
คูมือสําหรบัประชาชน :  การจดทะเบยีนอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบตัรการประดิษฐและ 
                                    อนุสิทธิบัตร 
หนวยงานที่ใหบริการ : กองสิทธิบัตรกระทรวงพาณชิย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 
หลักเกณฑในการพิจารณา 

 

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผูใหสิทธิ  ซ่ึงคือเจาของคําขอที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร  ไดใหสิทธิเฉพาะอยางแกผูขอใชสิทธิโดยอนุญาตใหใชสิทธิไมเกินอายุความคุมครอง 

  * สิทธิบัตรการประดิษฐอายุการคุมครอง 20 ป 

  * อนุสิทธิบัตรอายุการคุมครอง 6 ปหรือเมื่อมีการยื่นคาํขอตออายุอนุสิทธิบัตรตามกฎหมาย 

เง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

 

1. ในการจดทะเบยีนอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร  ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพท่ีอธิบดี 

 กําหนด  พรอมหนังสือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร 

2. การมอบอํานาจ 

2.1  กรณีท่ีผูขอรับสิทธิบัตรไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร  ใหมอบอํานาจใหตัวแทนซ่ึงไดข้ึนทะเบียนไวกับอธิบดีเปน

ผูกระทําการแทนในราชอาณาจักร  โดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

   (1) ในกรณีท่ีการมอบอํานาจนัน้ไดกระทําในตางประเทศ  หนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารบัรองลายมือชือ่โดย

เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซ่ึงประจําอยู ณ 

ประเทศที่ผูมอบอํานาจมีถิ่นท่ีอยู หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือคํารับรองของ

บุคคลซ่ีงกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ 

   (2) ในกรณีท่ีหนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทย ตองสงภาพถายหนังสือเดินทาง หรือภาพถายหนังสือ

รับรองถิ่นที่อยูชั่วคราว หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงใหอธิบดีเหน็วาในขณะมอบอํานาจผูน้ันไดเขามาในประเทศไทยจริงดวย 

 2.2  หนังสือมอบอํานาจ จะตองติดอากรแสตมป 30 บาท ตอตัวแทน 1 คน ตอ 1 คําขอ 

 

 

 



การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจาหนาท่ี 

 

1. ในกรณีพนักงานเจาหนาทีพิ่จารณาคาํขอแลวถาปรากฏมส่ิีงบกพรองท่ีพอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทน 

 ของผูขอทราบเพื่อใหทําการแกไขใหถูกตองท้ังนี้ผูย่ืนคําขอจะตองดาํเนินการแกไขภายใน 90 วันนับจากวันท่ีไดรับหนังสือ

แจงหากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอเวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปนอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาอาจขยาย

กําหนดเวลาดังกลาวใหตามเห็นสมควร 

2. เม่ือผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเตมิเรยีบรอยแลวผูยืน่คําขอตองมาดําเนินการยื่นขอแกไขเพิ่มเติมพรอมท้ังตองชําระ

คาธรรมเนียมท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวดัท้ังน้ีคาํขอที่แกไขจะถูกพิจารณาตามลําดับเสมือน

การยื่นคาํขอใหม 

3. ในกรณียืน่คาํขอทางอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย

ความถูกตองครบถวนของขอมูล และ รายละเอียดในคําขอรบัสิทธิบัตร หรอือนุสิทธิบัตร คํารองหรือคําขออ่ืนๆ จากขอมูล

และรายละเอียดท่ีปรากฏในระบบ e-patent filing เปนสําคญั  โดยผูย่ืนคําขอตองนําเอกสารคําขอฯ มายงักรมทรัพยสิน

ทางปญญา ภายใน 15 วัน นันแตวันที่ไดรบัเลขที่คําขอ และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรซ่ึงการตรวจสอบ   

คําขอที่ย่ืนผานทางอินเทอรเน็ตจะดําเนินการตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องหลกัเกณฑวิธีการและเง่ือนไข

สําหรับการยื่นคาํขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคาํรองหรือคาํขออ่ืนๆผานอินเทอรเนต็ 

 

หมายเหตุ : 
 
1.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือสําหรับประชาชน จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร วามีความถูกตอง 

    ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว 

2. กรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร หรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพ่ิมเติม (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไข และ/หรือ         

ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในกําหนดระยะเวลา 90 วัน นับแตวันยื่นคําขอและในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอไมดําเนินการสงเอกสาร

เพิ่มเติมใหครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหถือวาผูย่ืนคําขอละท้ิงคําขอ  โดยเจาหนาที่จะดําเนินการคืนคําขอ

ใหแกผูย่ืนคําขอ  พรอมท้ังแจงเหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย 

 

 



3.  เม่ือผูย่ืนคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลว  จะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมได   

ไมวาในกรณีใดๆ เวนแต 

(1)  มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียมหรือ 

    (2)  ชําระคาธรรมเนียมซํ้าซอน หรอืชําระเกิน ซ่ึงการชําระดังกลาวเกิดเน่ืองจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐ โดยมิใช  

     ความผิดของผูชําระซ่ึงกรมทรพัยสินทางปญญาจะไดพจิารณาเปนกรณีๆไป 

4. ในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอตองนําเอกสารหรือหลกัฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมใหครบถวนใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือ

หลักฐานมายื่นพรอมกันท้ังหมดในคราวเดยีวกัน 

5. ในกรณีท่ีจะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูย่ืนคาํขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย 

6. ในกรณีท่ีจะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทย โดยมีคํา

รับรองของผูแปลวาเปนคําแปลที่ถูกตอง 

7. ในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอหรือตวัแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูย่ืนคําขอดวยตนเอง  โดยมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคําขอ

แทน ควรมีหนังสือมอบอํานาจชวงหรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลน้ันมีอํานาจยืน่คําขอ และลงนามในบันทึก

ขอตกลงการรับคําขอแทนผูยื่นคําขอ หรือตวัแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตอง หรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ

บุคคลผูยื่นคําขอไมมีอํานาจลงนามในบันทึกดังกลาว เจาหนาท่ีไมอาจรับคําขอของทานไวได 

8.  ท้ังน้ีไมนับระยะเวลา ท่ีผูขอตองดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี หรือระยะเวลาท่ีผูขอแกไขคําขอหรือการ

ขอใหระงับการดําเนินการทางทะเบียนไวชั่วคราว 

 

ชองทางการใหบริการ 
 

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

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

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหต:ุ (กรณีชําระคาธรรมเนียมณสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ใหชําระภายในเวลา 15.30 นาฬิกา)) 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจงัหวัด          /ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน 
 
 

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



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

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

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหต:ุ (การยื่นคําขอผานทางอินเทอรเน็ตผูย่ืนคําขอจะตอง
จัดสงเอกสารดงักลาวใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาภายใน 15 
วันนับแตวันท่ีไดมีการบันทึกขอมูลลงในอินเทอรเน็ตโดยมายื่น
ดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียก็ได)) 
เว็บไซทกรมทรัพยสินทางปญญา (www.ipthailand.go.th)>
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร>กฎหมาย/ประกาศ/คําสั่ง>แบบฟอรม/เว็บ
ไซทและชองทางออนไลน 
 
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

 
 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วันทําการ 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

- กดรับบัตรคิวพบเจาหนาที่ 
- ย่ืนแบบสป/สผ/อสป/205-กคําขอจดทะเบยีนการอนุญาตให
ใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
- เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอแลวลงรับและออกเลข 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันทําการ กองสิทธิบัตร
 

2) การพิจารณา 
ตรวจสอบสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 
 
 
(หมายเหต:ุ -) 

28 วันทําการ กองสิทธิบัตร
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
จัดทําหนังสือแจง 
เสนอลงนาม 
ดําเนินการจดัสง 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันทําการ กองสิทธิบัตร
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ผูรับมอบอํานาจ (ถาม)ี) 

กรมการปกครอง

3) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ผูรับอนุญาต (ถามี)) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ผูใหอนุญาต (ถามี)) 

กรมการปกครอง

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(โดยมีคํารับรองของผูมีอํานาจตามกฎหมายไมเกิน 6 เดือน
นับแตวันที่ออกหนังสือรับรองในกรณีเปนนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

6) 
 

แบบสป/สผ/อสป/205-กคําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมทรัพยสินทางปญญา

7) 
 

หนังสือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุ
สิทธิบัตรระบุชื่อรายละเอียดการอนุญาตฯลงลายมือช่ือผูรับ
อนุญาตและผูใหอนุญาตพยาน 2 คน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ระบุชื่อรายละเอียดการอนุญาตฯลงลายมือชื่อผูรับอนุญาต
และผูใหอนญุาตพยาน 2 คน ) 

กรมทรัพยสินทางปญญา

 
คาธรรมเนียม 
 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 250 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:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม
1) แบบฟอรมจดทะเบียนอนุญาตใหใชสิทธตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร (แบบสป/สผ/อสป/205-ก 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 
- กลุมคดัคานและเปลี่ยนแปลงชั้น 6 กรมทรพัยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 
 02-547-4711 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน) 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 
ประเภทของงานบริการ:(ใสชื่อประเภทงานบริการ) 
หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ:(ใสชื่อก.ม.ท่ีใหอํานาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ) 
พื้นท่ีใหบริการ:(ใสพื้นท่ีใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายท่ีกําหนดระยะเวลา) 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด) 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน  
 จํานวนคําขอทีม่ากที่สุด  
 จํานวนคําขอทีน่อยท่ีสุด  
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: 20/09/2558 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


