
คูมือสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนสิทธิบตัรการประดิษฐ 
หนวยงานที่ใหบริการ :กองสิทธิบัตรกระทรวงพาณิชย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
คําจํากัดความ 
 
สิทธิบัตร  หมายความวา  หนังสือสําคัญท่ีออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ 
เจาหนาท่ี หมายความวา  เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
อนุญาต   หมายความวา  การที่เจาหนาที่ยินยอมใหบุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอน
กระทําการนั้น และใหหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัต ิการจดทะเบยีน การข้ึนทะเบยีน การรับแจงการให
ประทานบัตร และการใหอาชญาบัตรดวย 
ผูอนุญาต  หมายความวา ผูซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต 
พนักงานเจาหนาท่ี  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ 
คําขอ  หมายความถึง  บรรดาคําขอดังน้ี 
  * คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ [แบบสป/สผ/อสป/001-ก] 
  * คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร [แบบสป/สผ/อสป/002-ก] 
  * คําขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรบัสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร [แบบสป/อสป/003-ก] 
  * คําขอเปลีย่นแปลงประเภทของสิทธิ [แบบสป/อสป/004-ก] 
  * คําขอใหตรวจจสอบการประดิษฐ [แบบสป/อสป/005-ก] 
  * คําขอตรวจคนคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและคดัสําเนาเอกสาร [แบบสป/อสป/006-ก] 
  * คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร [แบบสป/สผ/007-ค] 
  * คําขอนําพยานหลักฐานมาแสดงหรอืแถลงเพิ่มเติม [แบบสป/สผ/007-ก(พ)] 
  * คําโตแยง [แบบสป/สผ/อสป/008-ก] 
  * คําอุทธรณ [แบบสป/สผ/อสป/009-ก] 
  * คําขอชําระคาธรรมเนยีมรายป/คราวเดยีว/ตออายุ [แบบสป/สผ/อสป/010-ก] 
  * คําขออ่ืนๆ [แบบสป/สผ/อสป/011-ก] 
 
ผูรับบริการหรือยื่นคําขอ หมายถึง  ประชาชนผูรับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนหรือภาครฐัท่ีมารบับริการจาก
หนวยงานของรฐั 
 
หลักเกณฑในการพิจารณา 
 
 1. การประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี ้
     1.1 เปนการประดิษฐขึ้นใหม 
     1.2 เปนการประดิษฐท่ีมีขัน้การประดิษฐสูงข้ึนและ 
     1.3 เปนการประดิษฐท่ีสามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 
     1.4 การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุมครองตามพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯนี้ 
            (1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพท่ีมีอยูตามธรรมชาติสัตวพืชหรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช 
            (2) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
            (3) ระบบขอมูลสําหรับการทาํงานของเครื่องคอมพิวเตอร 
       (4) วิธีการวินิจฉัยบําบัดหรือรกัษาโรคมนุษยหรือสัตว 
   (5) การประดิษฐท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดอีนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
2.  คําขอรับสิทธิบัตรผูยื่นคําขอตองมีรายละเอยีดประกอบคาํขอดังน้ี 
   2.1  แบบพิมพคําขอแบบสป/อสป/สผ/001-ก 
  2.2  รายละเอียดการประดิษฐตองบรรยายรายละเอียดท่ีมีขอความสมบูรณรัดกุมและชดัแจงอันจะทําใหผูมีความชํานาญใน 
  ระดับสามญัในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัตติามการประดิษฐนั้นได ดังน้ี 
 



 
     (1) ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ 
 
    (2) ระบุสาขาวิทยาการที่เก่ียวของกับการประดิษฐ 
 
    (3)ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวของ 
 
     (4)อธิบายลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 
 
    (5)เปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 
 
    (6) อธิบายรูปเขียนแตละรูปโดยยอ [ถาม]ี 
 
    (7)วิธีการในการประดิษฐท่ีดีท่ีสุด 
 
  2.3  ขอถือสิทธิ 
 
  2.4  รูปเขียน (ถาม)ี 
 
  2.5  บทสรุปการประดิษฐ 
 
  2.6  รายการอื่นตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 21                                                                                     
 
  2.7  เอกสารประกอบคําขอตามที่ระบุในขอ 14 ของแบบสป/อสป/สผ/001-ก 
 
เง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
 
1. ในการขอรับสิทธิบัตรใหผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพท่ีอธิบดีกําหนด 
  1.1  คําขอรับสิทธิบัตรตองมีรายละเอียดการประดษิฐขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐยื่นไปพรอมกับคําขอและในกรณ ี
         ท่ีจําเปนเพื่อใหสามารถเขาใจการประดิษฐไดดีข้ึนใหผูขอรับสิทธิบัตรจัดใหมีรูปเขียนประกอบคําขอรับสิทธิบัตรยื่นไป 
  พรอมกับคําขอดวย 
  1.2  ในกรณีท่ีการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรเปนการประดิษฐท่ีเก่ียวของกับจุลชพีใหมรายละเอียดการประดิษฐใหหมายถึง 
  หนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและ/หรือเอกสารแสดงรายละเอยีดเก่ียวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้นซ่ึง 
  ออกใหโดยสถาบันรับฝากเก็บจุลชีพท่ีกรมทรพัยสินทางปญญาจะประกาศรายชื่อเปนคราวๆไป 
 
2. การมอบอํานาจ 
  2.1  กรณีท่ีผูขอรับสิทธิบัตรไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ใหมอบอํานาจใหตัวแทนซ่ึงไดข้ึนทะเบียนไวกับอธิบดีเปน 
  ผูกระทําการแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนงัสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
   (1)  ในกรณีท่ีการมอบอํานาจนั้น ไดกระทําในตางประเทศหนังสอืมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดย 
    เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหนาสํานกังานสังกัดกระทรวงพาณิชยซ่ึงประจํา 

อยู ณ ประเทศท่ีผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยูหรือเจาหนาที่ผูไดรบัมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือ 
คํารับรองของบุคคลซ่ีงกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อ หรือ 

  (2)  ในกรณีท่ีหนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทยตองสงภาพถายหนงัสือเดินทางหรอืภาพถายหนังสือ 
   รับรองถิ่นที่อยูชั่วคราวหรือหลกัฐานอ่ืนที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย 

  จริงดวย 
2.2  หนังสือมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมป 30 บาทตอตัวแทน 1 คนตอ 1 คําขอ 
 

 
 



 
 
 
การดําเนินการตามคําส่ังพนักงานเจาหนาท่ี 
 
1.  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอแลวถาปรากฏมีส่ิงบกพรองท่ีพอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทน 
ของผูขอทราบ เพื่อใหทําการแกไขใหถูกตองท้ังน้ีผูย่ืนคําขอจะตองดาํเนินการแกไขภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือ
แจงหากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอตามาตรา 27 เวนแตกรณีท่ีมีเหตจํุาเปนอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาอาจ
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามเห็นสมควร 

2.  การยื่นคาํขอแกไขเพ่ิมเตมิเม่ือผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมเรียบรอยแลวผูยื่นคําขอตองมาดําเนินการยื่นขอแกไข 
 เพิ่มเติมพรอมท้ังตองชําระคาธรรมเนียมท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดท้ังน้ีคาํขอที่แกไขเพิ่มเติม 
 จะเขาสูกระบวนการพิจารณาการตรวจสอบเบื้องตนตามลาํดับเสมือนการยืน่คําขอใหม 
3.  ในกรณียื่นคาํขอทางอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบจะดําเนินการพิจารณา 
วินิจฉัยความถกูตองครบถวนของขอมูล และรายละเอียดในคําขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรคํารอง หรอืคําขออ่ืนๆ จาก
ขอมูลและรายละเอียดท่ีปรากฏในระบบ e-patent filing เปนสําคัญ โดยผูย่ืนคําขอตองนําเอกสารคําขอฯมายังกรมทรัพยสิน
ทางปญญาภายใน 15 วัน นันแตวันที่ไดรบัเลขที่คําขอ และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซ่ึงการตรวจสอบคําขอ  
ท่ีย่ืนผานทางอินเทอรเน็ตจะดาํเนินการตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขสําหรับการ
ย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคําขออ่ืนๆผานอินเทอรเน็ต 
 

หมายเหตุ : 
 
1.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือสําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารวามีความถูกตอง 
 ครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว 
2.  กรณีท่ีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวนเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร 
 หลักฐานท่ีตองยื่นเพิ่มเตมิ (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม 
 ภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันนับแตวันยื่นคาํขอและในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอไมดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเตมิใหครบถวนภายใน 
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอืวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีจะดาํเนินการคืนคาํขอใหแกผูย่ืนคาํขอพรอมท้ังแจง
เหตแุหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย 

3.  เม่ือผูย่ืนคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนยีมใดๆใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลวจะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมไดไมวา 
 ในกรณีใดๆเวนแต 
  (1)  มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียมหรือ 
  (2)  ชําระคาธรรมเนียมซํ้าซอนหรือชําระเกินซ่ึงการชําระดังกลาวเกิดเน่ืองจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐโดยมิใช 
  ความผิดของผูชําระซ่ึงกรมทรพัยสินทางปญญาจะไดพจิารณาเปนกรณีๆไป 
4.  ในกรณีท่ีผูยื่นคาํขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมใหครบถวนใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐาน 
 มายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดยีวกัน 
5.  ในกรณีท่ีจะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูย่ืนคําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย 
6.  ในกรณีท่ีจะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทย โดยมีคาํ 
 รับรองของผูแปลวาเปนคําแปลท่ีถูกตอง 
7.  ในกรณีท่ีผูยื่นคาํขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูย่ืนคําขอดวยตนเองโดยมอบหมายใหบุคคลอืน่เปนผูย่ืนคาํขอ 
 แทนควรมหีนังสือมอบอํานาจชวงหรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลน้ันมีอํานาจยืน่คําขอและลงนามในบันทึก 
 ขอตกลงการรับคําขอแทนผูย่ืนคําขอหรือตวัแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและบุคคล 
 ผูย่ืนคําขอไมมีอํานาจลงนามในบันทึกดังกลาวเจาหนาท่ีไมอาจรับคาํขอของทานไวได 
8.  ท้ังน้ีไมนับระยะเวลาที่ผูขอตองดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือระยะเวลาที่ผูขอแกไขคําขอหรือการขอให 
 ระงับการดําเนินการทางทะเบยีนไวชั่วคราวหรือระยะเวลาทีผู่ขอตองยื่นรายงานผลการตรวจสอบจากตางประเทศและไมนับ 
 ระยะเวลาที่ผูขอตองยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐภายใน 5 ปนับแตวันประกาศโฆษณา 
 
 
 
 



9. การคัดคาน/โตแยง 
กรณีท่ีมีผูยื่นคําคัดคานเพราะเห็นวาตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวาผูขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวย
กฎหมายกรณีน้ีระยะเวลาดําเนินการจะเพิ่มอีก 420 วัน 

10.ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิท่ีจะขอรับสิทธิบัตรเปนอนุสิทธิบัตรไดกอนการจดทะเบยีนการ 
ประดิษฐหรือกอนการประกาศโฆษณาคาํขอรบัสิทธิบัตรตามมาตรา 28 แลวแตกรณีท้ังน้ีจะถือวาวันท่ีขอเปลี่ยนแปลงประเภท
ของสิทธิเปนวันแรก 
 

 
ชองทางการใหบริการ 
 

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

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

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด /ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ กรณีชะระคาธรรมเนียมณสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ใหชําระภายในเวลา 15.30 นาฬิกา) 
 

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

สถานท่ีใหบริการ 
เว็บไซทกรมทรัพยสินทางปญญา (www.ipthailand.go.th)>
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร>กฎหมาย/ประกาศ/คําส่ัง>แบบฟอรม/เว็บ
ไซทและชองทางออนไลน/เวบ็ไซทและชองทางออนไลน 
(หมายเหต:ุ การยื่นคาํขอผานทางอินเทอรเน็ตผูย่ืนคําขอจะตอง
จัดสงเอกสารดงักลาวใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาภายใน 15 
วันนับแตวันที่ไดมีการบันทึกขอมูลลงในอินเทอรเน็ตโดยมายื่น
ดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียก็ได) 
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

สถานท่ีใหบริการ 
กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 
563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุร ี11000 
/ไปรษณีย 
(หมายเหต:ุ ในการสงทางไปรษณียผูย่ืนคําขอตองสงไปรษณีย
แบบลงทะเบยีนตอบรับพรอมชําระคาธรรมเนียมโดยชําระเงนิผาน
ธนาคารท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาไดทําความตกลงไวส่ังจายกรม
ทรัพยสินทางปญญา ) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :55 เดือน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับคําขอใหม 
1. ตรวจสอบรายละเอียดแบบพิมพคําขอ 
2. ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร 
3. ชําระคาธรรมเนียมคําขอ 
4.  บันทึกขอมูล 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน กองสิทธิบัตร 
 

2) การพิจารณา 
การตรวจสอบเบื้องตน 
-พิจารณาประเภทของสิทธิบัตรระหวางประเทศ (International 
Patent Classification) 
-พิจารณาความถูกตอง 
รายละเอียดประกอบการประดษิฐ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

10 เดือน กองสิทธิบัตร
 

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

2.5 เดือน กองสิทธิบัตร 
 

4) การพิจารณา 
ประกาศโฆษณา 
(หมายเหต:ุ -) 

90 วัน กองสิทธิบัตร 
 

5) การพิจารณา 
ตรวจสอบการประดิษฐ 
- ตรวจคนเอกสารสิทธิบัตรท่ัวโลก 
- ศึกษาวิเคราะหการประดิษฐท่ีมีมากอนที่สืบคนได 
- พิจารณาความใหม 
- พิจารณาการประดิษฐท่ีสูงข้ึน 
-พิจารณาการประยุกตใชเชิงอุตสาหกรรม 
 
(หมายเหต:ุ นับระยะเวลาแตวันยื่นคําขอใหตรวจสอบการ
ประดิษฐ) 

38.5 เดือน กองสิทธิบัตร
 

6) การพิจารณา 
-รายงานการส่ังการรับจดทะเบยีน 
-ออกหนังสือแจงใหผูขอชําระคาจดทะเบยีน 
 
(หมายเหต:ุ กรณีเม่ือผูตรวจสอบพิจารณาแลวกําหนดใหมีการ
แกไข /ชี้แจง/ยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑเง่ือนไขการ
ดําเนินการตามคําส่ังพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ) 

5 วัน กองสิทธิบัตร
 

7) การพิจารณา 
ออกหนังสือสําคัญสิทธิบัตร 
 
(หมายเหต:ุ ระยะเวลานับแตผูขอชําระคาธรรมเนียม)) 

15 วัน กองสิทธิบัตร 
 

 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) 
 

แบบสป/สผ/อสป/001-ก 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารประกอบตามระบุในแบบสป/สผ/อสป/001-ก/1) 
 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

2) 
 

หนังสือสัญญาโอนระบุชื่อรายละเอียดการประดิษฐท่ีโอน         
ลงลายมือชื่อผูโอนผูรับโอนพยาน 2 คน (ถามี)  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

- 

3) 
 

เอกสารอื่นๆท่ีเก่ียวของที่ระบุในขอ 14. ของแบบสป/สผ/
อสป/001-ก (ถามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

กรมการปกครอง 

5) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

กรมการปกครอง 

6) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนผูรับโอนการประดิษฐ (ถามี)
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

กรมทรัพยสินทางปญญา

7) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(โดยมีคํารับรองของผูมีอํานาจตามกฎหมายไมเกิน 6 เดือน
นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรองในกรณีเปนนิติบคุคล) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

8) 
 

สําเนาหนังสือแตงต้ังตัวแทนหรือหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

9) 
 

คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ (แบบสป/อสป/005-ก) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารประกอบตามระบุในคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ 
(แบบสป/อสป/005-ก)) 
 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

 
 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหมสิทธิบัตรการประดิษฐ 

(หมายเหต:ุ -) 
คาธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมประกาศโฆษณา 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 250 บาท 
 
 

3) คาธรรมเนียมขอใหตรวจสอบการประดิษฐ 
(หมายเหต:ุ (กรณีน้ีจะดาํเนินการไดนับแตวันท่ีมีการประกาศโฆษณา
แลว)) 

คาธรรมเนียม 250 บาท 
 
 

4) คาธรรมเนียมรับจดทะเบียน 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

5) คําขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร
(หมายเหต:ุ คาธรรมเนียมน้ีจะตองเสียในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ผูย่ืนคําขอรบัสิทธิบัตรมีความประสงคจะแกไขรายละเอียดหรือเพิ่มเติม
เอกสารเปนการแกไขเพ่ิมเติมเขามาเอง 
2. เม่ือพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอยีดของคําขอรบัสิทธิบัตร
แลวปรากฏวาจะตองมีการแกไขเพิ่มเติมฯเปนการแกไขเพิ่มเติมตามคําส่ัง
พนักงานเจาหนาที ่
3.คําขออื่นๆ) 
 

คาธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

6) คาธรรมเนียมการยื่นคําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร
(หมายเหต:ุ คาธรรมเนียมกรณีมีผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูท่ีเห็นวาตนมี
สิทธิรับสิทธิบัตรดีกวาผูขอรับสิทธิบัตรและมีความประสงคจะคัดคานการ
ขอรับสิทธิบัตรดังกลาวนั้นโดยย่ืนพรอมแบบฟอรมคําคดัคาน) 
 

คาธรรมเนียม 250 บาท 
 
 

7) คาธรรมเนียมคําขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิ
(หมายเหต:ุ กรณีตองการเปลีย่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดษิฐเปนอนุ
สิทธิบัตร) 
 

คาธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

8) คาธรรมเนียมคําขออื่นๆ 
 
(หมายเหต:ุ กรณีคําขอนั้นไมระบุคาธรรมเนียมไวใหใชอัตราคาธรรมเนยีม
น้ีแทน) 

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) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี
(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/004-ก (แบบคาํขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ) 

(หมายเหต:ุ (กรณีเม่ือยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐและตองการเปลี่ยนมายื่นคาํขอรับเปนอนุสิทธิบัตรแทน)) 
2) แบบสป/สผ/อสป/001-ก (การยื่นคาํขอรับสทิธิบัตร)

(หมายเหต:ุ -) 
3) แบบสป/สผ/อสป/003-ก (แบบยื่นคําขอแกไขเพ่ิมเติมฯ) 

(หมายเหต:ุ -) 
4) แบบสป/สผ/007-ค (แบบคําคัดคาน) 

(หมายเหต:ุ -) 
5) แบบสป/สผ/008-ก (แบบคําโตแยง) 

(หมายเหต:ุ -) 
6) แบบสป/อสป/005-ก (แบบขอใหตรวจสอบการประดิษฐ)

(หมายเหต:ุ -) 
7) แบบสป/สผ/อสป/207-ค (แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ) 

(หมายเหต:ุ (ตามมาตรา 11-13 แหงพ.ร.บ.สิทธิบัตรพ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ 
)) 

8) แบบสป/สผ/001-ก(พ) (คํารองเก่ียวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
- กลุมสารบบและตรวจรับคําขอชั้น 3 กรมทรพัยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 
 
 02-547-4637 
 
- กลุมคดัคานและเปลี่ยนแปลงชั้น 6กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณชิย 
 02-547-4711  
- ชั้น 10 กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 
 02-547-4714 (กลุมเภสัชภณัฑ) 
 02-547-4715 (กลุมปโตรเคมี) 
 02-547-4716 (กลุมฟสิกส) 
 02-547-4716 (กลุมไฟฟา) 
 02-547-4717 (กลุมวิศวกรรม) 
 02-547-5011 (กลุมเคมีเทคนิค) 
 02-547-5012 (กลุมเทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกระบวนงาน:$ProcedureName 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:$ProcedureOrgName 

ประเภทของงานบริการ:$ProcedureType 
หมวดหมูของงานบริการ: $ProcedureCategory 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 
1)กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันท่ี 24 กันยายน
พ.ศ.2542) 
 
2)กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันท่ี 24 กันยายน
พ.ศ.2542) 
 
3)กฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันท่ี 24 กันยายน
พ.ศ.2542) 
 
4)กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันท่ี 24 กันยายน
พ.ศ.2542) 
 
5)กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันท่ี 24 กันยายน
พ.ศ.2542) 
 
6)กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันท่ี 24 กันยายน
พ.ศ.2542) 
 
7)กฎกระทรวงฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันท่ี 24 กันยายน
พ.ศ.2542) 
 
8)สิทธิบัตรพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบญััติสิทธิบัตร (ฉบับที่  
3) พ.ศ. 2542 
ระดับผลกระทบ:$ProcedureImpactTypeName 

พื้นท่ีใหบริการ:$SupportOrg 

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

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 1,194 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 1,230 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 955 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:[สําเนาคูมือประชาชน] การจดทะเบยีนสิทธิบัตรการประดษิฐ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: 10/09/2558 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


