
แบบ สป/อสป/001-ก (PCT) 
หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 

 
ค าขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทย 

 

ข้าพเจ้า ผู้ลงลายมือช่ือในค าขอนี้ มีความประสงค์จะขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์
ในประเทศไทย ซึ่งไดย้ื่นค าขอระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรไว้แล้ว 
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง 

 สิทธิบัตรการประดิษฐ ์
 อนุสิทธิบัตร 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
วันรับค าขอ  
 

เลขที่ค าขอ 
 
 วันย่ืนค าขอ 

 

สัญลักษณจ์ าแนกการประดิษฐร์ะหว่างประเทศ 
 

วันประกาศโฆษณา 
 

เลขที่ประกาศโฆษณา 
 

วันออกสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร 
 

เลขที่สทิธิบัตร/อนุสทิธิบัตร 
 

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที ่
 

 1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ __________________________________________________________________________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร   บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล   หน่วยงานรฐั   มูลนิธิ   อื่นๆ _________________________ 2.1 สัญชาต ิ 

ชื่อ _____________________________________________________________________________________________________ 2.2 โทรศัพท ์ 
ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________________________ 2.3 โทรสาร  
ต าบล/แขวง ____________________ อ าเภอ/เขต ____________________ จังหวัด____________________ รหัสไปรษณย์ี ________ ประเทศ ____________________________ 
อีเมล _____________________________________________________________________ 

 เลขประจ าตัวประชาชน   เลขทะเบียนนิตบุิคคล   เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร              
 

 เพิ่มเตมิ (ดังแนบ) 
ในกรณีทีก่รมฯ สือ่สารกับท่าน ท่านสะดวกใช้ทาง   อีเมลผู้ขอ   อีเมลตัวแทน 

3. ตัวแทน (ถ้ามี) 3.1 ตัวแทนเลขที ่ 
ชื่อ _____________________________________________________________________________________________________ 3.2 โทรศัพท ์ 
ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________________________ 3.3 โทรสาร  
ต าบล/แขวง ____________________ อ าเภอ/เขต ____________________ จังหวัด____________________ รหัสไปรษณย์ี ________ ประเทศ ____________________________ 
อีเมล _____________________________________________________________________ สัญชาติ ________________________ 
เลขประจ าตัวประชาชน                

 

 เพิ่มเตมิ (ดังแนบ) 
 4. ผู้ประดิษฐ/์ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์   ชื่อและที่อยู่เดียวกนักับผู้ขอ 4.1 สัญชาต ิ 

ชื่อ _____________________________________________________________________________________________________ 4.2 โทรศัพท ์ 
ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________________________ 4.3 โทรสาร  
ต าบล/แขวง ____________________ อ าเภอ/เขต ____________________ จังหวัด____________________ รหัสไปรษณย์ี ________ ประเทศ ____________________________ 
อีเมล _____________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัวประชาชน              

 

 เพิ่มเตมิ (ดังแนบ) 
   5. รายละเอียดการย่ืนค าขอระหว่างประเทศ  6. รายละเอียดการย่ืนค าขอครั้งแรก         เพิ่มเตมิ (ดังแนบ) 
เลขที่ค าขอระหว่างประเทศ ________________________________________________________ เลขที่ค าขอ วันย่ืนค าขอ ประเทศที่ย่ืนค าขอครัง้แรก 
วันย่ืนค าขอระหว่างประเทศ _______________________________________________________    

7. ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตรนี้ประกอบด้วย    
 ก. แบบพิมพ์ค าขอ __________ หน้า    
 ข. รายละเอียดการประดิษฐ ์ __________ หน้า 8. เอกสารประกอบค าขอ 
 ค. ข้อถือสทิธ ิ __________ หน้า   เอกสารแสดงสทิธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ง. รูปเขียน __________ รูป __________ หน้า   หนังสือมอบอ านาจ 

 จ. บทสรุปการประดิษฐ์   __________ หน้า   เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ 

9. ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับค าขอเดิม 
ผู้ให้ถือว่าได้ย่ืนในวนัเดียวกับค าขอเลขที่ ___________________________  

  ค าแปลของค าขอระหว่างประเทศ 
10. ลายมือชื่อ   

วันย่ืน ___________________________ เพราะค าขอนี้แยกจากหรือเกี่ยวขอ้งกับค าขอเดมิเนื่องจาก   ผู้ขอ       ตัวแทน    (___________________________________ ) 
 ค าขอเดิมมกีารประดิษฐ์หลายอย่าง       ถกูคัดค้านเนือ่งจากผู้ขอไม่มีสทิธิ  

 ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
จ าแนกประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การยื่นเอกสารต่างประเทศตามกรอบเวลา 

 กลุ่มวิศวกรรม  กลุ่มเคมี อนุสิทธิบัตร  ยื่นภายใน 30 เดือน 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (วิศวกรรม) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เคมีเทคนิค)  อนุสิทธิบัตร (วิศวกรรม)  ยื่นเกิน 30 เดือน พร้อม                
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ไฟฟ้า) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ปิโตรเคมี)  อนุสิทธิบัตร (เคมี)  
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ฟิสิกส์) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)   
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เภสัชภัณฑ์)   
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