
ประกาศกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 

เร่ือง   ก าหนดแบบพิมพค์ าขอรบัสิทธิบตัร ค าขอถอืสิทธิวนัยืน่ค าขอใน 

 ต่างประเทศเป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบค าขอดงักล่าว  

 และจ านวนส าเนา  

 

 
  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับการประดิษฐ์  และการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ประชาชนโดยส่วนร่วม  และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรเป็นไป

โดยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพดีขึ้น และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขโดย  

พระราชบัญญัติสทิธิบัตร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๕ จัตวา และมาตรา ๗๙ แห่ง

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒  และข้อ  ๒  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๒๑  

ข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ. ๒๕๔๒)  และข้อ 

๑๔ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่   ๒๒ (พ .ศ .  ๒๕๔๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร   พ.ศ. ๒๕๒๒  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ  ๑  ให้ยกเลิก 

   (๑ )   ประกาศกรมทรัพย์สิ นทางปัญญา  ฉบับที่   ๑                    

(พ.ศ. ๒๕๓๕)  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร  ค าขอถือสิทธิวันย่ืนใน     

ต่างประเทศเป็นคร้ังแรก  และเอกสารประกอบค าขอดังกล่าว  และจ านวนส าเนา      

ลงวันที่  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๓๕ 

   (๒)  ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ฉบับที่  ๑              

(พ.ศ. ๒๕๓๘)  เร่ือง  ก าหนดแบบพิมพ์ค าขอถือสิทธิวันย่ืนค าขอในต่างประเทศ

เป็นคร้ังแรกว่าเป็นวันย่ืนค าขอในประเทศไทย ลงวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๓๘ 

  ข้อ  ๒  ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์  ค าขอรับสิทธิบัตรการ           

ออกแบบผลิตภัณฑ์และค าขอรับอนุสิทธิบัตรให้ใช้แบบ สป/สผ/อสป/๐๐๑-ก 

ท้ายประกาศน้ี 
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  ข้อ  ๓  ค าขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิให้ใช้แบบ  สป/อสป/๐๐๔  

-ก  ท้ายประกาศน้ี 

  ข้อ  ๔  ในกรณีที่ผู้ขอรับสทิธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเป็น

ผู้ประดิษฐ์  หรือผู้ออกแบบสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ัน  ให้ย่ืน

ค ารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  โดยใช้แบบ สป/สผ/

อสป/๐๐๑-ก (พ) ท้ายประกาศน้ี  พร้อมกับค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ด้วย 

  ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็น  

คนต่างด้าวและอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจให้ใช้  Form PI/PD/PP/๐๐๑ – A (Add)  ท้ายประกาศน้ี  
แทนแบบ  สป/สผ/อสป/๐๐๑-ก (พ) 
  ข้อ  ๕  ในกรณีที่ผู้ขอรับสทิธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรมิใช่

ผู้ประดิษฐ์สิ่งที่ขอรับสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร  หรือผู้ออกแบบสิ่งที่ขอรับสทิธิบัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ์น้ัน  ให้ย่ืนเอกสารหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

หรืออนุสทิธิบัตรตามที่ระบุไว้ในค าขอ  พร้อมกบัค าขอรับสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรด้วย 
  ถ้าผู้ขอไม่สามารถย่ืนเอกสารหลักฐานพร้อมกับค าขอรับสิทธิบัตรหรือ  

อนุสิทธิบัตรตามวรรคหน่ึงอาจขอผ่อนผันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  ในกรณีเช่นน้ี  

พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ด าเนินการอย่างใดเกี่ยวกับค าขอดังกล่าว  จนกว่าผู้ขอ    

จะได้ย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
  ข้อ  ๖  รายละเอียดการประดิษฐ์  ข้อถือสิทธิ  รูปเขียน (ถ้ามี)  

และบทสรุปการประดิษฐ์  ต้อง 
   (๑)  ใช้กระดาษปอนด์สีขาวเรียบ  ไม่มีเส้น   ขนาดเอ ๔ 

(ประมาณ ๒๑ x ๒๙.๗ เซนติเมตร)  โดยใช้หน้าเดียว  ตามแนวต้ัง  เว้นแต่รูป
เขียนอาจใช้ตามแนวนอนได้ 
   (๒)  ระบุหมายเลขประจ าหน้า  และจ านวนหน้าทั้งหมดไว้

กลางหน้ากระดาษด้านบนของทุกหน้า  ตามล าดับ 
   (๓)  มีหมายเลขก ากับไว้ที่ ด้ านซ้ายทุก  ๕  บรรทัด           

ตามล าดับข้อความในรายละเอียดการประดิษฐ์  ข้ อถือสิทธิ  และบทสรุป          

การประดิษฐ์ 
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   (๔)  ใช้หน่วยที่แสดงน ้าหนัก  และหน่วยการวัดปริมาณ

อื่นๆ ตามหลักสากล 
   (๕)  ใช้ถ้อยค าเป็นศัพท์เฉพาะ  เคร่ืองหมาย  และสัญลักษณ์ที่

ใช้กนัทั่วไปในศิลปหรือวิทยาการสาขาน้ัน  ๆ
   (๖)  ไม่ขูดลบ  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม  หรือมีค า

หรือข้อความใดๆ ระหว่างบรรทัด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ในกรณีจ าเป็น  โดยต้องไม่ท าให้เกดิความสบัสนหรือเข้าใจผิด 
  ข้อ  ๗  ในกรณีการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็น

การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่รวมทั้งกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา  และการใช้ 

จุลชีพดังกล่าว  ซ่ึงไม่สามารถบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ให้บุคคลผู้มีความ

ช านาญในสาขาวิชาการน้ันๆ เข้าใจได้  ผู้ขอจะต้องระบุในแบบพิมพ์ค าขอรับ   

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ตามข้อ ๒ ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการฝากเกบ็จุลชีพ  และ

สถาบันฝากเกบ็จุลชีพซ่ึงออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเกบ็จุลชีพดังกล่าวด้วย 
  ข้อ  ๘  ในกรณีที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรประสงค์จะขอ

สทิธิให้ถือว่า ได้ย่ืนค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าวในวันที่ได้ย่ืนค าขอ

ในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก  ให้ระบุความประสงค์ไว้ในแบบพิมพ์ค าขอรับ      

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามข้อ ๒ โดยจะต้องย่ืนเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี

พร้อมกับค าขอ หรือก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอ  แต่จะต้องไม่เกินสิบหกเดือน  

นับแต่วันย่ืนค าขอรับสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรน้ันในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก 
   (๑)  แบบพิมพ์ค าขอแบบ  สป/สผ/อสป/๐๐๒-ก      

ท้ายประกาศน้ี 
   (๒)  ส าเนาค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ย่ืนไว้นอก

ราชอาณาจักรน้ัน  ซ่ึงแสดงวันย่ืนค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึง      

รายละเอียดตามค าขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว  และมีการรับรอง

ความถูกต้องโดยส านักงานสิทธิ บัตรของประเทศที่ ไ ด้ ย่ืนไว้ ดังกล่าวเ พ่ือ

ประกอบการพิจารณาด้วย 
  ข้อ  ๙  การระบุข้อถอืสิทธิรอง  ให้ระบุข้อถือสิทธิรองถัดจากข้อถือ

สทิธิหลัก  โดยเรียงล าดับหัวข้อด้วยเลขอารบิคให้อยู่ในส่วนเดียวกนั 
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  การระบุข้อถือสิทธิรองตามวรรคหน่ึง  ให้ระบุถึงลักษณะของการ

ประดิษฐ์ในข้อถอืสทิธิหลัก  หรือข้อถอืสทิธิรองอื่นเสยีก่อน  แล้วจึงระบุถึงลักษณะ

ของการประดิษฐ์ที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองเพ่ิมเติม 
  ข้อ  ๑๐  ข้อถอืสทิธิรองต้องมีลักษณะจ ากัดเช่นเดียวกับลักษณะใน

ข้อถอืสทิธิหลักหรือข้อถอืสทิธิรองอื่นที่อ้างถงึ 
  ข้อ  ๑๑  ข้อถือสิทธิจะต้องไม่อ้างถึงรายการในรายละเอียดการ

ประดิษฐ์หรือรูปเขียนในส่วนที่ เกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์      

เว้นแต่การอ้างดังกล่าวจะท าให้ง่าย  หรือสะดวกแก่การตรวจสอบ 
  ข้อ  ๑๒  ในกรณีที่ค าขอรับสิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตรมีรูปเขียน 

และข้อถือสิทธิมีความจ าเป็นต้องระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของรูปเขียนน้ัน       

ให้ระบุเคร่ืองหมายอ้างองิที่ใช้ในรูปเขียนแทน  โดยระบุไว้ในวงเลบ็ 
  ข้อ  ๑๓  บทสรุปการประดิษฐ์ต้อง 
   (๑)  ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ขอรับ

สทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรโดยย่อ 
   (๒)  รัดกุม  ชัดแจ้ง  และมีถ้อยค าไม่เกนิสองร้อยค า 
   (๓)  ไม่ระบุ  ผลดีหรือประโยชน์ของการประดิษฐ์ตลอดจน

วิธีการใช้การประดิษฐ์ที่ไม่แน่นอน 
  ข้อ  ๑๔  ในกระดาษแสดงรูปเขียนต้องไม่มีค าบรรยายหรือข้อความ

ใดๆ  เว้นแต่ค าหรือข้อความที่จ าเป็นเพ่ือก ากบัรูปเขียน 
  ค าหรือข้อความที่จ าเป็นเพ่ือก ากับรูปเขียนตามวรรคหน่ึงจะต้องไม่

กระทบกระเทือนถงึเส้นต่างๆ ของรูปเขียนหากมีการแก้ไขค าหรือข้อความดังกล่าว 
  ข้อ  ๑๕  รูปเขียนต้อง 
   (๑)  เขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกที่ สามารถอยู่ได้ทนนาน       

มีสดี าเข้ม  เป็นเส้นเรียบและหนาเท่ากนัโดยตลอด  และห้ามระบายสอีื่น 
   (๒)  ใช้เส้นขนานเอียงในกรณีที่เป็นรูปหน้าตัด  โดยเส้น

ขนานเอียงดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้เคร่ืองหมายอ้างอิงที่แสดงส่วนส าคัญต่างๆ    

ภายในรูปเขียนน้ันเหน็ได้ไม่ชัดเจน 
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   (๓)  แสดงลักษณะของการประดิษฐ์โดยชัดเจน  และมี

ขนาดที่ แม้จะย่อส่วนลงสองในสามส่วนของรูปเขียนแล้วก็ยังสามารถอ่าน         

รายละเอยีดจากส าเนาภาพได้โดยง่าย 
   (๔)  เขียนหมายเลข  ตัวอกัษร  และเส้นอ้างอิง (Reference  
Lines)  ให้ชัดเจนและเข้าใจได้โดยง่าย และไม่ใช้วงเลบ็  วงกลม  อัญประกาศ  
ประกอบหมายเลขและตัวอกัษร 
   (๕)  ใช้อปุกรณ์การเขียนแบบ 
   (๖)  มีสัดส่วนที่ ถูกต้องเว้นแต่ในส่วนที่ ต้องการแสดง       

รายละเอยีดให้ชัดเจนเป็นพิเศษจะใช้สดัส่วนที่แตกต่างไปกไ็ด้ 
   (๗)  มีความสูงของตัวเลขและตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๐.๓๒ 

เซนติเมตร 
   (๘)  ระบุหมายเลขและรูปด้วยเลขอารบิค 
   (๙)  ไม่ใช้เคร่ืองหมายอ้างอิงอื่นใด  นอกจากที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดการประดิษฐ์  ในกรณีที่ มีการใช้เคร่ืองหมายอ้างอิง  เคร่ืองหมาย    

อ้างอิงน้ันต้องเหมือนกันเม่ืออธิบายถึงสิ่งเดียวกัน  และหากมีการใช้เคร่ืองหมาย

อ้างองิเป็นจ านวนมาก  ให้แนบรายการของเคร่ืองหมายอ้างอิงที่จะใช้ทั้งหมดและ

ลักษณะของการประดิษฐ์ที่แสดงโดยเคร่ืองหมายเหล่าน้ันไปพร้อมกบัรูปเขียนด้วย 
  ข้อ  ๑๖  ในกระดาษหน้าหน่ึงๆ จะมีรูปเขียนหลายรูปกไ็ด้  รูปเขียน

ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันหลายรูปจะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกัน  หรือหลายแผ่น   

กไ็ด้แต่ต้องเขียนให้เตม็เน้ือที่และควรอยู่ในแนวต้ังและในกรณีที่ต้องใช้กระดาษ

หลายแผ่นเพ่ือเขียนรูปเขียนเดียวกนั  รูปเขียนในแต่ละแผ่นต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่

ปิดบังรายละเอยีดใดๆ  ของรูปเขียน  หากน ามารวมเป็นแผ่นเดียวกนั 
  ข้อ  ๑๗  ในกรณีที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์     

รายเดียวที่ ย่ืนขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่าง

เดียวกันต้ังแต่  ๑๐  ค าขอขึ้นไปในคราวเดียวกัน  และได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  

และหากเจ้าหน้าที่พบในภายหลังว่าแบบผลิตภัณฑ์ตามค าขอรับสิทธิบัตรมิได้เป็น

แบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน ผู้ขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวจะต้องช าระค่าธรรมเนียม

เพ่ิมส าหรับค าขอรับสิทธิบัตรแต่ละค าขอซ่ึงเกินกว่า  ๑๐  ค าขอ  ที่ มิใช่แบบ    

ผลิตภัณฑอ์ย่างเดียวกนัดังกล่าว 
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  ข้อ  ๑๘  ผู้ขอรับสิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตรต้องย่ืนค าขอรับ     

สิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตรพร้อมด้วยต้นฉบับรายละเอียดการประดิษฐ์  ข้อถือ

สทิธิ  รูปเขียน  (ถ้ามี)  หรือภาพแสดงผลิตภัณฑ ์ และบทสรุปการประดิษฐ์  และ

เอกสารหลักฐานพร้อมส าเนาที่ ผู้ขอรับรองว่าถูกต้อง  จ านวน ๓ ชุด  โดยให้ผู้

ขอรับสทิธิบัตร หรืออนุสทิธิบัตรย่ืนค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาดังน้ี 
   (๑)  วันย่ืนค าขอรับสทิธิบัตร  หรืออนุสทิธิบัตร  จ านวน ๑ ชุด 
   (๒)  วันช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร  

หรืออนุสทิธิ  จ านวน ๑ ชุด 
   (๓)  วันช าระค่าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตร  

จ านวน ๑ ชุด 
  ทั้งน้ี  ค าขอและเอกสารที่ ย่ืนในภายหลังตามวรรคหน่ึง (๒)  และ 

(๓) จะต้องถูกต้องครบถ้วนตามค าขอและเอกสารที่ได้ย่ืนไว้ในวรรคหน่ึง (๑) 

หรือในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  ต้องถูกต้องครบถ้วนตามค าขอและเอกสารที่   

ได้ย่ืนไว้ตามวรรคหน่ึง (๑) ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว 
  ข้อ  ๑๙  บรรดาค าขอรับสิทธิบัตรที่ ได้ ย่ืนไว้โดยถูกต้องตาม

ประกาศกรมทะเบียนการค้า  และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนวัน

ประกาศใช้ประกาศกรมทรัพย์สนิทางปัญญาฉบับน้ี  ให้ถอืว่าเป็นค าขอรับสิทธิบัตร  

ที่ถูกต้องตามประกาศน้ี 
 
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
          นายพิพรรธน์  อนิทรศัพท์ 
       อธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 
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 ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 วันรับค าขอ เลขที่ค าขอ 

 วันย่ืนค าขอ  

ค าขอรับสิทธบัิตร/อนุสิทธบัิตร สัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ 
 

       การประดิษฐ์ 
       การออกแบบผลิตภัณฑ ์

ใช้กบัแบบผลิตภัณฑ ์
ประเภทผลิตภัณฑ ์

       อนุสิทธิบัตร 
     

วันประกาศโฆษณา 
 

เลขที่ประกาศโฆษณา 

     ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือช่ือในค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรน้ี 
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 

วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ 
 

1.  ช่ือที่แสดงถงึการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ ์
 
2. ค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑน้ี์เป็นค าขอส าหรับแบบผลิตภัณฑอ์ย่างเดียวกนัและเป็นค าขอล าดับที่ 
   ในจ านวน             ค าขอ  ที่ย่ืนในคราวเดียวกนั 
 

3. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ) 3.1 สัญชาติ 
  
  
  
4. สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
     ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ         ผู้รับโอน         ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอืน่ 
 

 5. ตัวแทน (ถ้ามี)/ที่อยู่ (เลขที่ ถนน จังหวัด รหัสไปรษณีย์) 5.1 ตัวแทนเลขที่ 
 5.2 โทรศัพท ์

  
  
6. ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ ์และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ) 
 
 
7. ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรน้ีแยกจากหรือเกี่ยวข้องกับค าขอเดิม 
            ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ขอให้ถอืว่าได้ย่ืนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรน้ี  ในวันเดียวกบัค าขอรับสิทธิบัตร 
   เลขที่                  วันย่ืน                เพราะค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรน้ีแยกจากหรือเกี่ยวข้องกบัค าขอเดิมเพราะ 

    ค าขอเดิมมีการประดิษฐ์หลายอย่าง      ถูกคัดค้านเน่ืองจากผู้ขอไม่มีสิทธิ      ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ 
 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอยีดได้ครบถ้วน  ให้จัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายแบบพิมพ์น้ีโดยระบุหมายเลขก ากับข้อและหัวข้อที่

แสดงรายละเอยีดเพ่ิมเติมดังกล่าวด้วย 
 

แบบสป/สผ/อสป/001-ก 

หน้า  1  ของจ านวน  2  หน้า 
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8. การย่ืนค าขอนอกราชอาณาจักร 
 

วันย่ืนค าขอ เลขที่ค าขอ ประเทศ 
สัญลักษณ์จ าแนกการ 

ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ 
สถานะค าขอ 

8.1     
8.2     
8.3     
8.4    ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอสิทธิให้ถอืว่าได้ย่ืนค าขอน้ีในวันที่ได้ย่ืนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดย 
           ได้ย่ืนเอกสารหลักฐานพร้อมค าขอน้ี     ขอย่ืนเอกสารหลักฐานจากวันย่ืนค าขอน้ี  
 

 9. การแสดงการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ ์ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้แสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด 
      วันแสดง                                       วันเปิดงานแสดง                                ผู้จัด     
   

10. การประดิษฐ์เกี่ยวกบัจุลชีพ 
 

10.1 เลขทะเบียนฝากเกบ็ 10.2 วันที่ฝากเกบ็ 10.3 สถาบันฝากเกบ็/ประเทศ 
 

11. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอย่ืนเอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวันย่ืนค าขอน้ี และจะจัดย่ืนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรน้ีที่จัดท า 
เป็นภาษาไทยภายใน  90 วัน นับจากวันย่ืนค าขอน้ี  โดยขอย่ืนเป็นภาษา 
  องักฤษ           ฝรั่งเศส                       เยอรมัน    ญี่ปุ่ น                              อืน่ ๆ 
 

12. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร หรือรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตรน้ี 
หลังจากวันที่                                   เดือน                                   พ.ศ. 
  ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอให้ใช้รูปเขียนหมายเลข                              ในการประกาศโฆษณา 
 

13. ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรน้ีประกอบด้วย 
      ก. แบบพิมพ์ค าขอ          หน้า 
      ข. รายละเอยีดการประดิษฐ์ 
          หรือค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ ์         หน้า 
     ค. ข้อถอืสิทธิ           หน้า 
     ง. รูปเขียน  รูป         หน้า 
     จ. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ ์
           รูปเขียน  รูป         หน้า 
            ภาพถ่าย  รูป         หน้า 
     ฉ. บทสรุปการประดิษฐ์          หน้า 
 

14. เอกสารประกอบค าขอ 
         เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
         หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์/การออกแบบ 
           ผลิตภัณฑ ์ 
         หนังสือมอบอ านาจ 
         เอกสารรายละเอยีดเกี่ยวกบัจุลชีพ 
         เอกสารการขอนับวันย่ืนค าขอในต่างประเทศเป็นวันย่ืน 
           ค าขอในประเทศไทย 
         เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ 
         เอกสารอืน่ ๆ 

15. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
              การประดิษฐ์น้ีไม่เคยย่ืนขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรมาก่อน 
                การประดิษฐ์น้ีได้พัฒนาปรับปรุงมาจาก ........................... 
 
16. ลายมือช่ือ  (  ผู้ขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร    ตัวแทน) 
 
       

     หมายเหตุ  บุคคลใดย่ืนขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ ์หรืออนุสิทธิบัตร  โดยการแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็ 
     แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้ได้ไปซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน  หรือปรับไม่เกนิห้าพันบาท   
     หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

แบบสป/สผ/อสป/001-ก 

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

หน้า  3  ของจ านวน  3  หน้า 
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ค ารบัรองเกีย่วกบัสิทธิขอรบัสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
        เขียนที่ ................................................. 
        วันที่ ......... เดือน ..................พ.ศ.......... 
 เรียน   อธบิดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 
      ข้าพเจ้า .......................................................................................... 
 ที่อยู่ ................................................................................................... และ 
        ข้าพเจ้า .......................................................................................... 
 ที่อยู่ ................................................................................................... และ 
  ข้าพเจ้า .......................................................................................... 
 ที่อยู่ .......................................................................................................... 
         ขอรับรองและยืนยันเกี่ยวกบัสทิธขิองข้าพเจ้าในการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ ์ คือ 
(ระบุชื่อการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ)์ ................................................................................ 
ซ่ึง  ข้าพเจ้าขอรับสทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร  ดังน้ี 
  1.  ข้าพเจ้าเป็นผู้ประดิษฐ์สิ่งที่ขอรับสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตร/ผู้ออกแบบ

สิ่งที่ขอรับสทิธบิัตรด้งกล่าว 
  2.  ไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดมีสทิธขิอรับสทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร ส าหรับ

การประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ ์ ที่ขอรับสทิธบิัตร 
  3.  ข้าพเจ้ายังไม่ได้โอนสทิธใินการขอรับสทิธบิตัร/อนุสทิธบิัตรที่ขอรับ  

สทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร  แก่บุคคลอืน่ใด 
  4.  รายละเอยีดต่างๆ ที่ข้าพเจ้าระบุถงึในค ารับรองน้ี  ตลอดจนข้อเทจ็จริง

ทั้งปวงที่ระบุในค าขอรับสทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร  ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
     (ลงชื่อ) .................................................... 
      (..................................................) 
      (...................................................) 
      (...................................................) 
       
หมายเหตุ  1.  ให้ยื่นค ารับรองน้ีในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธบัิตร/อนุสิทธบัิตร เป็นผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบเอง 
    2.  ให้ยื่นค ารับรองน้ีพร้อมกบัค าขอรับสิทธบัิตร/อนุสิทธบัิตร 

 
 

 

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก 

(พ) 

Form  PI/PD/PP/001-A (Add) 



 - ๑๑ - 

 
 

Statement  of  Applicant’s  Right  to  Apply  For  a  Patent/Petty  Patent 
         Place …………………………… 
         Date …………………………………………. 
The  Director – General,  Department  of  Intellectual  Property 
       (We) ... 

(name) 
of ……………………………………………………………………………………………………... and 

(address) 
 ...................................................................................................................................... .......... 

(name) 
of ……………………………………………………………………………………………………... and 

(address) 
 ..................................................................................................................................... 

(name) 
of …………………………………………………………………………………………………………….……..  

(address) 
do  hereby  state  and  confirm  my  (our)  rights  in  the  invention/design  entitled : ………... 
…………………………………………………………………………………………………………..… 
for  which  I  (We)  apply  for  a  Patent/Petty  Patent  as  follows : 
 1.  That  I  (we)  am  (are)  the true  inventor  (s)/creator  (s)  of  the  invention/design. 
 2.  That  no  other  person  or  body  has  any  rights  to  the  invention/design. 
 3.  That  the  right  to  the  invention/design  has  not  been  assigned  to  any  other  person. 
 4.  That  all  the  statements  contained  above  and  the  facts  contained  in  the  application   
      are  to  the  best  of  my  knowledge  true  and  accurate. 
      Signature  (S) ………………………………. 
              (.................................................) 
                 ............................................... 
             (……………………………….) 
               ............................................... 
             (……….………..…………….) 
 This  form  must  be  used  in  case  where  the  applicant  is  the  inventor/creator 
 2.  This  form  must  be  filed  together  with  the  application. 

 



 - ๑๒ - 

 
 
 

ค าขอถอืสิทธิใหถ้อืวนัยืน่ค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก 
เป็นวนัยืน่ค าขอในประเทศไทย 

 

ค าขอรับสิทธบัิตร/อนุสิทธบัิตรเลขที่ .......................... 

วันยื่นค าขอ ........................................................... 

ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ ....... 

ช่ือผู้ขอรับสิทธบัิตร/อนุสิทธบัิตร .............................. 

 

  ข้อ  1.  ข้าพเจ้า ............................................... อยู่บ้านเลขที่ ........................... 

หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ....................... ต าบล/แขวง .......................... 

อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด ................................. โทรศัพท์ ..................................... 

ซ่ึงเป็นผู้ขอ/ตัวแทนของผู้ขอรับสิทธบัิตรหรืออนุสิทธบัิตรที่ระบุข้างต้น  ขอสิทธใิห้ถือว่าได้ยื่นค าขอรับ

สิทธบัิตรหรืออนุสิทธบัิตรในวันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธบัิตรหรืออนุสิทธบัิตรน้ีในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก   

ดังรายละเอยีดต่อไปน้ี 

  ข้อ  2.  การยื่นค าขอนอกราชอาณาจักร 

วันยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ประเทศ 
สัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ 

ระหว่างประเทศ 
สถานะค าขอ 

2.1     

2.2     

2.3     

2.4     

 

 

  ข้อ  3.  ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอน้ีพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี 

             ส าเนาค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรน้ัน         

ซ่ึงแสดงวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตามค าขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว  

และมีการรับรองความถูกต้อง  โดยส านักงานสิทธบัิตรของประเทศที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 

     วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ............ 

      ลายมือช่ือ .................................................. 

         (..............................................) 

 
 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ค าขอที่ .......................... 

รับวันที่ .......................... 
แบบ สป/สผ/อสป/002-ก 



 - ๑๓ - 

 
 
 
 

ค าขอเปลีย่นแปลงประเภทของสิทธิ 
 

ค าขอรับสิทธบัิตร/อนุสิทธบัิตร  เลขที่ ......................... 

วันยื่นค าขอ ............................................................ 

ช่ือผู้ขอรับสิทธบัิตร/อนุสิทธบัิตร ............................... 

 

 1.  ข้าพเจ้า .......................................... เป็นผู้ขอ/ตัวแทนของผู้ขอรับสิทธบัิตร/อนุสิทธบัิตร   

ขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธจิาก 

 1.1  สิทธบัิตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธบัิตร 

 1.2  อนุสิทธบัิตรเป็นสิทธบัิตรการประดิษฐ์ 

 

 

และ  ข้าพเจ้าประสงค์ให้ถือว่า 

 วันยื่นค าขอเดิมเป็นวันยื่นค าขอ 

 วันยื่นค าขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธเิป็นวันยื่นค าขอ 

 

 

2.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปตามมาตรา  65  จัตวา  แห่งพระราชบัญญัติ 

สทิธบัิตร พ.ศ. 2522  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธบัิตร  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2542  กล่าวคือ 

เปล่ียนแปลงประเภทของสิทธจิากสิทธบัิตรเป็นอนุสิทธิบัตรก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธบัิตร หรือ

เปล่ียนแปลงประเภทของสิทธจิากอนุสิทธบัิตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก่อนจดทะเบียนการประดิษฐ์และ

ออกอนุสิทธบัิตรดังกล่าว 

 
     วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ................ 
 
       ลายมือช่ือ ................................... 
        (...................................) 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ให้ขีดข้อความที่ไม่ใช้ออก 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ค าขอที่ ....................... 

รับวันที่ ....................... 
แบบ สป/อสป/004-ก 


