
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรฟ้ืนสทิธใิหค้ ำขอระหวำ่งประเทศ (PCT) ยงัคงมผีลในประเทศไทย 

(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา 

 

ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคแีห่งสนธสิญัญาความร่วมมอืดา้นสทิธบิตัร (Patent Cooperation Treaty) ซึง่มสีาระส าคญัเป็นการ

ก าหนดใหผู้ย้ืน่ค าขอรับความคุม้ครองการประดษิฐท์ีม่สีญัญาชาต ิหรอืภมูลิ าเนาของประเทศภาคแีหง่สนธสิญัญาสามารถยืน่ค า

ขอระหวา่งประเทศเพยีงครัง้เดยีวเพือ่ขอรับความคุม้ครองการประดษิฐใ์นประเทศตา่งๆ ทีเ่ป็นภาคแีหง่สนธสิญัญาได ้อนัเป็นการ

อ านวยความสะดวกแกผู่ย้ืน่ค าขอรับการคุม้ครองการประดษิฐ์ 

 

เมือ่ผูข้อไดย้ืน่ค าขอระหวา่งประเทศในประเทศภาคแีหง่สนธสิญัญาไวแ้ลว้ หากประสงคจ์ะขอรับความคุม้ครองในประเทศไทย 

ใหย้ืน่ค าขอรับความคุม้ครองการประดษิฐใ์นประเทศไทย ภายในระยะเวลา 30 เดอืนนับแตว่ันยืน่ค าขอครัง้แรก หากผูข้อมไิด ้

ด าเนนิการภายในระยะเวลาก าหนด ใหถ้อืวา่ค าขอระหวา่งประเทศนัน้สิน้ผลในประเทศไทย 

 

ในกรณีผูข้อไม่อาจด าเนนิการยืน่ค าขอระหวา่งประเทศภายในระยะเวลา 30 เดอืน ผูข้ออาจยืน่ค ารอ้งเพือ่ขอฟ้ืนสทิธใิหค้ าขอ

ระหวา่งประเทศยังคงมผีลในประเทศไทยตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาภายในระยะเวลา 2 เดอืนนับแตว่นัทีเ่หตทุีท่ าใหไ้ม่สามารถ

ด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไดส้ ิน้สดุลง หรอืภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับแตว่นัครบก าหนดระยะเวลา 30 เดอืนนับแต่

วนัยืน่ค าขอครัง้แรกแลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสิน้สดุลงกอ่น 

 

 

เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

 

1. ในกรณีทีผู่ข้อรับสทิธบิตัรยืน่ค าขอรับความคุม้ครองการประดษิฐใ์นประเทศไทยเกนิก าหนด 30 เดอืน นับแตว่นัยืน่ค าขอครัง้

แรก ใหผู้ข้อรับสทิธบิตัรยืน่ค ารอ้งเพือ่การฟ้ืนสทิธใิหค้ าขอระหวา่งประเทศยังมผีลในประเทศไทยตาม [แบบสป/อสป/101-ก 

(PCT)] พรอ้มทัง้เหตผุลและหลกัฐาน ในคราวเดยีวกนัตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญา โดยกรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะพจิารณาค า

รอ้งและแจง้ใหผู้ข้อทราบผลการพจิารณาในล าดับตอ่ไป 

 

2. การมอบอ านาจ 

 

   2.1 กรณีทีผู่ข้อรับสทิธบิตัรไมม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร ใหม้อบอ านาจใหต้วัแทนซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้ับอธบิดเีป็นผูก้ระท า

การแทนในราชอาณาจักรโดยยืน่หนังสอืมอบอ านาจตอ่อธบิดตีามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

 

        (1) ในกรณีทีก่ารมอบอ านาจนัน้ไดก้ระท าในตา่งประเทศหนังสอืมอบอ านาจนัน้ตอ้งมคี ารับรองลายมอืชือ่โดยเจา้หนา้ทีผู่ม้ ี

อ านาจของสถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุไทย หรอืหัวหนา้ส านักงานสงักดักระทรวงพาณชิยซ์ึง่ประจ าอยู ่ณ ประเทศทีผู่ม้อบ

อ านาจมถีิน่ทีอ่ยู ่หรอืเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดรั้บมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนบคุคลดงักลา่ว หรอืค ารับรองของบคุคลซึง่กฎหมายของ

ประเทศนัน้ใหม้อี านาจรับรองลายมอืชือ่ หรอื 

 

        (2) ในกรณีทีห่นังสอืมอบอ านาจนัน้ไดก้ระท าในประเทศไทยตอ้งสง่ภาพถา่ยหนังสอืเดนิทาง หรอืภาพถา่ยหนังสอืรับรอง

ถิน่ทีอ่ยู่ชัว่คราว หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงใหอ้ธบิดเีห็นวา่ในขณะมอบอ านาจผูนั้น้ไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิดว้ย 

 

   2.2 ในกรณีทีผู่ข้อรับสทิธบิัตรซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรประสงคจ์ะมอบอ านาจใหบ้คุคลอืน่กระท าการแทน จะมอบอ านาจ

ใหแ้กต่วัแทนซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้บัอธบิดเีป็นผูก้ระท าการแทนไดเ้ทา่นัน้ 

 

   2.3 หนังสอืมอบอ านาจดงักลา่ว จะตอ้งปิดอากรแสตมป์ตามบญัชอีตัราอากรแสตมป์ ดงันี้ 

 

        (1) กรณีมอบอ านาจใหบ้คุคลเดยีว หรอืหลายคนกระท าการครัง้เดยีว ใหปิ้ดอากร 10 บาท 

 



        (2) กรณีมอบอ านาจใหบ้คุคลเดยีว หรอืหลายคนร่วมกระท าการมากกวา่ครัง้เดยีว ใหปิ้ดอากร 30 บาท 

 

        (3) กรณีมอบอ านาจใหก้ระท าการมากกวา่ครัง้เดยีว โดยใหบ้คุคลหลายคน ใหปิ้ดอากรคดิตามรายบคุคลทีรั่บมอบคนละ 

30 บาท 

 

การด าเนนิการตามค าสัง่พนักงานเจา้หนา้ที ่

 

ในกรณียืน่ค าขอทางอนิเทอรเ์น็ตผา่นเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา พนักงานเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบ จะด าเนนิการพจิารณา

วนิจิฉัยความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มูล และรายละเอยีดในค าขอรับสทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิัตร ค ารอ้ง หรอืค าขออืน่ๆ จากขอ้มลู

และรายละเอยีดทีป่รากฏในระบบ e-Filing เป็นส าคญั ซึง่การตรวจสอบค าขอทีย่ืน่ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต จะด าเนนิการตาม

ประกาศกรมทรัพยส์นิทางปัญญา เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขส าหรับการยืน่ค าขอรับสทิธบิัตร หรอือนุสทิธบิตัร 

ค ารอ้ง หรอืค าขออืน่ๆ ผา่นทางระบบจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญาทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-Filing) ฉบับลงวนัที ่

5 มนีาคม พ.ศ.2561 

 

หมายเหต:ุ 

 

1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืส าหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้ง

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2. กรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสาร หรอืเอกสาร

หลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอ) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ

ภายในก าหนดระยะเวลา 90 วนั นับถัดจากวนัยืน่ค าขอและในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น

ภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่วใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้

แจง้เหตแุหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย 

 

3. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไมไ่ดไ้มว่า่

ในกรณีใดๆ เวน้แต ่

 

   (1) มกีฎหมายบญัญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีม หรอื 

 

   (2) ช าระคา่ธรรมเนยีมซ ้าซอ้น หรอืช าระเกนิซึง่การช าระดังกลา่วเกดิเนื่องจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐโดยมใิช่

ความผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 

4. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอตอ้งน าเอกสาร หรอืหลักฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค าขอน าเอกสาร หรอื

หลกัฐานมายืน่พรอ้มกนัทัง้หมดในคราวเดยีวกนั 

 

5. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่ส าเนาเอกสารหลกัฐานใหผู้ย้ืน่ค าขอรับรองความถูกตอ้งของส าเนาเอกสารหลกัฐานนัน้ดว้ย 

 

6. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้ืน่ค าขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมคี ารับรอง

ของผูแ้ปลวา่เป็นค าแปลทีถ่กูตอ้ง 

 

7. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอ หรอืตัวแทนผูรั้บมอบอ านาจไม่ไดเ้ป็นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง โดยมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอ

แทนควรมหีนังสอืมอบอ านาจชว่ง หรอืหนังสอืมอบอ านาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้มอี านาจยืน่ค าขอและลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง

การรับค าขอแทนผูย้ืน่ค าขอ หรอืตวัแทนไดเ้พราะหากค าขอไมถ่กูตอ้ง หรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นและบคุคลผูย้ืน่ค าขอไม่

มอี านาจลงนามในบนัทกึดงักลา่วเจา้หนา้ทีไ่มอ่าจรับค าขอของทา่นไวไ้ด ้

 

8. นอกจากนี้ยังไมนั่บรวมระยะเวลาทีผู่ข้อตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายและตามค าสัง่พนักงานเจา้หนา้ที ่

 

9. กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัทีม่มีตเิป็นทีส่ ิน้สดุพจิารณาอนุมัตใิหฟ้ื้นสทิธ ิ      



หรอืไมอ่นุมัตใิหฟ้ื้นสทิธ ิ

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (กรณีช าระคา่ธรรมเนยีม ณ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 
ใหช้ าระภายใน 15:30 น.))  
ชัน้ 6 กลุม่ตรวจรับค าขอสทิธบิัตรระหวา่งประเทศ 

กองสทิธบิตัร กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์

563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
โทรศพัทแ์ละเบอรโ์ทรสาร 02-547-4304/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- ยืน่ค ารอ้งเพือ่ขอฟ้ืนสทิธแิละค าขอรับความคุม้ครองการ
ประดษิฐใ์นประเทศไทย [แบบสป/อสป/001-ก (PCT)] 

- ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

- ช าระคา่ธรรมเนยีมค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองสทิธบิตัร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- พจิารณาเหตแุหง่การขอฟ้ืนสทิธ ิ

- พจิารณาความน่าเชือ่ถอืของหลกัฐาน 

(หมายเหต:ุ -)  

85 วนั กองสทิธบิตัร 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เสนออธบิดพีจิารณาอนุมัตฟ้ืินสทิธ/ิไมอ่นุมัตใิหฟ้ื้นสทิธ ิ

(หมายเหต:ุ (โดยใหถ้อืมตพิจิารณานีเ้ป็นทีส่ ิน้สดุ))  

4 วนั กองสทิธบิตัร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

แบบพมิพค์ ำรอ้งเพือ่ฟ้ืนสทิธใิหค้ ำขอระหวำ่งประเทศ (PCT) 

ยงัคงมผีลในประเทศไทย [แบบสป/อสป/101-ก (PCT)] 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

3) 

 

ค ำชีแ้จงเหตผุล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค ารอ้งขอฟ้ืนสทิธเิป็นผูย้ืน่เอกสาร) 

- 

4) 
 

เอกสำรหลกัฐำนประกอบทีย่ ืน่เขำ้มำเพือ่สนบัสนุนค ำชีแ้จงเหตผุล
กำรขอฟ้ืนสทิธใิหค้ ำขอระหวำ่งประเทศ (PCT) ยงัคงมผีลใน

ประเทศไทย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำขออืน่ๆ (ขอฟ้ืนสทิธ)ิ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -)  
2) สายดว่นกรมทรัพยส์นิทางปัญญา โทร 1368 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบสป/อสป/101-ก (PCT) แบบพมิพค์ ารอ้งเพือ่ฟ้ืนสทิธใิหค้ าขอระหวา่งประเทศ (PCT) ยังคงมผีลในประเทศ

ไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
2) กฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอรับความคุม้ครองการประดษิฐต์ามสนธสิญัญาความร่วมมอืดา้นสทิธบิตัร พ.ศ. 2552 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ชอ่งทางการตดิตอ่ 

 
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

 
   - ชัน้ 6 กลุม่ตรวจรับค าขอสทิธบิตัรระหวา่งประเทศ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์โทร 02-547-4304 

 

การยกเวน้คา่ธรรมเนยีม 
 

หน่วยงานทีร่ะบไุวต้ามประกาศคณะกรรมการสทิธบิัตร เรือ่ง ก าหนดรายชือ่หน่วยงานทีไ่ดรั้บการยกเวน้การเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมส าหรับการขอรับสทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิตัร ลงวันที ่14 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2549 จะไดรั้บการยกเวน้คา่ธรรมเนยีม 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ - 

http://www.info.go.th/

