
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

วนัรับค ำขอ      

วนัยืน่ค  ำขอ      

เลขท่ีค ำขอ       

สญัลกัษณ์จ ำแนกกำรประดิษฐร์ะหวำ่งประเทศ 
      

วนัออกสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร    

เลขท่ีสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร       

ลำยมือช่ือเจำ้หนำ้ท่ี 

 
 

ค ำขอรับควำมคุ้มครองกำรประดิษฐ์ในประเทศไทย 
 

 ข้ำพเจ้ำ ผู้ลงลำยมือช่ือในค ำขอนี้ มีควำมประสงค์จะขอรับควำม
คุ้มครองกำรประดิษฐ์ในประเทศไทย ซ่ึงได้ยื่นค ำขอระหว่ำงประเทศตำม
สนธิสัญญำควำมร่วมมอืด้ำนสิทธิบัตรไว้แล้ว ตำมพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 โดยประสงค์จะขอรับควำมคุ้มครอง 

  สิทธิบัตรกำรประดษิฐ์ 
    อนุสิทธิบัตร 

แบบ สป/อสป/001-ก (PCT) 

1. ช่ือท่ีแสดงถึงกำรประดิษฐ ์           
               
 
2. ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร และท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน ประเทศ)          
            สญัชำติ     
โทรศพัท ์   โทรสำร     อีเมลล ์         

 

 

4. ผูป้ระดิษฐ ์และท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน ประเทศ)           
               

 
 
 
 

5. รำยละเอียดกำรยืน่ค  ำขอระหวำ่งประเทศ 
    เลขท่ีค ำขอระหวำ่งประเทศ     
    วนัยืน่ค  ำขอระหวำ่งประเทศ     
 

6. รำยละเอียดกำรยืน่ค  ำขอคร้ังแรก 
    เลขท่ีค ำขอ         วนัยืน่ค  ำขอ     
    ประเทศท่ียืน่ค  ำขอคร้ังแรก      
 

3. ตวัแทน (ถำ้มี)/ท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน จงัหวดั รหสัไปรษณีย)์          
           ตวัแทนเลขท่ี     
โทรศพัท ์   โทรสำร     อีเมลล ์         

 

 

7. ค ำขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ีประกอบดว้ย 
  ก.แบบพิมพค์  ำขอ   หนำ้ 
 ข.รำยละเอียดกำรประดิษฐ ์  หนำ้ 
 ค.ขอ้ถือสิทธิ    หนำ้ 
 ง.รูปเขียน  รูป  หนำ้ 
 จ.บทสรุปกำรประดิษฐ ์   หนำ้ 

8. เอกสำรประกอบค ำขอ          
    เอกสำรแสดงสิทธิในกำรขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
    หนงัสือมอบอ ำนำจ   
    เอกสำรรำยละเอียดเก่ียวกบัจุลชีพ 
       ค  ำแปลของค ำขอระหวำ่งประเทศ 
 9. ลำยมือช่ือ   
      ผูข้อ   ตวัแทน 
     
 

(   ) 



  
 

ค ำร้องเพือ่ขอฟ้ืนสิทธิให้ค ำขอระหว่ำงประเทศยงัคงมผีลในประเทศไทย1 
 

 1. ขำ้พเจำ้        ผู ้ขอ/ตัวแทนของผู ้ขอรับสิทธิบัตร/    
อนุสิทธิบตัร มีควำมประสงคท่ี์จะขอรับควำมคุม้ครองกำรประดิษฐ์ในประเทศไทย แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ไดท้นัภำยในระยะเวลำ 30 เดือนนบัแต่วนัยื่นค ำขอคร้ังแรก ทั้งท่ีขำ้พเจำ้ไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควรแก่
กรณีแล้ว แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยข้ำพเจ้ำได้ยื่น ค ำร้องฉบับน้ี ภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 232 แห่งกฎกระทรวงว่ำดว้ยกำรขอรับควำมคุม้ครองกำรประดิษฐ์ตำมสนธิสัญญำควำม
ร่วมมือดำ้นสิทธิบตัร พ.ศ. 2552  คือ 
     2 เดือน นบัแต่วนัท่ีเหตุท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไดส้ิ้นสุดลง 
     42 เดือน นบัแต่วนัยืน่ค  ำขอคร้ังแรก 
    ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ขอใหก้รมทรัพยสิ์นทำงปัญญำพิจำรณำให้ค  ำขอระหวำ่งประเทศยงัคงมีผลในประเทศ
ไทยต่อไป โดยไดแ้นบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำมำพร้อมค ำร้อง ดงัน้ี  
     ค  ำช้ีแจงเหตุผล จ ำนวน    หนำ้ 
     เอกสำรหลกัฐำน  จ ำนวน    หนำ้ 
  
 
 
 
  

     วนัท่ี      เดือน    พ.ศ.    
 
       ลำยมือช่ือ      
          (    ) 
หมำยเหตุ  1. ใหย้ืน่ค  ำร้องน้ีไปพร้อมกบัค ำขอรับควำมคุม้ครองกำรประดิษฐใ์นประเทศไทย (แบบ สป/อสป/ 
001-ก (PCT)) 

 2.  คือ ภำยในระยะเวลำ 2 เดือนนบัแต่วนัท่ีเหตุท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถขอรับควำมคุม้ครอง 
กำรประดิษฐใ์นประเทศไทยภำยในระยะเวลำ 30 เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  ำขอคร้ังแรกไดส้ิ้นสุดลง หรือภำยใน
ระยะเวลำ 12 เดือนนบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 22 แห่งกฎกระทรวงฯ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะ
ส้ินสุดลงก่อน 

แบบ สป/อสป/101-ก (PCT) 

2. รำยละเอียดกำรยืน่ค  ำขอระหวำ่งประเทศ 
          เลขท่ีค ำขอระหวำ่งประเทศ       
          วนัยืน่ค  ำขอระหวำ่งประเทศ      
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ค ำร้องที ่   
รับวนัที ่    



 
 

ค ำร้องขอให้ทบทวนผลกำรพจิำรณำค ำขอระหว่ำงประเทศ 
 
 1. ขำ้พเจำ้        ผู ้ขอ/ตัวแทนของผู ้ขอรับสิทธิบัตร /      
อนุสิทธิบตัร มีควำมประสงคท่ี์จะขอรับควำมคุม้ครองกำรประดิษฐ์ในประเทศไทย โดยขอให้กรมทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำทบทวนผลกำรพิจำรณำค ำขอระหวำ่งประเทศในกรณี ต่อไปน้ี 
     ค  ำขอระหวำ่งประเทศของขำ้พเจำ้ ถูกส ำนกังำนรับค ำขอของประเทศ               
ปฏิเสธท่ีจะระบุวนัยืน่ค  ำขอระหวำ่งประเทศ 
     ค  ำขอระหวำ่งประเทศของขำ้พเจำ้ ถูกส ำนกังำนรับค ำขอของประเทศ    
สั่งถอนค ำขอระหวำ่งประเทศ เน่ืองจำกค ำขอระหวำ่งประเทศมีควำมบกพร่อง หรือไม่มีกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
ในกำรยืน่ค  ำขอระหวำ่งประเทศตำมท่ีส ำนกังำนรับค ำขอแห่งนั้นก ำหนด 
     ค  ำขอระหวำ่งประเทศของขำ้พเจำ้ ถูกส ำนกัระหวำ่งประเทศสั่งถอนค ำขอระหวำ่งประเทศ 
เน่ืองจำกไม่ไดรั้บค ำขอระหวำ่งประเทศฉบบัส ำนกัระหวำ่งประเทศ (Record Copy) ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
        โดยเหตุดงักล่ำวมิไดเ้กิดจำกควำมผดิพลำด หรือควำมละเลยของขำ้พเจำ้  ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไดแ้นบ 
ค ำสั่งของส ำนกังำนรับค ำขอ หรือส ำนกัระหวำ่งประเทศ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำมำดว้ยแลว้ ดงัน้ี 
     ส ำเนำค ำสั่งของส ำนกังำนรับค ำขอ / ส ำนกัระหวำ่งประเทศ        จ  ำนวน    หนำ้ 
     ค  ำช้ีแจงเหตุผล จ ำนวน    หนำ้ 
     เอกสำรหลกัฐำน  จ ำนวน    หนำ้ 
  
 
 
 
 
      วนัท่ี      เดือน    พ.ศ.    
 
 

       ลำยมือช่ือ      
          (    ) 
หมำยเหตุ  ใหย้ืน่ค  ำร้องน้ีไปพร้อมกบัค ำขอรับควำมคุม้ครองกำรประดิษฐใ์นประเทศไทย (แบบ สป/อสป/ 
                   001-ก (PCT)) 
 
 
 

แบบ สป/อสป/102-ก (PCT) 

2. รำยละเอียดกำรยืน่ค  ำขอระหวำ่งประเทศ 
          เลขท่ีค ำขอระหวำ่งประเทศ       
          วนัยืน่ค  ำขอระหวำ่งประเทศ      
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ค ำร้องที ่   
รับวนัที ่    



 
 

ค ำร้องขอให้ด ำเนินกำรกบัค ำขอระหว่ำงประเทศ 
ก่อนครบก ำหนด 30 เดือน 

 

 1. ขำ้พเจำ้        ผูข้อ/ตวัแทนของผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร มีควำมประสงคท่ี์จะขอใหก้รมทรัพยสิ์นทำงปัญญำด ำเนินกำรกบัค ำขอระหวำ่งประเทศของขำ้พเจำ้
ท่ีไดย้ื่นขอรับควำมคุม้ครองกำรประดิษฐ์ในประเทศไทยแลว้ ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ 30 เดือนนบัแต่วนั
ยืน่ค  ำขอคร้ังแรก เน่ืองจำก          
            
            
            
            
 

    ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำมำพร้อมค ำร้อง ดงัน้ี  
     ค  ำช้ีแจงเหตุผล จ ำนวน    หนำ้ 
     เอกสำรหลกัฐำน  จ ำนวน    หนำ้ 
  
 
 
 
 
       
  
 
     วนัท่ี      เดือน    พ.ศ.    
 
 
       ลำยมือช่ือ      
          (    ) 
 
 
 
 

แบบ สป/อสป/103-ก (PCT) 

2. รำยละเอียดกำรยืน่ค  ำขอระหวำ่งประเทศ 
          เลขท่ีค ำขอระหวำ่งประเทศ         
          วนัยืน่ค  ำขอระหวำ่งประเทศ        
          เลขท่ีค ำขอรับสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัรในประเทศไทย      
          วนัยืน่ขอรับควำมคุม้ครองกำรประดิษฐใ์นประเทศไทย     
    
 
 
           
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ค ำร้องที ่   
รับวนัที ่    


