คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนสิทธิบต
ั รการประดิษฐระหวางประเทศ (PCT)
หนวยงานที่ใหบริการ :กองสิทธิบัตรกระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คําจํากัดความ
สิทธิบัตร หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ
เจาหนาที่ หมายความวา เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
อนุญาต หมายความวา การที่เจาหนาที่ยินยอมใหบค
ุ คลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอน
กระทําการนั้นและใหหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาตการอนุมัติการจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนการรับแจงการใหประทาน
บัตรและการใหอาชญาบัตรดวย
ผูอนุญาต หมายความวา ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
คําขอ หมายความถึง บรรดาคําขอดังนี้
* คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ [แบบสป/สผ/อสป/001-ก (PCT)]
* คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร[แบบสป/สผ/อสป/002-ก]
* คําขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร [แบบสป/อสป/003-ก]
* คําขอเปลีย
่ นแปลงประเภทของสิทธิ [แบบสป/อสป/004-ก]
* คําขอใหตรวจจสอบการประดิษฐ [แบบสป/อสป/005-ก]
* คําขอตรวจคนคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและคัดสําเนาเอกสาร[แบบสป/อสป/006-ก]
* คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร [แบบสป/สผ/007-ค]
* คําขอนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม [แบบสป/สผ/007-ก(พ)]
* คําโตแยง [แบบสป/สผ/อสป/008-ก]
* คําอุทธรณ [แบบสป/สผ/อสป/009-ก]
* คําขอชําระคาธรรมเนียมรายป/คราวเดียว/ตออายุ [แบบสป/สผ/อสป/010-ก]
* คําขออื่นๆ [แบบสป/สผ/อสป/011-ก]
ผูรับบริการหรือยื่นคําขอ หมายถึง ประชาชนผูรับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐที่มารับบริการจาก
หนวยงานของรัฐ

หลักเกณฑในการพิจารณา
1. การประดิษฐทข
ี่ อรับสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
1.1 เปนการประดิษฐขึ้นใหม
1.2 เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้นและ
1.3 เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
1.4 การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรบ
ั ความคุม
 ครองตามพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯนี้
(1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติสัตวพช
ื หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช
(2) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(3) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
(4) วิธีการวินิจฉัยบําบัดหรือรักษาโรคมนุษยหรือสัตว
(5) การประดิษฐทข
ี่ ัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีอนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
2. คําขอรับสิทธิบัตรผูยื่นคําขอตองมีรายละเอียดประกอบคําขอดังนี้
2.1 แบบพิมพคําขอแบบสป/อสป/สผ/001-ก(PCT)
2.2 รายละเอียดการประดิษฐตองบรรยายรายละเอียดที่มีขอความสมบูรณรัดกุมและชัดแจงอันจะทําให
ผูมีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกีย
่ วของสามารถทําและปฏิบัตต
ิ ามการประดิษฐนั้นไดดังนี้
(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
(2) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
(3)ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
(4)อธิบายลักษณะและความมุง หมายของการประดิษฐ
(5)เปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
(6) อธิบายรูปเขียนแตละรูปโดยยอ [ถามี]
(7)วิธีการในการประดิษฐที่ดีทส
ี่ ุด
2.3 ขอถือสิทธิ
2.4 รูปเขียน (ถามี)
2.5 บทสรุปการประดิษฐ
2.6 รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 21
2.7 เอกสารประกอบคําขอตามที่ระบุในขอ 14 ของแบบสป/อสป/สผ/001-ก

เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. ในการขอรับสิทธิบัตรใหผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพที่อธิบดีกําหนด
1.1 คําขอรับสิทธิบัตรตองมีรายละเอียดการประดิษฐขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐยื่นไปพรอมกับคําขอและในกรณี
ที่จําเปนเพื่อใหสามารถเขาใจการประดิษฐไดดีขึ้นใหผูขอรับสิทธิบัตรจัดใหมีรูปเขียนประกอบคําขอรับสิทธิบัตรยื่นไป
พรอมกับคําขอดวย
1.2 ในกรณีที่การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรเปนการประดิษฐทเี่ กี่ยวของกับจุลชีพใหม รายละเอียดการประดิษฐใหหมายถึง
หนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและ/หรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้นซึ่ง
ออกใหโดยสถาบันรับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพยสินทางปญญาจะประกาศรายชื่อเปนคราวๆ ไป
2. การมอบอํานาจ
2.1 กรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรใหมอบอํานาจใหตัวแทนซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวกับอธิบดีเปนผูกระทํา
การแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่การมอบอํานาจนั้นไดกระทําในตางประเทศหนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซงึ่ ประจํา
อยู ณ ประเทศที่ผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยูหรือเจาหนาที่ผูไดรบ
ั มอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือ
คํารับรองของบุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ
(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทยตองสงภาพถายหนังสือเดินทางหรือภาพถายหนังสือ
รับรองถิ่นที่อยูช
 ั่วคราวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย
จริงดวย
2.2 หนังสือมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมป 30 บาทตอตัวแทน 1 คนตอ 1 คําขอ

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่
1. ในกรณีพนักงานเจาหนาทีพ
่ ิจารณาคําขอแลวถาปรากฏมีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขได เจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทน
ของผูขอทราบเพื่อใหทําการแกไขใหถูกตองทั้งนี้ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือ
แจงหากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอตามาตรา 27 เวนแตกรณีที่มเี หตุจําเปนอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาอาจ
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามเห็นสมควร

2. การยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมเมือ
่ ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพิ่มเติมเรียบรอยแลว ผูยื่นคําขอตองมาดําเนินการยื่นขอแกไข
เพิ่มเติมพรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมที่กรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดทั้งนี้คาํ ขอที่แกไขเพิ่มเติม
จะเขาสูกระบวนการพิจารณาการตรวจสอบเบื้องตนตามลําดับเสมือนการยืน
่ คําขอใหม
3. ในกรณียื่นคําขอทางอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบจะดําเนินการพิจารณา
วินิจฉัยความถูกตองครบถวนของขอมูลและรายละเอียดในคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคําขออื่นๆจากขอมูล
และรายละเอียดที่ปรากฏในระบบ e-patent filing เปนสําคัญโดยผูยื่นคําขอตองนําเอกสารคําขอฯมายังกรมทรัพยสินทาง
ปญญาภายใน 15 วันนันแตวันที่ไดรับเลขที่คาํ ขอและวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งการตรวจสอบคําขอที่ยื่น
ผานทางอินเทอรเน็ตจะดําเนินการตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรือ
่ งหลักเกณฑวธ
ิ ีการและเงื่อนไขสําหรับการยืน
่ คํา
ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคําขออื่นๆผานอินเทอรเน็ต

หมายเหตุ :
1. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอ
ื สําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามีความถูกตอง
ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว
2. กรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวนเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันนับแตวันยื่นคําขอและในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวนภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอ
ื วาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่จะดําเนินการคืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมทั้งแจง
เหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย
3. เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆ ใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลว จะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมได
ไมวาในกรณีใดๆเวนแต
(1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียมหรือ
(2) ชําระคาธรรมเนียมซ้ําซอนหรือชําระเกินซึ่งการชําระดังกลาวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐโดยมิใช
ความผิดของผูช
 ําระซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญาจะไดพจ
ิ ารณาเปนกรณีๆ ไป
4. ในกรณีที่ผูยื่นคําขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมใหครบถวนใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐาน
มายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน
5. ในกรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย

6. ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดยมีคํารับรอง
ของผูแปลวาเปนคําแปลทีถ
่ ูกตอง
7. ในกรณีที่ผูยน
ื่ คําขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยื่นคําขอดวยตนเองโดยมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูยื่นคําขอ
แทนควรมีหนังสือมอบอํานาจชวงหรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลนั้นมีอํานาจยืน
่ คําขอและลงนามในบันทึก
ขอตกลงการรับคําขอแทนผูยื่นคําขอหรือตัวแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและบุคคลผู
ยื่นคําขอไมมีอาํ นาจลงนามในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได
8. ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่ผูขอตองดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือระยะเวลาที่ผูขอแกไขคําขอหรือการขอให
ระงับการดําเนินการทางทะเบียนไวชั่วคราวหรือระยะเวลาทีผ
่ ูขอตองยื่นรายงานผลการตรวจสอบจากตางประเทศและไมนับ
ระยะเวลาที่ผูขอตองยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐภายใน 5 ปนับแตวันประกาศโฆษณา
9. การคัดคาน/โตแยง
กรณีที่มีผูยื่นคําคัดคานเพราะเห็นวาตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวาผูขอรับสิทธิบัตรหรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวย
กฎหมายกรณีนรี้ ะยะเวลาดําเนินการจะเพิ่มอีก 420 วัน
10.ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิที่จะขอรับสิทธิบัตรเปนอนุสิทธิบัตรไดกอนการจดทะเบียนการ
ประดิษฐหรือกอนการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 แลวแตกรณีท้งั นี้จะถือวาวันที่ขอเปลี่ยนแปลงประเภท
ของสิทธิเปนวันแรก

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
ชั้น 6 กลุมตรวจรับคําขอสิทธิบัตรระหวางประเทศกองสิทธิบัตร
กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท02-547-4304
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: (กรณีชําระคาธรรมเนียมณกรมทรัพยสินทางปญญา
ใหชําระภายใน 15.30 นาฬิกา))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
08:30 - 16:30 น.

สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด /ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน
(หมายเหตุ: (กรณีชําระคาธรรมเนียมณสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ใหชําระภายในเวลา 15.30 นาฬิกา))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :55 เดือน
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบรายละเอียดแบบพิมพคําขอ
2. ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
3. ชําระคาธรรมเนียมคําขอ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองสิทธิบัตร

10 เดือน

กองสิทธิบัตร

2.5 เดือน

กองสิทธิบัตร

90 วัน

กองสิทธิบัตร

38.5 เดือน

กองสิทธิบัตร

5 วัน

กองสิทธิบัตร

15 วัน

กองสิทธิบัตร

(หมายเหตุ: -)
2)

การพิจารณา
การตรวจสอบเบื้องตน
-พิจารณาประเภทของสิทธิบัตรระหวางประเทศ (International
Patent Classification)
-พิจารณาความถูกตอง
รายละเอียดประกอบการประดิษฐ
(หมายเหตุ: -)

3)

การพิจารณา
จัดทําประกาศโฆษณา
-จัดทําหนาประกาศโฆษณาในระบบสิทธิบัตร (E-Patent)
-จัดทําซีดี (CD)
ประกาศโฆษณา 100 คําขอ/แผน
(หมายเหตุ: -)

4)

การพิจารณา
ประกาศโฆษณา
(หมายเหตุ: -)

5)

การพิจารณา
ตรวจสอบการประดิษฐ
- ตรวจคนเอกสารสิทธิบัตรทั่วโลก
- ศึกษาวิเคราะหการประดิษฐที่มีมากอนที่สืบคนได
- พิจารณาความใหม
- พิจารณาการประดิษฐที่สูงขึ้น
-พิจารณาการประยุกตใชเชิงอุตสาหกรรม
(หมายเหตุ: -)

6)

การพิจารณา
-รายงานการสั่งการรับจดทะเบียน
-ออกหนังสือแจงใหผูขอชําระคาจดทะเบียน
(หมายเหตุ: (กรณีเมื่อผูตรวจสอบพิจารณาแลวกําหนดใหมีการ
แกไข /ชี้แจง/ยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขการ
ดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ))

7)

การพิจารณา
ออกหนังสือสําคัญสิทธิบัตร
(หมายเหตุ: (ระยะเวลานับแตผูขอชําระคาธรรมเนียม))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
1)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนังสือแตงตั้งตัวแทนประทับตราโนตารี
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

2)

หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเปนตัวแทนสิทธิบัตรหรือบัตร
ประจําตัวตัวแทนสิทธิบัตร
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

กรมทรัพยสินทางปญญา

3)

เอกสารแสดงสิทธิหรือสถานะในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(อาทิคํารับรองสิทธิหรือหนังสือสัญญาโอนสิทธิหรือคํา
ประกาศ: สิทธิในการยื่นคําขอสิทธิบัตรและไดรับสิทธิบัตร(Declaration
VIII(ii))

-

4)

บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ผูรับมอบอํานาจ(ถามี))

5)

หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณเปนคนตางดาว)

6)

หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(- กรณีเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแหงประเทศ
ไทย
-โดยมีคํารับรองของผูมีอํานาจตามกฎหมายไมเกิน 6 เดือนนับแตวันที่
ออกหนังสือรับรองในกรณีเปนนิติบุคคล)

7)

คําแปลของคําขอระหวางประเทศ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(แบบพิมพ PCT Request ภาษาไทยและรายละเอียดการ
ประดิษฐภาษาไทย)

กรมการปกครอง

กรมการกงสุล

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยสินทางปญญา

ลําดับ
8)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ประกาศโฆษณาคําขอระหวางประเทศ (ถามี)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

9)

รายงานผลการตรวจคนระหวางประเทศและ/หรือความเห็นที่เปน
ลายลักษณอักษรขององคกรตรวจคนระหวางประเทศและ/หรือ
รายงานโอกาสในการไดรับสิทธิบัตร (ถามี)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

-

10)

แบบคําขอรับความคุมครองในประเทศ [สป/สผ/อสป /001-ก
(PCT)]
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ประกอบดวยรายละเอียดการประดิษฐ /ขอถือสิทธิ์ /รูปเขียน
(ถามี)/บทสรุปการประดิษฐ)

กรมทรัพยสินทางปญญา

11)

แบบคําขอใหทบทวนผลการพิจารณาคําขอระหวางประเทศ[สป/
อสป/102-ก (PCT)]
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

กรมทรัพยสินทางปญญา

12)

แบบคําขอใหพิจารณากอน 30 เดือน [สป/อสป /103-ก (PCT)]
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

กรมทรัพยสินทางปญญา

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)

รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐระหวางประเทศ
(PCT)
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 500 บาท

2)

คาธรรมเนียมการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 250 บาท

3)

คาธรรมเนียมคําขออื่นๆ (คําขอใหทบทวนผล)
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 50 บาท

4)

คาธรรมเนียมคําขออื่นๆ (คําขอใหพิจารณากอน 30 เดือน)
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 50 บาท

5)

คาธรรมเนียมประกาศโฆษณา
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 250 บาท

ลําดับ
6)

รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมขอใหตรวจสอบการประดิษฐ
(หมายเหตุ: (กรณีนี้จะดําเนินการไดนับแตวันที่มีการประกาศโฆษณา
แลว))

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 250 บาท

7)

คาธรรมเนียมรับจดทะเบียน
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 500 บาท

8)

คําขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร
(หมายเหตุ: (คาธรรมเนียมนี้จะตองเสียในกรณีดังตอไปนี้
1. ผูยื่นคําขอรับสิทธิบัตรมีความประสงคจะแกไขรายละเอียดหรือเพิ่มเติม

คาธรรมเนียม 50 บาท

เอกสารเปนการแกไขเพิ่มเติมเขามาเอง

2. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดของคําขอรับสิทธิบัตร

แลวปรากฏวาจะตองมีการแกไขเพิ่มเติมฯเปนการแกไขเพิ่มเติมตามคําสั่ง
พนักงานเจาหนาที่
3.คําขออื่นๆ))

9)

คาธรรมเนียมการยื่นคําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร
(หมายเหตุ: (เสียคาธรรมเนียมนี้กรณีมีผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูที่เห็นวา

คาธรรมเนียม 250 บาท

คาธรรมเนียมคําขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
(หมายเหตุ: (กรณีตองการเปลีย
่ นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐเปนอนุ
สิทธิบัตร))

คาธรรมเนียม 100 บาท

ตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวาผูขอรับสิทธิบัตรและมีความประสงคจะคัดคาน
การขอรับสิทธิบัตรดังกลาวนั้นโดยยื่นพรอมแบบฟอรมคําคัดคาน))
10)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
(หมายเหตุ: -)

2)

สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญาโทร 1368
(หมายเหตุ: -)

3)

www.ipthailand.go.th
(หมายเหตุ: -)

4)

ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
แบบคําขอรับความคุมครองในประเทศ (สปอสป 001-ก PCT)
(หมายเหตุ: -)
2)

แบบคําขอใหทบทวนผลการพิจารณาคําขอระหวางประเทศสปอสป 102-ก PCT)
(หมายเหตุ: -)

3)

แบบคําขอใหพจ
ิ ารณากอน 30 เดือน (สปอสป 103-ก PCT)
(หมายเหตุ: -)

4)

แบบสป/สผ/อสป/003-ก (แบบยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมฯ)
(หมายเหตุ: -)

5)

แบบสป/สผ/007-ค (แบบคําคัดคาน)
(หมายเหตุ: -)

6)

แบบสป/สผ/008-ก (แบบคําโตแยง)
(หมายเหตุ: -)

7)

แบบสป/อสป/005-ก (แบบขอใหตรวจสอบการประดิษฐ)
(หมายเหตุ: (ดําเนินการหลังจากการประกาศโฆษณาโดยตองดําเนินการภายในระยะเวลา 5 ปนับแตวันประกาศ
โฆษณา))

8)

แบบสป/อสป/004-ก (แบบคําขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ)
(หมายเหตุ: (กรณีเมื่อยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐและตองการเปลี่ยนมายื่นคําขอรับเปนอนุสิทธิบัตรแทน))

9)

แบบสป/สผ/อสป/207-ค (แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ)
(หมายเหตุ: (ตามมาตรา 11-13 แหงพ.ร.บ.สิทธิบัตรพ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ))

10)

กฎกระทรวงวาดวยการขอรับความคุมครองการประดิษฐตามสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรพ.ศ. 2552 (ลง
วันที่ 30 ตุลาคมพ.ศ.2542)
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
- ชั้น 6 กลุมตรวจรับคําขอสิทธิบัตรระหวางประเทศกรมทรัพยสินทางปญญา
02-547-4304
- ชั้น 3 กลุมสารบบและตรวจรับคําขอกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย
02-547-4637
- ชั้น 10 กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย
02-547-4714 (กลุมเภสัชภัณฑ)
02-547-4715 (กลุมปโตรเคมี)

02-547-4716 (กลุมฟสิกส)
02-547-4716 (กลุมไฟฟา)
02-547-4717 (กลุมวิศวกรรม)
02-547-5011 (กลุมเคมีเทคนิค)
02-547-5012 (กลุมเทคโนโลยีชีวภาพ)
- ชั้น 6กลุมคัดคานและเปลี่ยนแปลงกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย
02-547-4711

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐระหวางประเทศ (PCT)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากองสิทธิบัตร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ.2542)
2)กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ.2542)
3)กฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ.2542)
4)กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ.2542)
5)กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ.2542)
6)กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ.2542)
7)กฎกระทรวงฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ.2542)
8)สิทธิบัตรพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2542

 ครองการประดิษฐตามสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรพ.ศ.2552(ลงวันที่ 30
9)กฏกระทรวงวาดวยการขอรับความคุม
ตุลาคมพ.ศ.2542)

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ:สวนกลาง
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 600
จํานวนคําขอทีม
่ ากที่สุด 676
จํานวนคําขอทีน
่ อยที่สุด 400
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:[สําเนาคูมือประชาชน] การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐระหวางประเทศ (PCT)
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