




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

                                         
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 ์

    กระเป๋ำ             
2.ค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑน้ี์เป็นค าขอส าหรับแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียวกนัและเป็นค าขอล าดบัท่ี 
   ในจ านวน                        ค  าขอ ท่ียืน่ในคราวเดียวกนั 
3.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร และท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน ประเทศ)  

       มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี 
        เลขที ่126 ถนนประชำอุทศิ   แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ   กรุงเทพฯ 10140 
      

3.1 สญัชาติ 

3.2 โทรศพัท ์ 0-2470-9685, 9688 

3.3 โทรสาร 0-2872-9083 

3.4 อีเมล ์IP@kmutt.ac.th       

4.สิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
        ผูป้ระดิษฐ/์ผูอ้อกแบบ                       ผูรั้บโอน                           ผูข้อรับสิทธิโดยเหตุอ่ืน 

5.ตวัแทน (ถา้มี)/ท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน จงัหวดั รหสัไปรษณีย)์ 

นำงสำวผ่องศรี  เวสำรัช และ/หรือ นำยพเิชษฐ์  ธนพงศ์จงรวย  
ศูนย์ส่งเสริมงำนวจิยัและทรัพย์สินทำงปัญญำ  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้ำธนบุรี เลขที ่126 ถนนประชำอุทศิ  บำงมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

5.1 ตวัแทนเลขท่ี 1745, 2272 

5.2 โทรศพัท ์0-2470-9685, 9688 

5.3 โทรสาร 0-2872-9083 

5.4 อีเมล ์IP@kmutt.ac.th 

6.ผูป้ระดิษฐ/์ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์และท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน ประเทศ)  
1. นางวรนุช ช่ืนฤดีมล และ 2. นางนนัทนา  บุญลออ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรี เลขท่ี 126 ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

3. นายวชัรพงศ ์ชุมชูศกัด์ิศรี เลขท่ี 32 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์10 แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
4. นางสาววริิญา มานะอนนัตกลุ เลขท่ี 59/124 หมู่ท่ี 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  
7.ค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ีแยกจากหรือเก่ียวขอ้งกบัค าขอเดิม 
           ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอใหถื้อวา่ไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ี ในวนัเดียวกบัค าขอรับสิทธิบตัร 
เลขท่ี                            วนัยืน่                              เพราะค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ีแยกจากหรือเก่ียวขอ้งกบัค าขอเดิมเพราะ 
       ค าขอเดิมมีการประดิษฐห์ลายอยา่ง            ถูกคดัคา้นเน่ืองจากผูข้อไม่มีสิทธิ                ขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิ 

  หมายเหตุ  ในกรณีท่ีไม่อาจระบุรายละเอียดไดค้รบถว้น ให้จดัท าเป็นเอกสารแนบทา้ยแบบพิมพน้ี์โดยระบุหมายเลขก ากบัขอ้และหวัขอ้ท่ีแสดงรายละเอียด 
                      เพ่ิมเติมดงักล่าวดว้ย 

http://www.arch.kmutt.ac.th/


          แบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
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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/อนุสิทธิบตัรในต่างประเทศเป็นคร้ังแรกโดย 
                 ไดย้ืน่เอกสารหลกัฐานพร้อมค าขอน้ี                    ขอยืน่เอกสารหลกัฐานหลงัจากวนัยืน่ค  าขอน้ี 
9.การแสดงการประดิษฐห์รือการออกแบบผลิตภณัฑ ์ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรไดแ้สดงการประดิษฐท่ี์หน่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ดั 
ช่ืองาน “Atmosphere of the market research of the Bangkok International Gift and Bangkok  International Household” 
วนัแสดง 16-21 ตุลาคม 2555 วนัเปิดงานแสดง 16 ตุลาคม 2555 ผูจ้ดั กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
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                                   2 หนา้ 
     ข.รายละเอียดการประดิษฐ ์
        หรือค าพรรณนาแบบผลิตภณัฑ ์          1 หนา้ 
     ค.ขอ้ถือสิทธิ                                           1 หนา้ 

     ง.รูปเขียน                      - รูป                    - หนา้ 
     จ.ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์
            รูปเขียน      -         รูป               -        หนา้ 
            ภาพถ่าย      6          รูป             4       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 ) 
 

 
นำงสำวผ่องศรี  เวสำรัช และ/หรือ นำยพเิชษฐ์  ธนพงศ์จงรวย 

 หมายเหต ุบุคคลใดยืน่ขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์หรืออนุสิทธิบตัร โดยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่พนกังานเจา้หน้าท่ี 



หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 
 

ข้อถือสิทธ ิ
 

1. ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ รูปร่าง ลักษณะ ของกระเป๋า ดังมีรายละเอียดตามท่ี 
ปรากฎในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้เสนอมานี้ 



หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 
 

ค ำพรรณนำแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 กระเป๋าทรงกลมแบนสาน มีการเก็บขอบถากสันลายจูงนางขอบโดยรอบ พร้อมมือจับ 
เชือกถักตกแต่ง 



หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 



หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       รูปท่ี 2                 รูปท่ี 3   
    



หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4 



หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

 
 
 
 

 

        
           รูปท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปท่ี 6 



(19) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (11) เลขที่ประกาศโฆษณา 136098
กระทรวงพาณิชย์ (43) วันประกาศโฆษณา 21 สิงหาคม 2557

(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(21) เลขที่คำขอ 1302001767
(22) วันที่ยื่นคำขอ 28 มิถุนายน 2556

(51) สัญลักษณ์จำแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
03-01

(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก
-

(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก
-

(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก
-

(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(72) ผู้ประดิษฐ์
นางวรนุช ชื่นฤดีมล และคณะ

(74) ตัวแทน
นางสาวผ่องศรี เวสารัช และ/หรือ นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย

(54) ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระเป๋า

(ข้อถือสิทธิ 1 ข้อ, รูปเขียน 6 รูป)

1/1






