่วยงานรัฐ
มูลนิธิ
อื่นๆ ___________________________ 3.1 สัญชาติ ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อ _________________________________________________________________________________________________________
3.2 โทรศัพท์ 0 2549 4681
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ที่อยู่ ________________________________________________________________________________________________________
3.3 โทรสาร 0 2549 4680
คลองหก
ธั
ญ
บุ
ร
ี
ปทุ
ม
ธานี
12110
ไทย
ตาบล/แขวง ____________________ อาเภอ/เขต ____________________ จังหวัด____________________ รหัสไปรษณีย์ ________ ประเทศ ______________________________
mayuree_j@rmutt.ac.th
อีเมล _____________________________________________________________________
✔ เพิ่มเติม (ดังแนบ)
เลขประจาตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล ✔ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 5 3 1 8 0
✔
ในกรณีทกี่ รมฯ สือ่ สารกับท่าน ท่านสะดวกใช้ทาง
อีเมลผู้ขอ
อีเมลตัวแทน
4. สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ ✔ ผู้รับโอน

ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอื่น

5. ตัวแทน (ถ้ามี)
5.1 ตัวแทนเลขที่
ชื่อ _________________________________________________________________________________________________________ 5.2 โทรศัพท์
ที่อยู่ ________________________________________________________________________________________________________ 5.3 โทรสาร
ตาบล/แขวง ____________________ อาเภอ/เขต ____________________ จังหวัด____________________ รหัสไปรษณีย์ ________ ประเทศ ______________________________
อีเมล _____________________________________________________________________
เลขประจาตัวประชาชน
เพิ่มเติม (ดังแนบ)
6. ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์
ชื่อและที่อยู่เดียวกันกับผู้ขอ
นาย...............
ชื่อ __________________________________________________________________________________________________________________________________________
คณะ.................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ที่อยู่ _________________________________________________________________________________________________________________________________________
คลองหก
ธัญบุรี
ปทุมธานี
12110 ประเทศ ______________________________
ไทย
ตาบล/แขวง ____________________
อาเภอ/เขต ____________________
จังหวัด____________________
รหัสไปรษณีย์ ________
............................
อีเมล _____________________________________________________________________
เลขประจาตัวประชาชน
เพิ่มเติม (ดังแนบ)
7. คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคาขอเดิม
ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้ถอื ว่าได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตรนี้ ในวันเดียวกับคาขอรับสิทธิบัตร
เลขที่ ______________________ วันยื่น ______________________ เพราะคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคาขอเดิมเพราะ
คาขอเดิมมีการประดิษฐ์หลายอย่าง
ถูกคัดค้านเนื่องจากผูข้ อไม่มีสทิ ธิ
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดทาเป็นเอกสารแนบท้ายแบบพิมพ์นี้โดยระบุหมายเลขกากับข้อและหัวข้อที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย
สาหรับเจ้าหน้าที่
จาแนกประเภทสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร

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)

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (ใบต่อ)
หน้า 2 ของจานวน 2 หน้า
8. การยื่นคาขอนอกราชอาณาจักร
วันยื่นคาขอ

เพิ่มเติม (ดังแนบ)

PCT

เลขที่คาขอ

ประเทศ

สัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ

สถานะคาขอ

8.1
8.2
8.3
8.4

ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นคาขอนี้ในวันที่ได้ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดย
ได้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมคาขอนี้
ขอยืน่ เอกสารหลักฐานหลังจากวันยื่นคาขอนี้

9. การแสดงการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตรได้แสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จดั
วันแสดง ______________________________ วันเปิดงานแสดง ______________________________ ผู้จัด ______________________________________________________
10. การประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพ
10.1 เลขทะเบียนฝากเก็บ
10.2 วันที่ฝากเก็บ
10.3 สถาบันฝากเก็บ/ประเทศ
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________
11. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอยื่นเอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวันยื่นคาขอนี้ และจะจัดยื่นคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ทจี่ ัดทาเป็นภาษาไทยภายใน 90 วัน นับจากวันยื่นคาขอนี้
โดยขอยื่นเป็นภาษา
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
ญี่ปุ่น
อื่นๆ ____________________________________________________________________________________________
12. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร หรือรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตรนี้ หลังจากวันที่ ___________________________________
ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอให้ใช้รูปเขียนหมายเลข ______________________________ ในการประกาศโฆษณา
13. คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตรนี้ประกอบด้วย
ก. แบบพิมพ์คาขอ
ข. รายละเอียดการประดิษฐ์
หรือคาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์
ค. ข้อถือสิทธิ
ง. รูปเขียน
___________ รูป
จ. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
รูปเขียน
___________ รูป
ภาพถ่าย
___________ รูป
ฉ. บทสรุปการประดิษฐ์

___________ หน้า
___________ หน้า
___________ หน้า
___________ หน้า
___________ หน้า
___________ หน้า
___________ หน้า

14. เอกสารประกอบคาขอ
เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์
หนังสือมอบอานาจ
เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ
เอกสารการขอนับวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นคาขอในประเทศไทย
เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
✔ เอกสารอืน
่ ๆ

15. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
✔ การประดิษฐ์นี้ไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมาก่อน
การประดิษฐ์นี้ได้พัฒนาปรับปรุงมาจาก _________________________________________________________________________________________________________
16. ลายมือชื่อ
✔ ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสท
ิ ธิบัตร

ตัวแทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริแข พงษ์สวัสดิ์
( _____________________________________________________
)

หมายเหตุ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออนุสิทธิบัตร โดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้ไปซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

