
คูมือสําหรบัประชาชน : การฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย 
หนวยงานที่ใหบริการ :กองสิทธิบัตรกระทรวงพาณิชย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
หลักเกณฑในการพิจารณา 

 

   ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีแหงสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) ซ่ึงมีสาระสําคัญ

เปนการกําหนดใหผูย่ืนคาํขอรับความคุมครองการการประดษิฐท่ีมีสัญชาตหิรือภูมิลําเนาของประเทศภาคแีหงสนธิสัญญาสามารถ

ยื่นคําขอระหวางประเทศเพยีงครั้งเดยีวเพื่อขอรับความคุมครองการประดิษฐในประเทศตางๆที่เปนภาคแีหงสนธิสัญญาไดอันเปน

การอํานวยความสะดวกแกผูย่ืนคําขอรับความคุมครองการประดิษฐ 

   ในการนีเ้ม่ือผูขอซ่ึงไดยื่นคําขอระหวางประเทศในประเทศภาคแีหงสนธิสัญญาไวแลวหากประสงคจะรับความคุมครอง

ในประเทศไทยใหย่ืนคําขอรับความคุมครองการประดิษฐในประเทศไทยภายในระยะเวลา 30 เดือนนับแตวนัยื่นคําขอครั้งแรก

หากผูขอมิไดดาํเนินการภายในระยะเวลากําหนดใหถือวาคาํขอระหวางประเทศนั้นส้ินผลในประเทศไทย 

   ผูขออาจยื่นคํารองเพื่อขอฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศยังคงมีผลในประเทศไทยตอกรมทรัพยสินทางปญญาภายใน

ระยะเวลา 2 เดอืน นับแตวันที่เหตุท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดไดสิ้นสุดลงหรือ ภายในระยะเวลา     

12 เดือน นับแตวันครบกําหนดระยะเวลา 30 เดือนนับแตวันยื่นคําขอครั้งแรกแลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงกอน 

 

เง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรใหผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพท่ีอธิบดีกําหนด 

  คําขอรับสิทธิบัตรตองมรีายละเอียดการประดษิฐขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐย่ืนไปพรอมกับคําขอและในกรณีท่ีจําเปน 

  เพื่อใหสามารถเขาใจการประดษิฐไดดีข้ึนอาจจะมีรูปเขียนประกอบคําขอรับสิทธิบัตรยื่นไปพรอมกับคําขอดวย 

  ในกรณีท่ีการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรเปนการประดิษฐท่ีเก่ียวของกับจุลชพีใหมรายละเอยีดการประดิษฐให หมายถึงหนังสือ 

รับรองการฝากเก็บจุลชีพและหรือเอกสารแสดงรายละเอยีดเก่ียวกับลักษณะหรือคุณสมบัตขิองจุลชีพน้ันซ่ึงออกใหโดย

สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาจะประกาศเปนคราวๆ ไป 

 

 

 

 



2. การมอบอํานาจ 

2.1  กรณีท่ีผูขอรับสิทธิบัตรไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรใหมอบอํานาจใหตัวแทนซ่ึงไดข้ึนทะเบียนไวกับอธิบดีเปนผูกระทํา 

   การแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

    (1)  ในกรณีท่ีการมอบอํานาจนั้นไดกระทําในตางประเทศหนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดย 

 เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหนาสํานกังานสังกัดกระทรวงพาณิชยซ่ึงประจํา

อยูณประเทศที่ผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยูหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือ    

คํารับรองของบุคคลซ่ีงกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ 

  (2)  ในกรณีท่ีหนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทยตองสงภาพถายหนงัสือเดินทางหรอืภาพถายหนังสือ 

   รับรองถิ่นที่อยูชั่วคราวหรือหลกัฐานอ่ืนที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย 

  จริงดวย 

2.2  หนังสือมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมป 30 บาทตอตัวแทน 1 คนตอ 1 คําขอ 

 

การดําเนินการตามคําส่ังพนักงานเจาหนาท่ี 

   ในกรณีย่ืนคาํขอทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบจะ

ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองครบถวนของขอมูล และรายละเอียดในคาํขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคํา

ขออ่ืนๆ จากขอมูลและรายละเอียดท่ีปรากฏในระบบ e-patent filing เปนสําคัญโดยผูย่ืนคําขอตองนําเอกสารคําขอฯมายงักรม

ทรัพยสินทางปญญาภายใน 15 วัน นันแตวันที่ไดรับเลขที่คาํขอและวันยื่นคาํขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซ่ึงการตรวจสอบคํา

ขอท่ียื่นผานทางอินเทอรเน็ตจะดําเนินการตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขสําหรับการยื่น

คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคาํรองหรือคําขออ่ืนๆผานอินเทอรเนต็ 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ : 

1. ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือสําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารวามีความถูกตอง 

 ครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว 

2. กรณีท่ีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวนเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร 

หลักฐานท่ีตองยื่นเพิ่มเตมิ (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม

ภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันนับแตวนัยื่นคาํขอและในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอไมดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเตมิใหครบถวนภายใน

กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอืวาผูย่ืนคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีจะดาํเนินการคืนคาํขอใหแกผูย่ืนคาํขอพรอมท้ังแจง

เหตแุหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย  

3. เม่ือผูย่ืนคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลวจะขอคนืคาธรรมเนยีมดังกลาวไมไดไมวา 

 ในกรณีใดๆเวนแต                                                                                    

(1)  มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียม หรือ                                                                                                               

(2)  ชําระคาธรรมเนียมซํ้าซอนหรือชําระเกินซ่ึงการชําระดังกลาวเกิดเน่ืองจากความผิดพลาดของเจาหนาท่ีรัฐโดยมิใช 

 ความผิดของผูชําระซ่ึงกรมทรพัยสินทางปญญาจะไดพิจารณาเปนกรณีๆไป 

4. ในกรณีท่ีผูยื่นคาํขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมใหครบถวนใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐาน 

 มายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดยีวกัน 

5. ในกรณีท่ีจะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูย่ืนคําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย 

6. ในกรณีท่ีจะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหผูย่ืนคําขอสงเอกสารน้ันพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดยมคีํารบัรอง 

 ของผูแปลวาเปนคําแปลท่ีถูกตอง 

7. ในกรณีท่ีผูยื่นคาํขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูย่ืนคําขอดวยตนเองโดยมอบหมายใหบุคคลอืน่เปนผูย่ืนคาํขอ 

แทนควรมหีนังสือมอบอํานาจชวงหรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลน้ันมีอํานาจยืน่คําขอและลงนามในบันทึก

ขอตกลงการรับคําขอแทนผูย่ืนคําขอหรือตวัแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและบุคคลผู

ย่ืนคําขอไมมีอํานาจลงนามในบันทึกดังกลาวเจาหนาท่ีไมอาจรับคําขอของทานไวได 

8. นอกจากนี้ยังไมนับรวมระยะเวลาที่ผูขอตองดําเนินการตามกฎหมายและตามคําส่ังพนักงานเจาหนาที่                                               

9. กรมทรัพยสินทางปญญาจะแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วนันับแตวันท่ีมีมติเปนท่ีส้ินสุดพิจารณาอนุมัติฟนสิทธิไมอนุมตัิให 

 ฟนสิทธิ 

 

 



ชองทางการใหบริการ 
 

สถานท่ีใหบริการ 
ชั้น 3 กลุมสารบบและตรวจรับคําขอกองสิทธิบัตรกรมทรัพยสิน
ทางปญญากระทรวงพาณิชย 
563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุร ี11000 
โทรศัพทและเบอรแฟกซ   02-5474637 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ (ปดชําระคาธรรมเนียมเวลา 15.30 นาฬิกา)) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวนั
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :90 วันทําการ 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

การยื่นคาํรองเพื่อฟนสิทธิ 
(หมายเหต:ุ -) 
 

1 วันทําการ กองสิทธิบัตร
 

2) การพิจารณา 
-พิจารณาเหตุแหงการขอฟนสิทธิ 
-พิจารณาความนาเชื่อถือของหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 
 

85 วันทําการ กองสิทธิบัตร 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติฟนสิทธิ / ไมอนุมัติใหฟนสิทธิ 
(หมายเหต:ุ (โดยใหถือมติการพิจารณานี้เปนที่ส้ินสุด)) 
 

4 วันทําการ กองสิทธิบัตร 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

แบบสป/อสป/101-ก (PCT) [แบบฟอรมคํารองเพื่อขอฟนสิทธิให
คําขอระหวางประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย] 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมทรัพยสินทางปญญา

3) 
 

คําชี้แจงเหตุผล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหตุ(โดยผูย่ืนคํารองขอฟนสิทธิเปนผูย่ืนเอกสาร) 

- 

4) 
 

เอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นเขามาเพือ่สนับสนุนคําช้ีแจงเหตุผล
การขอฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศ (PCT) ยังคงมีผลใน
ประเทศไทย 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา2ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 
 
 

 



คาธรรมเนียม 
 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คําขออื่นๆ (ขอฟนสิทธิ) 

(หมายเหต:ุ -) 
คาธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000 

(หมายเหต:ุ -) 
 

2) สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญาโทร 1368 
(หมายเหต:ุ -) 
 

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

4) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) แบบสป/อสป/101-ก (PCT) [แบบฟอรมคํารองขอฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศ

ไทย] 
(หมายเหต:ุ -) 

2) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับความคุมครองการประดิษฐตามสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรพ.ศ. 2552
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
 
-  ชั้น 6 กลุมตรวจรับคําขอสิทธิบัตรระหวางประเทศกรมทรพัยสินทางปญญา 
 
  02-547-4304 
 
- ชั้น 3 กลุมสารบบและตรวจรบัคําขอกรมทรพัยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 
  02-547-4637 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อกระบวนงาน:การฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากองสิทธิบัตร 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบยีน 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 
1)พ.ร.บ. สิทธิบัตรพ.ศ. 2522 
 
2)กฏกระทรวงวาดวยการขอรบัความคุมครองการประดิษฐตามสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรพ.ศ.2552(ลงวันท่ี 30 
ตุลาคมพ.ศ.2542) 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นท่ีใหบริการ:สวนกลาง 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:ไมมี 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 5 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 5 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 2 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:[สําเนาคูมือประชาชน] การฟนสิทธิใหคําขอระหวางประเทศยังคงมีผลในประเทศไทย 
20/05/2558 09:42 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: 10/09/2558 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


