คูมือสําหรับประชาชน : การฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย
หนวยงานที่ใหบริการ :กองสิทธิบัตรกระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑในการพิจารณา

ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีแหงสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) ซึ่งมีสาระสําคัญ
เปนการกําหนดใหผูยื่นคําขอรับความคุม
 ครองการการประดิษฐที่มีสัญชาติหรือภูมล
ิ ําเนาของประเทศภาคีแหงสนธิสัญญาสามารถ
ยื่นคําขอระหวางประเทศเพียงครั้งเดียวเพื่อขอรับความคุมครองการประดิษฐในประเทศตางๆที่เปนภาคีแหงสนธิสัญญาไดอันเปน
การอํานวยความสะดวกแกผูยน
ื่ คําขอรับความคุมครองการประดิษฐ
ในการนีเ้ มื่อผูขอซึ่งไดยื่นคําขอระหวางประเทศในประเทศภาคีแหงสนธิสัญญาไวแลวหากประสงคจะรับความคุม
 ครอง
ในประเทศไทยใหยื่นคําขอรับความคุม
 ครองการประดิษฐในประเทศไทยภายในระยะเวลา 30 เดือนนับแตวน
ั ยื่นคําขอครั้งแรก
หากผูขอมิไดดาํ เนินการภายในระยะเวลากําหนดใหถือวาคําขอระหวางประเทศนั้นสิ้นผลในประเทศไทย
ผูขออาจยื่นคํารองเพื่อขอฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศยังคงมีผลในประเทศไทยตอกรมทรัพยสินทางปญญาภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน นับแตวันที่เหตุที่ทําใหไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดไดสิ้นสุดลงหรือ ภายในระยะเวลา
12 เดือน นับแตวันครบกําหนดระยะเวลา 30 เดือนนับแตวันยื่นคําขอครั้งแรกแลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงกอน

เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรใหผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพที่อธิบดีกําหนด
คําขอรับสิทธิบัตรตองมีรายละเอียดการประดิษฐขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐยื่นไปพรอมกับคําขอและในกรณีทจ
ี่ ําเปน
เพื่อใหสามารถเขาใจการประดิษฐไดดีขึ้นอาจจะมีรูปเขียนประกอบคําขอรับสิทธิบัตรยื่นไปพรอมกับคําขอดวย
ในกรณีที่การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรเปนการประดิษฐทเี่ กี่ยวของกับจุลชีพใหมรายละเอียดการประดิษฐให หมายถึงหนังสือ
รับรองการฝากเก็บจุลชีพและหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกีย
่ วกับลักษณะหรือคุณสมบัตข
ิ องจุลชีพนั้นซึ่งออกใหโดย
สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพยสินทางปญญาจะประกาศเปนคราวๆ ไป

2. การมอบอํานาจ
2.1 กรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรใหมอบอํานาจใหตัวแทนซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวกับอธิบดีเปนผูกระทํา
การแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่การมอบอํานาจนั้นไดกระทําในตางประเทศหนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซงึ่ ประจํา
อยูณประเทศที่ผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยูหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือ
คํารับรองของบุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ
(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทยตองสงภาพถายหนังสือเดินทางหรือภาพถายหนังสือ
รับรองถิ่นที่อยูช
 ั่วคราวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย
จริงดวย
2.2 หนังสือมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมป 30 บาทตอตัวแทน 1 คนตอ 1 คําขอ

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่
ในกรณียื่นคําขอทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบจะ
ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองครบถวนของขอมูล และรายละเอียดในคําขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคํา
ขออื่นๆ จากขอมูลและรายละเอียดที่ปรากฏในระบบ e-patent filing เปนสําคัญโดยผูยื่นคําขอตองนําเอกสารคําขอฯมายังกรม
ทรัพยสินทางปญญาภายใน 15 วัน นันแตวันที่ไดรับเลขที่คาํ ขอและวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งการตรวจสอบคํา
ขอที่ยื่นผานทางอินเทอรเน็ตจะดําเนินการตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขสําหรับการยื่น
คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคําขออื่นๆผานอินเทอรเน็ต

หมายเหตุ :
1. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอ
ื สําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามีความถูกตอง
ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว
2. กรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวนเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันนับแตวน
ั ยื่นคําขอและในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวนภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอ
ื วาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่จะดําเนินการคืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมทั้งแจง
เหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย
3. เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลวจะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมไดไมวา
ในกรณีใดๆเวนแต
(1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียม หรือ
(2) ชําระคาธรรมเนียมซ้ําซอนหรือชําระเกินซึ่งการชําระดังกลาวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐโดยมิใช
ความผิดของผูช
 ําระซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญาจะไดพจ
ิ ารณาเปนกรณีๆไป
4. ในกรณีที่ผูยื่นคําขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมใหครบถวนใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐาน
มายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน
5. ในกรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย
6. ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดยมีคํารับรอง
ของผูแปลวาเปนคําแปลทีถ
่ ูกตอง
7. ในกรณีที่ผูยื่นคําขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยน
ื่ คําขอดวยตนเองโดยมอบหมายใหบุคคลอืน
่ เปนผูยื่นคําขอ
แทนควรมีหนังสือมอบอํานาจชวงหรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลนั้นมีอํานาจยืน
่ คําขอและลงนามในบันทึก
ขอตกลงการรับคําขอแทนผูยื่นคําขอหรือตัวแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและบุคคลผู
ยื่นคําขอไมมีอาํ นาจลงนามในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได
8. นอกจากนี้ยังไมนับรวมระยะเวลาที่ผูขอตองดําเนินการตามกฎหมายและตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่
9. กรมทรัพยสินทางปญญาจะแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันที่มีมติเปนที่สิ้นสุดพิจารณาอนุมัติฟน
 สิทธิไมอนุมต
ั ิให
ฟนสิทธิ

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
ชั้น 3 กลุมสารบบและตรวจรับคําขอกองสิทธิบัตรกรมทรัพยสิน
ทางปญญากระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
โทรศัพทและเบอรแฟกซ 02-5474637
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: (ปดชําระคาธรรมเนียมเวลา 15.30 นาฬิกา))

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :90 วันทําการ
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
การยื่นคํารองเพื่อฟนสิทธิ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
กองสิทธิบัตร

2)

การพิจารณา
-พิจารณาเหตุแหงการขอฟนสิทธิ
-พิจารณาความนาเชื่อถือของหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)

85 วันทําการ

กองสิทธิบัตร

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติฟนสิทธิ / ไมอนุมัติใหฟนสิทธิ
(หมายเหตุ: (โดยใหถือมติการพิจารณานี้เปนที่สิ้นสุด))

4 วันทําการ

กองสิทธิบัตร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
แบบสป/อสป/101-ก (PCT) [แบบฟอรมคํารองเพื่อขอฟนสิทธิให
คําขอระหวางประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย]
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา2ฉบับ
หมายเหตุ3)
คําชี้แจงเหตุผล
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(โดยผูยื่นคํารองขอฟนสิทธิเปนผูยื่นเอกสาร)
4)
เอกสารหลักฐานประกอบที่ย่น
ื เขามาเพือ
่ สนับสนุนคําชี้แจงเหตุผล
การขอฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศ (PCT) ยังคงมีผลใน
ประเทศไทย
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา2ฉบับ
หมายเหตุ-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมทรัพยสินทางปญญา

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)

รายละเอียดคาธรรมเนียม
คําขออื่นๆ (ขอฟนสิทธิ)
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 50 บาท

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
1)
2)

ชื่อแบบฟอรม
แบบสป/อสป/101-ก (PCT) [แบบฟอรมคํารองขอฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศ
ไทย]
(หมายเหตุ: -)
กฎกระทรวงวาดวยการขอรับความคุมครองการประดิษฐตามสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรพ.ศ. 2552
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
- ชั้น 6 กลุมตรวจรับคําขอสิทธิบัตรระหวางประเทศกรมทรัพยสินทางปญญา
02-547-4304
- ชั้น 3 กลุมสารบบและตรวจรับคําขอกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย
02-547-4637

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากองสิทธิบัตร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พ.ร.บ. สิทธิบัตรพ.ศ. 2522

 ครองการประดิษฐตามสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรพ.ศ.2552(ลงวันที่ 30
2)กฏกระทรวงวาดวยการขอรับความคุม
ตุลาคมพ.ศ.2542)
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ:สวนกลาง
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 5
จํานวนคําขอทีม
่ ากที่สุด 5
จํานวนคําขอทีน
่ อยที่สุด 2
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:[สําเนาคูมือประชาชน] การฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศยังคงมีผลในประเทศไทย
20/05/2558 09:42
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
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