
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนสทิธบิตัรกำรประดษิฐร์ะหวำ่งประเทศ (PCT) (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ค าจ ากดัความ 

 

สทิธบิตัร หมายความวา่ หนังสอืส าคญัทีอ่อกใหเ้พือ่คุม้ครองการประดษิฐ ์

 

เจา้หนา้ทีห่มายความวา่ เจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

 

อนุญาตหมายความวา่ การทีเ่จา้หนา้ทีย่นิยอมใหบ้คุคลใดกระท าการใดทีม่กีฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอมกอ่นกระท า

การนัน้และใหห้มายความรวมถงึการออกใบอนุญาต การอนุมัต ิการจดทะเบยีน การขึน้ทะเบยีน การรับแจง้การใหป้ระทานบัตร

และการใหอ้าชญาบตัรดว้ย 

 

ผูอ้นุญาตหมายความวา่ ผูซ้ ึง่กฎหมายก าหนดใหม้อี านาจในการอนุญาต 

 

พนักงานเจา้หนา้ทีห่มายความวา่ผูซ้ ึง่รัฐมนตรแีตง่ตัง้ใหป้ฏบิัตกิาร 

 

ค าขอหมายความถงึ บรรดาค าขอดงันี้ 

 

* ค าขอรับความคุม้ครองการประดษิฐใ์นประเทศไทย [แบบสป/อสป/001-ก (PCT)] 

 

* ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอรับสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร [แบบสป/สผ/อสป/003-ก] 

 

* ค าขอเปลีย่นแปลงประเภทของสทิธ ิ[แบบสป/อสป/004-ก] 

 

* ค าขอใหต้รวจสอบการประดษิฐ ์[แบบสป/อสป/005-ก] 

 

* ค าขอตรวจคน้ค าขอรับสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัรและคดัส าเนาเอกสาร[แบบสป/สผ/อสป/006-ก] 

 

* ค าคดัคา้นการขอรับสทิธบิตัร [แบบสป/สผ/007-ค] 

 

* ค าขอน าพยานหลักฐานมาแสดงหรอืแถลงเพิม่เตมิ [แบบสป/สผ/007-ก(พ)] 

 

* ค าโตแ้ยง้[แบบสป/สผ/008-ก] 

 

* ค าอทุธรณ์[แบบสป/สผ/อสป/009-ก] 

 

* ค าขออืน่ๆ[แบบสป/สผ/อสป/011-ก] 

 

ผูรั้บบรกิารหรอืยืน่ค าขอหมายถงึ ประชาชนผูรั้บบรกิารโดยตรง หรอืหน่วยงานภาคเอกชน หรอืภาครัฐทีม่ารับบรกิารจาก

หน่วยงานของรัฐ 

 

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา 

 

1. การประดษิฐท์ีข่อรับสทิธบิัตรไดต้อ้งประกอบดว้ยลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

 

   1.1 เป็นการประดษิฐข์ ึน้ใหม ่

 



   1.2 เป็นการประดษิฐท์ีม่ขีัน้การประดษิฐส์งูขึน้และ 

 

   1.3 เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถประยกุตใ์นทางอตุสาหกรรม 

  

   1.4 การประดษิฐด์งัตอ่ไปนีไ้มไ่ดรั้บความคุม้ครองตาม พ.ร.บ.สทิธบิตัรฯ นี้ 

  

        (1) จลุชพีและสว่นประกอบสว่นใดสว่นหนึง่ของจุลชพีทีม่อียู่ตามธรรมชาตสิตัว ์พชื หรอืสารสกัดจากสตัว ์หรอืพชื 

 

        (2) กฎเกณฑแ์ละทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

 

        (3) ระบบขอ้มูลส าหรับการท างานของเครือ่งคอมพวิเตอร ์

 

        (4) วธิกีารวนิจิฉัย บ าบดั หรอืรักษาโรคมนุษย ์หรอืสตัว ์

 

        (5) การประดษิฐท์ีข่ัดตอ่ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัด ีอนามัย หรอืสวัสดภิาพของประชาชน 

 

2. ค าขอรับสทิธบิตัรผูย้ืน่ค าขอตอ้งมรีายละเอยีดประกอบค าขอดงันี้ 

 

   2.1 แบบพมิพค์ าขอ[แบบสป/อสป/001-ก (PCT)] 

 

   2.2 รายละเอยีดการประดษิฐ ์ตอ้งบรรยายรายละเอยีด ทีม่ขีอ้ความสมบรูณ์ รัดกมุ และชดัแจง้อนัจะท าใหผู้ม้คีวามช านาญใน

ระดบัสามัญในศลิปะ หรอืวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งสามารถท าและปฏบิตัติามการประดษิฐนั์น้ได ้ดงันี ้

 

        (1) ชือ่ทีแ่สดงถงึการประดษิฐ ์     

 

        (2) ระบสุาขาวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประดษิฐ ์

 

        (3) ภมูหิลงัของศลิปะ หรอืวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้ง อนัจะท าใหเ้ขา้ใจการประดษิฐนั์น้ดขี ึน้และเป็นประโยชนใ์นการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้ใหร้ะบเุอกสารทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย (ถา้ม)ี 

 

        (4) อธบิายลกัษณะและความมุง่หมายของการประดษิฐ ์ 

 

        (5) เปิดเผยการประดษิฐโ์ดยสมบรูณ์ 

 

        (6) อธบิายรูปเขยีนแตล่ะรูปโดยย่อ(ถา้ม)ี 

 

        (7) วธิกีารในการประดษิฐท์ีด่ทีีส่ดุ 

 

   2.3 ขอ้ถอืสทิธ ิตอ้งระบลุกัษณะของการประดษิฐท์ีผู่ข้อรับสทิธบิัตรประสงคจ์ะขอความคุม้ครองโดยสมบรูณ์ รัดกมุ และ 

ชดัแจง้ รวมทัง้ตอ้งสอดคลอ้งกบัรายละเอยีดการประดษิฐ ์

 

   2.4 รูปเขยีน(ถา้ม)ี ตอ้งชดัแจง้ สอดคลอ้งกบัรายละเอยีดการประดษิฐแ์ละเป็นไปตามหลักวชิาการเขยีนแบบ และให ้

หมายความรวมถงึแผนภมูแิละแผนผังดว้ย 

 

   2.5 บทสรุปการประดษิฐ ์ตอ้งสรุปสาระส าคัญของการประดษิฐท์ีไ่ดเ้ปิดเผย หรอืแสดงไวใ้นรายละเอยีดการประดษิฐ ์ขอ้ถอื

สทิธ ิและรูปเขยีน (ถา้ม)ี โดยตอ้งระบลุกัษณะทางเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประดษิฐโ์ดยย่อ แตต่อ้งเป็นไปในลกัษณะทีจ่ะท า

ใหเ้ขา้ใจไดด้ขี ึน้ถงึปัญหาทางเทคนคิ ตลอดจนการแกปั้ญหาโดยการประดษิฐแ์ละการใชก้ารประดษิฐนั์น้ 

 

    



   2.6 รายการอืน่ตามทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวงฉบบัที ่21 

 

   2.7 เอกสารประกอบค าขอ ตามทีร่ะบใุนขอ้ 8 ของ [แบบสป/อสป/001-ก (PCT)] 

 

เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

 

1. ในการขอรับสทิธบิตัรใหผู้ข้อยืน่ค าขอตามแบบพมิพท์ีอ่ธบิดกี าหนด 

 

   1.1 ค าขอรับสทิธบิตัรตอ้งมรีายละเอยีดการประดษิฐ ์ขอ้ถอืสทิธแิละบทสรุปการประดษิฐย์ืน่ไปพรอ้มกบัค าขอและในกรณีที่

จ าเป็น เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจการประดษิฐไ์ดด้ขี ึน้ ใหผู้ข้อรับสทิธบิตัรจัดใหม้รีูปเขยีนประกอบค าขอรับสทิธบิตัรยืน่ไปพรอ้มกบัค า

ขอดว้ย 

 

   1.2 ในกรณีทีก่ารประดษิฐท์ีข่อรับสทิธบิตัรเป็นการประดษิฐท์ีเ่กีย่วขอ้งกับจลุชพีใหม ่รายละเอยีดการประดษิฐใ์หห้มายถงึ

หนังสอืรับรองการฝากเก็บจุลชพีและ/หรอืเอกสารแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะ หรอืคณุสมบตัขิองจุลชพีนัน้ซึง่ออกใหโ้ดย

สถาบนัรับฝากเก็บจุลชพีทีก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาจะประกาศรายชือ่เป็นคราวๆ ไป 

 

2. การมอบอ านาจ 

 

   2.1 กรณีทีผู่ข้อรับสทิธบิตัรไมม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร ใหม้อบอ านาจใหต้วัแทนซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้ับอธบิดเีป็นผูก้ระท า

การแทนในราชอาณาจักรโดยยืน่หนังสอืมอบอ านาจตอ่อธบิดตีามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

 

        (1) ในกรณีทีก่ารมอบอ านาจนัน้ไดก้ระท าในตา่งประเทศหนังสอืมอบอ านาจนัน้ตอ้งมคี ารับรองลายมอืชือ่โดยเจา้หนา้ทีผู่ม้ ี

อ านาจของสถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุไทย หรอืหัวหนา้ส านักงานสงักดักระทรวงพาณชิยซ์ึง่ประจ าอยู ่ณ ประเทศทีผู่ม้อบ

อ านาจมถีิน่ทีอ่ยู ่หรอืเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดรั้บมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนบคุคลดงักลา่ว หรอืค ารับรองของบคุคลซึง่กฎหมายของ

ประเทศนัน้ใหม้อี านาจรับรองลายมอืชือ่ หรอื 

 

        (2) ในกรณีทีห่นังสอืมอบอ านาจนัน้ไดก้ระท าในประเทศไทยตอ้งสง่ภาพถา่ยหนังสอืเดนิทาง หรอืภาพถา่ยหนังสอืรับรอง

ถิน่ทีอ่ยู่ชัว่คราว หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงใหอ้ธบิดเีห็นวา่ในขณะมอบอ านาจผูนั้น้ไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิ 

 

   2.2 ในกรณีทีผู่ข้อรับสทิธบิัตรซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรประสงคจ์ะมอบอ านาจใหบ้คุคลอืน่กระท าการแทน จะมอบอ านาจ

ใหแ้กต่วัแทนซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้บัอธบิดเีป็นผูก้ระท าการแทนไดเ้ทา่นัน้ 

 

   2.3 หนังสอืมอบอ านาจดงักลา่ว จะตอ้งปิดอากรแสตมป์ตามบญัชอีตัราอากรแสตมป์ ดงันี้ 

 

        (1) กรณีมอบอ านาจใหบ้คุคลเดยีว หรอืหลายคนกระท าการครัง้เดยีว ใหปิ้ดอากร 10 บาท 

 

        (2) กรณีมอบอ านาจใหบ้คุคลเดยีว หรอืหลายคนร่วมกระท าการมากกวา่ครัง้เดยีว ใหปิ้ดอากร 30 บาท 

 

        (3) กรณีมอบอ านาจใหก้ระท าการมากกวา่ครัง้เดยีว โดยใหบ้คุคลหลายคน ใหปิ้ดอากรคดิตามรายบคุคลทีรั่บมอบคนละ 

30 บาท 

 

การด าเนนิการตามค าสัง่พนักงานเจา้หนา้ที ่

 

1. ในกรณีพนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาค าขอแลว้ ถา้ปรากฏมสีิง่บกพร่องทีพ่อจะแกไ้ขได ้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ข้อ หรอืตวัแทน

ของผูข้อทราบ เพือ่ใหท้ าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งทัง้นี้ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขภายใน 90 วนั นับจากวนัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ 

หากพน้ระยะเวลาจะถอืวา่ผูข้อละทิง้ค าขอ ตามมาตรา 27 เวน้แตก่รณีทีม่เีหตจุ าเป็นอธบิดกีรมทรัพยส์นิทางปัญญาอาจขยาย

ก าหนดเวลาดงักลา่วใหต้ามเห็นสมควร 

 



2. การยืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิ เมือ่ผูย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอเรยีบรอ้ยแลว้ ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมาด าเนนิการยืน่ขอ

แกไ้ขเพิม่เตมิพรอ้มทัง้ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมทีก่รมทรัพยส์นิทางปัญญา ทัง้นี ้ค าขอทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจะเขา้สูก่ระบวนการ

พจิารณาการตรวจสอบเบือ้งตน้ตามล าดบัเสมอืนการยืน่ค าขอใหม่ 

 

3. ในกรณียืน่ค าขอทางอนิเทอรเ์น็ตผา่นเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา พนักงานเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบ จะด าเนนิการพจิารณา

วนิจิฉัยความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มูล และรายละเอยีดในค าขอรับสทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิัตร ค ารอ้ง หรอืค าขออืน่ๆ จากขอ้มลู

และรายละเอยีดทีป่รากฏในระบบ e-Filing เป็นส าคญั ซึง่การตรวจสอบค าขอทีย่ืน่ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต จะด าเนนิการตาม

ประกาศกรมทรัพยส์นิทางปัญญา เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขส าหรับการยืน่ค าขอรับสทิธบิัตร หรอือนุสทิธบิตัร 

ค ารอ้ง หรอืค าขออืน่ๆ ผา่นทางระบบจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญาทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-Filing) ฉบับลงวนัที ่5 มนีาคม 

พ.ศ.2561 

 

หมายเหต:ุ 

 

1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืส าหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้ง

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2. กรณีทีค่ าขอ หรอืเอกสารหลกัฐานไมถู่กตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสาร หรอืเอกสาร

หลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอ) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ

ภายในก าหนดระยะเวลา 90 วนั นับถัดจากวนัยืน่ค าขอและในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น

ภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่วใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้

แจง้เหตแุหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย 

 

3. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไมไ่ดไ้มว่า่

ในกรณีใดๆ เวน้แต ่

 

   (1) มกีฎหมายบญัญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีมหรอื 

 

   (2) ช าระคา่ธรรมเนยีมซ ้าซอ้น หรอืช าระเกนิซึง่การช าระดังกลา่วเกดิเนื่องจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐโดยมใิช่

ความผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 

4. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอตอ้งน าเอกสาร หรอืหลักฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค าขอน าเอกสาร หรือ

หลกัฐานมายืน่พรอ้มกนัทัง้หมดในคราวเดยีวกนั 

 

5. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่ส าเนาเอกสารหลกัฐานใหผู้ย้ืน่ค าขอรับรองความถูกตอ้งของส าเนาเอกสารหลกัฐานนัน้ดว้ย 

 

6. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้ืน่ค าขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมคี ารับรอง

ของผูแ้ปลวา่เป็นค าแปลทีถ่กูตอ้ง 

 

7. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอ หรอืตัวแทนผูรั้บมอบอ านาจไม่ไดเ้ป็นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง โดยมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอ

แทนควรมหีนังสอืมอบอ านาจชว่ง หรอืหนังสอืมอบอ านาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้มอี านาจยืน่ค าขอและลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง

การรับค าขอแทนผูย้ืน่ค าขอ หรอืตวัแทนไดเ้พราะหากค าขอไมถ่กูตอ้ง หรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นและบคุคลผูย้ืน่ค าขอไม่

มอี านาจลงนามในบนัทกึดงักลา่วเจา้หนา้ทีไ่มอ่าจรับค าขอของทา่นไวไ้ด ้

 

8. ทัง้นี ้ไมนั่บระยะเวลาทีผู่ข้อตอ้งด าเนนิการตามค าสัง่ของพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืระยะเวลาทีผู่ข้อแกไ้ขค าขอ หรอืการขอให ้

ระงับการด าเนนิการทางทะเบยีนไวช้ัว่คราว หรอืระยะเวลาทีผู่ข้อตอ้งยืน่รายงานผลการตรวจสอบจากตา่งประเทศ และไมนั่บ

ระยะเวลาทีผู่ข้อตอ้งยืน่ค าขอใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบการประดษิฐภ์ายใน 5 ปีนับแตว่นัประกาศโฆษณา 

 

9. การคดัคา้น/โตแ้ยง้ 

กรณีทีม่ผีูย้ ืน่ค าคดัคา้นเพราะเห็นวา่ตนมสีทิธรัิบสทิธบิัตรดกีวา่ผูข้อรับสทิธบิตัร หรอืเห็นวา่ค าขอรับสทิธบิตัรไมช่อบดว้ย



กฎหมาย กรณีนี ้ระยะเวลาด าเนนิการจะเพิม่อกี420 วนั 

 

10. ผูข้อรับสทิธบิตัรมสีทิธขิอเปลีย่นแปลงประเภทของสทิธทิีจ่ะขอรับสทิธบิัตรเป็นอนุสทิธบิัตรได ้กอ่นการจดทะเบยีนการ

ประดษิฐ ์หรอืกอ่นการประกาศโฆษณาค าขอรับสทิธบิตัรตามมาตรา 28 แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ผูข้อมสีทิธใิหถ้อืเอาวนัยืน่ค าขอเดมิ 

หรอืวนัทีเ่ปลีย่นแปลงสทิธเิป็นวนัยืน่ค าขอ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (กรณีช าระคา่ธรรมเนยีม ณ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 
ใหช้ าระภายใน 15:30 น.))  
ชัน้ 6 กลุม่ตรวจรับค าขอสทิธบิัตรระหวา่งประเทศ กองสทิธบิัตร 
กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์

563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
โทรศพัทแ์ละเบอรโ์ทรสาร 02-547-4304/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 55 เดอืน 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค าขอใหม ่

1. ตรวจสอบรายละเอยีดการประดษิฐ ์แบบพมิพค์ าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 

2. ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
3. ช าระคา่ธรรมเนยีมค าขอ 

4. บนัทกึขอ้มลู 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองสทิธบิตัร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

การตรวจสอบเบือ้งตน้ 

- พจิารณาประเภทของสทิธบิตัรตา่งประเทศ (International 
Patent Classification) 

- พจิารณาความถูกตอ้งของรายละเอยีดการประดษิฐ ์(ม. 17) 
- ตรวจสอบการยืน่ค าขอกอ่น-หลงั (ม. 16) 

- ตรวจสอบการประดษิฐท์ีไ่ม่สามารถขอรับสทิธบิตัรได ้(ม. 9) 

- ตรวจสอบคณุสมบัตขิองผูข้อ (ม. 10-14) 
- จัดท าร่างประกาศโฆษณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 เดอืน กองสทิธบิตัร 

 

3) กำรพจิำรณำ 

จัดท าประกาศโฆษณา 

- จัดท าหนา้ประกาศโฆษณาในระบบสทิธบิตัร (e-Patent) 
- จัดท าซดี ี(CD) 

(หมายเหต:ุ -)  

2.5 เดอืน กองสทิธบิตัร 

 

4) กำรพจิำรณำ 
ประกาศโฆษณาเพือ่ใหย้ืน่คดัคา้น 

(หมายเหต:ุ -)  

90 วนั กองสทิธบิตัร 
 

5) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบการประดษิฐ ์

- ตรวจคน้เอกสารสทิธบิตัรทัว่โลก 
- ศกึษาวเิคราะหก์ารประดษิฐท์ีม่มีากอ่นทีส่บืคน้ได ้

- พจิารณาความใหม่ 
- พจิารณาการประดษิฐท์ีส่งูขึน้ 

38.5 เดอืน กองสทิธบิตัร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

- พจิารณาการประยุกตใ์ชเ้ชงิอตุสาหกรรม 

(หมายเหต:ุ (นับระยะเวลาตัง้แตว่นัยืน่ค าขอใหต้รวจสอบการ
ประดษิฐ)์)  

6) กำรพจิำรณำ 
- รายงานการสัง่การรับจดทะเบยีน หรอืยกค าขอ 

- ออกหนังสอืแจง้ใหผู้ข้อช าระคา่จดทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (กรณีเมือ่ผูต้รวจสอบพจิารณาแลว้ก าหนดใหม้กีาร
แกไ้ข/ชีแ้จง/ยกค าขอใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์งือ่นไขการ
ด าเนนิการตามค าสัง่พนักงานเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบ))  

5 วนั กองสทิธบิตัร 
 

7) กำรพจิำรณำ 
ออกหนังสอืส าคัญสทิธบิัตร 

(หมายเหต:ุ (นับระยะเวลาตัง้แตผู่ข้อช าระคา่ธรรมเนยีม))  

15 วนั กองสทิธบิตัร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทนประทบัตรำโนตำร ี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีไ่ดแ้ตง่ตัง้ตัวแทนไวแ้ลว้ใหส้ง่มอบส าเนาหนังสอื
แตง่ตัง้ตัวแทนประทบัตราโนตาร)ี 

- 

2) 
 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรขึน้ทะเบยีนเป็นตวัแทนสทิธบิตัร หรอืบตัร
ประจ ำตวัตวัแทนสทิธบิตัร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

3) 

 

เอกสำรแสดงสทิธ ิหรอืสถำนะในกำรขอรบัสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(อาท ิค ารับรองสทิธ ิหรอืหนังสอืสญัญาโอนสทิธ ิหรอืค า
ประกาศ:  สทิธใินการยืน่ค าขอสทิธบิตัรและไดรั้บสทิธบิตัร 

(Declaration VIII (ii)) หรอืหนังสอืแจง้บนัทกึการเปลีย่นแปลงขอ้มลูผู ้
ขอรับสทิธบิตัร) 

- 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้อรับสทิธบิัตรไมม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร ใหม้อบ

อ านาจใหต้วัแทน ซึง่หนังสอืมอบอ านาจนัน้ไดก้ระท าในประเทศไทย) 

กรมการกงสลุ 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หากไมไ่ดร้ะบเุลขทะเบยีนนติบิคุคล 13 หลกั ในแบบพมิพ์
ค าขอฯยังคงใชส้ าเนาอายุไมเ่กนิ 6 เดอืน นับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืรับรอง 

แตห่ากระบเุลขทะเบยีนนติบิคุคล 13 หลกัในแบบพมิพค์ าขอฯ ไมต่อ้งใช ้

ส าเนาเอกสาร เจา้หนา้ทีจ่ะดงึขอ้มลูจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 

 

ค ำแปลของค ำขอระหวำ่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แบบพมิพ ์PCT Request ภาษาไทยและรายละเอยีด 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

การประดษิฐภ์าษาไทย) 

8) 
 

ประกำศโฆษณำค ำขอระหวำ่งประเทศ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

รำยงำนผลกำรตรวจคน้ระหวำ่งประเทศและ/หรอืควำมเห็นทีเ่ป็น

ลำยลกัษณอ์กัษรขององคก์รตรวจคน้ระหวำ่งประเทศและ/หรอื
รำยงำนโอกำสในกำรไดร้บัสทิธบิตัร (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

แบบค ำขอรบัควำมคุม้ครองกำรประดษิฐใ์นประเทศไทย  
[แบบสป/อสป/001-ก (PCT)] 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ประกอบดว้ยรายละเอยีดการประดษิฐ ์ขอ้ถอืสทิธ ิรูปเขยีน 

(ถา้ม)ี และบทสรุปการประดษิฐ)์ 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

11) 
 

แบบค ำขอใหท้บทวนผลกำรพจิำรณำค ำขอระหวำ่งประเทศ  
[แบบสป/อสป/102-ก (PCT)] 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

12) 
 

แบบค ำขอใหด้ ำเนนิกำรกบัค ำขอระหวำ่งประเทศกอ่นครบก ำหนด 
30 เดอืน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ค ำขอรบัสทิธบิตัรกำรประดษิฐร์ะหวำ่งประเทศ 
(PCT) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

2) คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ค ำขอรบัอนุสทิธบิตัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  

3) คำ่ธรรมเนยีมค ำขออืน่ๆ (ค ำขอใหท้บทวนผลกำรพจิำรณำค ำขอ

ระหวำ่งประเทศ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

4) ค่ำธรรมเนียมค ำขออืน่ๆ (ค ำขอใหด้ ำเนนิกำรกบัค ำขอระหว่ำง

ประเทศกอ่นครบก ำหนด 30 เดอืน) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

5) คำ่ธรรมเนยีมประกำศโฆษณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  

6) คำ่ธรรมเนยีมขอใหต้รวจสอบกำรประดษิฐ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนีจ้ะด าเนนิการไดภ้ายใน 5 ปี นับแตว่นัทีม่กีารประกาศ
โฆษณา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 

  
 

7) คำ่ธรรมเนยีมรบัจดทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

8) คำ่ธรรมเนยีมค ำขอแกไ้ขเพิม่เตมิค ำขอรบัสทิธบิตัร 

(หมายเหต:ุ (1. ผูย้ืน่ค าขอรับสทิธบิตัรมคีวามประสงคจ์ะแกไ้ข
รายละเอยีด หรอืเพิม่เตมิเอกสารเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิเขา้มาเอง 

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

2. เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบรายละเอยีดของค าขอรับสทิธบิตัร
แลว้ปรากฏวา่จะตอ้งมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิฯ เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิตาม
ค าสัง่พนักงานเจา้หนา้ที)่)  

9) คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ค ำคดัคำ้นกำรขอรบัสทิธบิตัร 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมนีจ้ะตอ้งเสยีในกรณีผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หรอืผู ้
ทีเ่ห็นวา่ 
ตนมสีทิธรัิบสทิธบิตัรดกีวา่ผูข้อรับสทิธบิตัรและมคีวามประสงคจ์ะคัดคา้น
การขอรับสทิธบิตัรดงักลา่วนัน้โดยยืน่พรอ้มแบบฟอรม์ค าคดัคา้นภายใน 
90 วนันับแตว่นัประกาศโฆษณา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  

 

10) คำ่ธรรมเนยีมค ำขอเปลีย่นแปลงประเภทของสทิธ ิ
(หมายเหต:ุ (กรณีตอ้งการเปลีย่นค าขอรับสทิธบิตัรการประดษิฐเ์ป็นอนุ
สทิธบิตัร))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ -)  

2) สายดว่นกรมทรัพยส์นิทางปัญญา โทร 1368 

(หมายเหต:ุ -)  
3) www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบสป/อสป/001-ก (PCT) (แบบค าขอรับความคุม้ครองการประดษิฐใ์นประเทศไทย) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบสป/อสป/102-ก (PCT) (แบบค าขอใหท้บทวนผลการพจิารณาค าขอระหวา่งประเทศ) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แบบสป/อสป/103-ก (PCT) (แบบค าขอใหด้ าเนนิการกับค าขอระหวา่งประเทศกอ่นครบก าหนด 30 เดอืน) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) แบบสป/สผ/อสป/003-ก (แบบยืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิฯ) 

(หมายเหต:ุ -)  
5) แบบสป/สผ/007-ค (แบบค าคัดคา้น) 

(หมายเหต:ุ -)  
6) แบบสป/สผ/008-ก (แบบค าโตแ้ยง้) 

(หมายเหต:ุ -)  
7) แบบสป/อสป/005-ก (แบบขอใหต้รวจสอบการประดษิฐ)์ 

(หมายเหต:ุ (ด าเนนิการหลงัจากการประกาศโฆษณา โดยตอ้งด าเนนิการภายในระยะเวลา 5 ปี นับแตว่นัประกาศ
โฆษณา))  



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

8) แบบสป/อสป/004-ก (แบบค าขอเปลีย่นแปลงประเภทของสทิธ)ิ 

(หมายเหต:ุ (กรณีเมือ่ยืน่ค าขอรับสทิธบิตัรการประดษิฐแ์ละตอ้งการเปลีย่นมายืน่ค าขอรับเป็นอนุสทิธบิตัรแทน))  
9) แบบสป/สผ/อสป/207-ค (แบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษ) 

(หมายเหต:ุ (ตามมาตรา 11-13 แหง่ พ.ร.บ. สทิธบิตัร พ.ศ.2522 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ. สทิธบิตัรฯ))  
10) กฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอรับความคุม้ครองการประดษิฐต์ามสนธสิญัญาความร่วมมอืดา้นสทิธบิตัร พ.ศ.2552  (ลง

วนัที ่30 ตลุาคม พ.ศ.2552) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ชอ่งทางการตดิตอ่ 
 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

 
- ชัน้ 6 กลุม่ตรวจรับค าขอสทิธบิตัรระหวา่งประเทศ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์โทร 02-547-4304 

 
- ชัน้ 3 กลุม่สารบบและตรวจรับค าขอ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์โทร 02-547-4637 

 

- ชัน้ 10 และ 11 กองสทิธบิตัร กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
 

   กลุม่เภสชัภัณฑ ์โทร 02-547-4714 
 

   กลุม่ปิโตรเคมแีละพอลเิมอร ์โทร 02-547-4715 

 
   กลุม่อาหารและเครือ่งส าอาง โทร 02-547-4714 

 
   กลุม่ฟิสกิส ์โทร 02-547-4716 

  
   กลุม่ไฟฟ้าและดจิทิลั โทร 02-547-5014 

 

   กลุม่วศิวกรรม โทร 02-547-4717 
 

   กลุม่วศิวกรรมเคม ีโทร 02-547-4717 
 

   กลุม่เคมแีละวัสดศุาสตร ์โทร 02-547-5011 

 
   กลุม่เทคโนโลยชีวีภาพ โทร 02-547-5012 

 
- ชัน้ 6 กลุม่คัดคา้นและก ากบัการจดทะเบยีน กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์โทร 02-547-4711 

 
การยกเวน้คา่ธรรมเนยีม 

 

หน่วยงานทีร่ะบไุวต้ามประกาศคณะกรรมการสทิธบิัตร เรือ่ง ก าหนดรายชือ่หน่วยงานทีไ่ดรั้บการยกเวน้การเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมส าหรับการขอรับสทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิตัร ลงวันที ่14 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2549 จะไดรั้บการยกเวน้คา่ธรรมเนยีม 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ - 

http://www.info.go.th/

