
คูมือสําหรบัประชาชน :  การจดทะเบยีนอนุสิทธิบัตร 
หนวยงานที่ใหบริการ : กองสิทธิบัตรกระทรวงพาณชิย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
คําจํากัดความ 

 

อนุสิทธิบัตร  หมายความวา  หนังสือสําคัญท่ีออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ 

เจาหนาท่ี  หมายความวา  เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

อนุญาต  หมายความวา  การที่เจาหนาท่ียินยอมใหบุคคลใดกระทําการใดท่ีมีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอน

กระทําการนั้นและใหหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาตการอนุมัติการจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนการรับแจงการใหประทาน

บัตรและการใหอาชญาบตัรดวย 

ผูอนุญาต  หมายความวา  ผูซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต 

พนักงานเจาหนาท่ี  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

คําขอ หมายความถึง บรรดาคําขอ ดังน้ี 

  * 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] 

  * คําขอชําระคาธรรมเนยีมรายป/คราวเดยีว/ตออายุ [แบบสป/สผ/อสป/010-ก] 

  * คําขออ่ืนๆ[แบบสป/สผ/อสป/011-ก] 

ผูรับบริการหรือยื่นคําขอ หมายถึง  ประชาชนผูรับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนหรือภาครฐัท่ีมารับบริการจาก

หนวยงานของรฐั 

 

 

 



หลักเกณฑในการพิจารณา 

1. การประดิษฐท่ีขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบไปดวยลักษณะดังตอไปน้ี 

1.1. เปนการประดิษฐข้ึนใหม 

1.2  เปนการประดิษฐท่ีสามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม                                                                                                  

1.3  การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรบัความคุมครอง 

   (1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพท่ีมีอยูตามธรรมชาติสัตวพืชหรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช 

   (2) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   (3) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพวิเตอร 

   (4) วิธีการวินิจฉัยบําบัดหรือรกัษาโรคมนุษยหรือสัตว 

   (5) การประดิษฐท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดอีนามัยหรือสวสัดิภาพของประชาชน 

2. คําขอรับอนุสิทธิบัตรผูย่ืนคําขอตองมีรายละเอียดประกอบคาํขอ ดังนี้ 

  (1)  ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ 

  (2)  ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 

  (3)  รายละเอยีดการประดิษฐ  มีขอความสมบูรณรัดกุมและชัดเจนอันจะทําใหผูมีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะ หรือ 

 วิทยาการที่เก่ียวของสามารถทําและปฏิบัตติามการประดิษฐน้ันไดระบุวิธีการในการประดิษฐท่ีดีท่ีสุดท่ีผูประดิษฐจะพึง

ทราบได 

  (4)  ขอถือสิทธิโดยชัดแจง 

  (5)  รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 

เง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
 
1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรใหผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพท่ีอธิบดีกําหนด 
 คําขอรับสิทธิบัตรตองมรีายละเอียดการประดษิฐขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐย่ืนไปพรอมกับคําขอและในกรณีท่ีจําเปน 
เพื่อใหสามารถเขาใจการประดษิฐไดดีข้ึนอาจจะมีรูปเขียนประกอบคําขอรับสิทธิบัตรยื่นไปพรอมกับคําขอดวย 
ในกรณีท่ีการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรเปนการประดิษฐท่ีเก่ียวของกับจุลชพีใหมรายละเอยีดการประดิษฐใหหมายถึงหนังสือ
รับรองการฝากเก็บจุลชีพและหรือเอกสารแสดงรายละเอยีดเก่ียวกับลักษณะหรือคุณสมบัตขิองจุลชีพน้ันซ่ึงออกใหโดย
สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาจะประกาศเปนคราวๆ ไป 

 
 
 
 



2. การมอบอํานาจ 

  2.1  กรณีท่ีผูขอรับสิทธิบัตรไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรใหมอบอํานาจใหตัวแทนซ่ึงไดข้ึนทะเบียนไวกับอธิบดีเปนผูกระทํา 

  การแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

      (1)  ในกรณีท่ีการมอบอํานาจนั้นไดกระทําในตางประเทศหนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดย 

   เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซ่ึง 

ประจําอยูณประเทศท่ีผูมอบอํานาจมีถิ่นท่ีอยูหรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว

หรือคํารับรองของบุคคลซ่ีงกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมอืชื่อ หรือ 

   (2)  ในกรณีท่ีหนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทยตองสงภาพถายหนังสือเดนิทางหรือภาพถายหนังสือ 

   รับรองถิ่นที่อยูชั่วคราวหรือหลกัฐานอ่ืนที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย 

   จริงดวย 

2.2  หนังสือมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมป 30 บาทตอตัวแทน 1 คนตอ 1 คําขอ 

 

การดําเนินการตามคําส่ังพนักงานเจาหนาท่ี 
 

1.  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอแลวถาปรากฏมีส่ิงบกพรองท่ีพอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทน

ของผูขอทราบเพ่ือใหทําการแกไขใหถูกตองท้ังน้ีผูย่ืนคําขอจะตองดาํเนินการแกไขภายใน 90 วันนับจากวันท่ีไดรับหนังสือ

แจงหากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอตามาตรา 27 เวนแตกรณีท่ีมีเหตจํุาเปนอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาอาจ

ขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามเห็นสมควร 

2.  การยื่นคาํขอแกไขเพ่ิมเตมิเม่ือผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมเรียบรอยแลวผูยื่นคําขอตองมาดําเนินการยื่นขอแกไข

เพิ่มเติมพรอมท้ังตองชําระคาธรรมเนียมท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดท้ังน้ีคาํขอที่แกไขเพิ่มเติม

จะเขาสูกระบวนการพิจารณาการตรวจสอบเบื้องตนตามลาํดับเสมือนการยืน่คําขอใหม 

3. ในกรณีย่ืนคาํขอทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญาพนักงานเจาหนาท่ีผูตรวจสอบจะดําเนินการพิจารณา

วินิจฉัยความถกูตองครบถวนของขอมูลและรายละเอยีดในคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคาํรองหรือคําขออ่ืนๆจากขอมูล

และรายละเอียดท่ีปรากฏในระบบ e-patent filing เปนสําคญัโดยผูย่ืนคําขอตองนําเอกสารคําขอฯมายังกรมทรัพยสินทาง

ปญญาภายใน 15 วันนันแตวันที่ไดรับเลขที่คาํขอและวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซ่ึงการตรวจสอบคําขอที่ย่ืน

ผานทางอินเทอรเน็ตจะดําเนินการตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรือ่งหลักเกณฑวธีิการและเงื่อนไขสําหรับการยืน่คํา

ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคาํขออื่นๆผานอินเทอรเน็ต 



 

4.  ในกรณีคําขอถกูตองหรือไดแกไขถูกตองแลวเจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอมาดาํเนินการชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและ 

 ออกอนุสิทธิบัตรและประกาศโฆษณาภายใน 60 วันนับจากวนัท่ีไดรับแจงสองครั้งหากครั้งท่ีสองไมมาตามแจงจะถือวาผูขอ 

 ละท้ิงคําขอในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 

5.  เม่ือประกาศโฆษณาแลวบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนไดเสียสามารถที่จะขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตรวาเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย 

กําหนดไวหรือไมภายใน 1 ปนับจากวันทีประกาศโฆษณาหลังจากครบ 1 ปผูตรวจสอบจะทําการพิจารณาหากปรากฏวาอนุ

สิทธิบัตรน้ันไมเปนไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนตอไป 

6.  ในกรณียกคําขอประชาชนสามารถอุทธรณคาํส่ังพนักงานเจาหนาที่ไดตามกฎหมายตอไป 

 

หมายเหต ุ: 

1. ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือสําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารวามีความถูกตอง 

 ครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว 

2. กรณีท่ีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวนเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร 

 หลักฐานท่ีตองยื่นเพิ่มเตมิ (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม 

 ภายในกําหนดระยะเวลา 90 วนันับแตวันยื่นคาํขอและในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอไมดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเตมิใหครบถวนภายใน 

 กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอืวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีจะดาํเนินการคืนคาํขอใหแกผูย่ืนคาํขอพรอมท้ังแจง 

 เหตแุหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย                                                                                                      

3. เม่ือผูย่ืนคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลวจะขอคนืคาธรรมเนยีมดังกลาวไมไดไมวา 

 ในกรณีใดๆ เวนแต 

  (1)  มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียมหรือ 

  (2)  ชําระคาธรรมเนียมซํ้าซอนหรือชําระเกินซ่ึงการชําระดังกลาวเกิดเน่ืองจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐโดยมิใช 

  ความผิดของผูชําระซ่ึงกรมทรพัยสินทางปญญาจะไดพจิารณาเปนกรณีๆไป 

4. ในกรณีท่ีผูยื่นคาํขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมใหครบถวนใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐาน 

 มายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดยีวกัน 

5. ในกรณีท่ีจะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูย่ืนคําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย 

 

 



6. ในกรณีท่ีจะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหผูย่ืนคําขอสงเอกสารน้ันพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดยมคีํารบัรอง 

 ของผูแปลวาเปนคําแปลท่ีถูกตอง 

7. ในกรณีท่ีผูยื่นคาํขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูย่ืนคําขอดวยตนเองโดยมอบหมายใหบุคคลอืน่เปนผูย่ืนคาํขอ 

 แทนควรมหีนังสือมอบอํานาจชวงหรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลน้ันมีอํานาจยืน่คําขอและลงนามในบันทึก 

 ขอตกลงการรับคําขอแทนผูย่ืนคําขอหรือตวัแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและบุคคล 

 ผูย่ืนคําขอไมมีอํานาจลงนามในบันทึกดังกลาวเจาหนาท่ีไมอาจรับคาํขอของทานไวได 

8.  ท้ังน้ีไมนับระยะเวลาที่ผูขอตองดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือระยะเวลาที่ผูขอแกไขคําขอหรือการขอให 

 ระงับการดําเนินการทางทะเบยีนไวชั่วคราว 

9.  ผูขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิท่ีจะขอรับจากอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบตัรไดกอนการออก 

 อนุสิทธิบัตรหรอืกอนการประกาศโฆษณาแลวแตกรณีท้ังน้ีจะถือวาวันท่ีขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิเปนวันแรก 

 

ชองทางการใหบริการ 
 

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

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

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด /ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีชําระคาธรรมเนียมณสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ใหชําระภายใน 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 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

สถานท่ีใหบริการ 
กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 
563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุร ี11000 
โทรศัพทและเบอรแฟกซ 02-5474637/ไปรษณีย 
(หมายเหต:ุ (ในการสงทางไปรษณียผูย่ืนคาํขอตองสงไปรษณีย
แบบลงทะเบยีนตอบรับพรอมชําระคาธรรมเนียมโดยชําระเงนิผาน
ธนาคารท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาไดทําความตกลงไวส่ังจายกรม
ทรัพยสินทางปญญา )) 

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

 
 
 
 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :10 เดือน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

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

1 วัน กองสิทธิบัตร 
 

2) การพิจารณา 
การตรวจสอบเบื้องตน 
-พิจารณาประเภทของสิทธิบัตรระหวางประเทศ (International 
Patent Classification) 
-พิจารณาความถูกตอง 
รายละเอียดประกอบการประดษิฐ ( ม.17) 
-ตรวจสอบการยื่นคําขอกอน-หลัง (ม.16) 
-ตรวจสอบการประดิษฐท่ีไมสามารถรับอนุสิทธิบัตรได (ม.9) 
-ตรวจสอบคุณสมบัติผูขอฯ(ม.10-14) 
 
(หมายเหต:ุ -) 

6.5 เดือน กองสิทธิบัตร
 

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

2.5 เดือน กองสิทธิบัตร
 

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

5 วัน กองสิทธิบัตร
 

5) การพิจารณา 
ออกหนังสือสําคัญสิทธิบัตร 
 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตผูขอชําระคาธรรมเนยีม)) 

15 วัน กองสิทธิบัตร
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวแทน(ถามี) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ตัวแทนซ่ึงข้ึนทะเบียนเปนตัวแทนไวกับกรมทรัพยสินทาง
ปญญา) 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

4) 
 

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

กรมทรัพยสินทางปญญา

 
คาธรรมเนียม 
 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหม(อนุสิทธิบัตร)

(หมายเหต:ุ -) 
คาธรรมเนียม 250 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาและออกหนังสือสําคัญ 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

3) คาธรรมเนียมการยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติม(อนุสิทธิบัตร) 
(หมายเหต:ุ (คาธรรมเนียมเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
1. ผูย่ืนคําขอรบัสิทธิบัตรมีความประสงคจะแกไขรายละเอียดหรือเพิ่มเติม
เอกสารเปนการแกไขเพ่ิมเติมเขามาเอง 
2. เม่ือพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอยีดของคําขอรบัสิทธิบัตร
แลวปรากฏวาจะตองมีการแกไขเพิ่มเติมฯเปนการแกไขเพิ่มเติมตามคําส่ัง
พนักงานเจาหนาที ่
)) 

คาธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

4) คาธรรมเนียมขอใหตรวจสอบการประดิษฐ
(หมายเหต:ุ (คาธรรมเนียมเฉพาะกรณีผูมีสวนไดสวนเสียหรอืผูท่ีเห็นวา
ตนมีสิทธิดีกวาผูขอรับอนุสิทธิบัตรและมคีวามประสงคจะใหตรวจสอบการ
ประดิษฐดังกลาวนั้น)) 

คาธรรมเนียม 250 บาท 
 
 

5) คาธรรมเนียมคําขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิ 
(หมายเหต:ุ (กรณีตองการเปลีย่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ)) 

คาธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

6) คาธรรมเนียมคําขออื่นๆ 
(หมายเหต:ุ (กรณีคําขอนั้นไมระบุคาธรรมเนียมไวใหใชอัตรา
คาธรรมเนยีมน้ีแทน)) 

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/สผ/อสป/001-ก (การยื่นคาํขอรับสทิธิบัตร) 

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

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

(หมายเหต:ุ -) 
4) แบบสป/อสป/004-ก (แบบคาํขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ) 

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

(หมายเหต:ุ (ตามมาตรา 12 แหงพ.ร.บ.สิทธิบัตรพ.ศ.2522 แกไขเพ่ิมเติมโดยพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ 
)) 

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

 

หมายเหต ุ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
 
02-547-4637 (กลุมสารบบและตรวจรับคําขอชั้น 3กรมทรพัยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย) 
02-547-4714(กลุมอนุสิทธิบัตร 1) 
02-547-5010 (กลุมอนุสิทธิบัตร 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบยีนอนุสิทธิบัตร 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากองสิทธิบัตร 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบยีน 
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)สิทธิบัตรพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบญััติสิทธิบัตร (ฉบับที่  
3) พ.ศ. 2542 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลาง 

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

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  357 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  412 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  194 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:[สําเนาคูมือประชาชน] การจดทะเบยีนอนสิุทธิบัตร 03/07/2558 16:32 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: 10/09/2558 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


