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

 

อนุสิทธิบัตรมีอายุหกป  นับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร  ผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราว  

มีกําหนดคราวละสองป  โดยใหยื่นคําขอตออายุตอพนักงานเจาหนาที่  ภายในเกาสิบวันกอนวันส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอตออายุ

ภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว  ใหถือวาอนุสิทธิบัตรน้ันยังคงจดทะเบียนอยูตามกฎหมาย 

 

เง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

 

1. ในการจดทะเบยีนอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร  ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพท่ีอธิบดี 

 กําหนดพรอมหนังสือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร 

2. การมอบอํานาจ 

2.1  กรณีท่ีผูขอรับสิทธิบัตรไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ใหมอบอํานาจใหตัวแทนซ่ึงไดข้ึนทะเบียนไวกับอธิบดีเปน

ผูกระทําการแทน ในราชอาณาจักรโ ดยยื่นหนงัสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีการมอบอํานาจนั้นไดกระทําในตางประเทศ หนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดย

เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซ่ึงประจําอยู 

ณ ประเทศที่ผูมอบอํานาจมีถิน่ท่ีอยูหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนบคุคลดังกลาวหรือคํารับรอง

ของบุคคลซ่ีงกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ 

(2)  ในกรณีท่ีหนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทย ตองสงภาพถายหนังสือเดินทาง หรือภาพถายหนังสือ 

   รับรองถิ่นที่อยูชั่วคราวหรือหลกัฐานอ่ืนที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย 

 จริงดวย 

2.2  หนังสือมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมป 30 บาท ตอตัวแทน 1 คน ตอ 1 คําขอ 

 

 



การดําเนินการตามคําส่ังพนักงานเจาหนาท่ี 

 

1. ในกรณีพนักงานเจาหนาทีพ่ิจารณาคาํขอแลว ถาปรากฏมีส่ิงบกพรองท่ีพอจะแกไขได เจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตวัแทน 

ของผูขอทราบ  เพ่ือใหทําการแกไขใหถูกตอง ท้ังนี้ ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีไดรับ

หนังสือแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจาํเปนอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา อาจขยาย

กําหนดเวลาดังกลาวใหตามเหน็สมควร 

2.  เม่ือผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมเรยีบรอยแลว ผูย่ืนคําขอตองมาดําเนินการยื่นขอแกไขเพิ่มเตมิพรอมท้ังตองชําระ 

คาธรรมเนยีมท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดท้ังน้ีคาํขอท่ีแกไขจะถูกพิจารณาตามลําดับเสมือนการ

ย่ืนคําขอใหม 

3. ในกรณีย่ืนคาํขอทางอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา พนักงานเจาหนาท่ีจะดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย 

 ความถูกตองครบถวนของขอมูล และรายละเอียดในคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คํารองหรือคําขออ่ืนๆจากขอมูลและ 

  รายละเอยีดท่ีปรากฏในระบบ e-patent filing เปนสําคัญ โดยผูย่ืนคําขอตองนําเอกสารคาํขอฯ มายังกรมทรัพยสิน   

 ทางปญญาภายใน 15 วันนันแตวันท่ีไดรบัเลขที่คําขอและวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซ่ึงการตรวจสอบคําขอที่

ยื่นผานทางอินเทอรเน็ตจะดําเนินการตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขสําหรับการยื่น

คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคาํรองหรือคําขออื่นๆผานอินเทอรเน็ต 

 

หมายเหตุ : 

 

1.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือสําหรับประชาชน จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามีความถูกตอง 

 ครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว 

2.  กรณีท่ีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร 

หลักฐานท่ีตองยื่นเพิ่มเตมิ (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม

ภายในกําหนดระยะเวลา 90 วนันับแตวันยื่นคาํขอและในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอไมดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเตมิใหครบถวนภายใน

กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอืวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีจะดาํเนินการคืนคาํขอใหแกผูย่ืนคาํขอพรอมท้ังแจง

เหตแุหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย 

 



3. เมื่อผูย่ืนคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนยีมใดๆ ใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลว จะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมได     

ไมวาในกรณีใดๆ เวนแต 

(1)  มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียมหรือ 

(2)  ชําระคาธรรมเนียมซํ้าซอนหรือชําระเกินซ่ึงการชําระดังกลาวเกิดเน่ืองจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐโดยมิใช 

 ความผิดของผูชําระซ่ึงกรมทรพัยสินทางปญญาจะไดพจิารณาเปนกรณีๆไป 

4. ในกรณีท่ีผูยืน่คําขอตองนําเอกสารหรือหลกัฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติม ใหครบถวนใหผูย่ืนคาํขอนําเอกสารหรือหลักฐาน 

 มายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดยีวกัน 

5. ในกรณีท่ีจะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูย่ืนคาํขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย 

6. ในกรณีท่ีจะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหผูย่ืนคาํขอสงเอกสารน้ันพรอมดวยคาํแปลเปนภาษาไทยโดยมคีํารบัรอง 

 ของผูแปลวาเปนคําแปลท่ีถูกตอง 

7. ในกรณีท่ีผูยืน่คําขอหรือตวัแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูย่ืนคําขอดวยตนเองโดยมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคาํขอ 

 แทน ควรมหีนังสือมอบอํานาจชวง หรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการ ใหบุคคลนั้นมีอํานาจยื่นคําขอและลงนามในบันทึก 

 ขอตกลงการรับคําขอแทนผูย่ืนคําขอหรือตวัแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและบุคคล 

 ผูย่ืนคําขอไมมีอํานาจลงนามในบันทึกดังกลาวเจาหนาท่ีไมอาจรับคาํขอของทานไวได 

8. ท้ังนี้ไมนับระยะเวลาที่ผูขอตองดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี หรือระยะเวลาท่ีผูขอแกไขคําขอ หรือการขอให 

 ระงับการดําเนินการทางทะเบยีนไวชั่วคราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 
 

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

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

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหต:ุ (กรณีชําระคาธรรมเนียมณสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ใหชําระภายในเวลา 15.30 นาฬิกา)) 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
 

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

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

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :15 วันทําการ 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

กดรับบัตรคิวพบเจาหนาที่ 
-ยื่นแบบสป/สผ/อสป/   010-ก 
-ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและบันทึกความบกพรอง
กรณีเอกสารไมครบ 
-ชําระคาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร 
 
(หมายเหต:ุ -) 
 

1 วันทําการ กองสิทธิบัตร 
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาที่ 
-ตรวจสอบการชําระคาธรรมเนยีมการตออายอุนุสิทธิบัตรภายใน
กําหนดเวลา 
-ครั้งท่ีตออายุ (ครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2) 
-วันที่อนุสิทธิบัตรครบกําหนด 6 ป 
-วันเริ่มตออายอุนุสิทธิบัตรและวันสิ้นสุดการตออายุ 
 
(หมายเหต:ุ -) 
 

13 วันทําการ กองสิทธิบัตร 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
อนุมัติใหตออายุอนุสิทธิบัตร / ไมอนุมัติ 
(หมายเหต:ุ -) 
 

1 วันทําการ กองสิทธิบัตร
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

แบบพิมพคําขอแบบสป/สผ/อสป/010-ก
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ผูท่ีลงนามในใบขอตออายุฯตองเปนผูทรงสิทธิหรือผูท่ีไดรับ
มอบอํานาจจากผูทรงสิทธิ) 
 

กรมทรัพยสินทางปญญา

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ผูรับมอบอํานาจ (ถามี)) 
 

กรมการปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คาธรรมเนียม 
 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตรคร้ังท่ี 1 

(หมายเหต:ุ (1.ยื่นคําขอตออายุภายใน 90 วันกอนวันสิ้นอายุอนุสิทธิบัตร
ปท่ี 6 
2.การตออายุอนุสิทธิบัตรนับจากอนุสิทธิบัตรไดรับการคุมครองครบ 6 ป
แลวจะสามารถขอตออายุไดครั้งละ 2 ปจํานวน 2  ครั้ง)) 
 

คาธรรมเนียม 6,000 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตรคร้ังท่ี 2
(หมายเหต:ุ (1. ย่ืนคาํขอตออายุภายใน 90 วันกอนวันส้ินอายุอนุ
สิทธิบัตรปท่ี 8 
2. การตออายุอนุสิทธิบัตรนับจากอนุสิทธิบัตรไดรับการคุมครองครบ 6 ป
แลวจะสามารถขอตออายุไดครั้งละ 2 ปจํานวน 2  ครั้ง)) 
 

คาธรรมเนียม 9,000 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) แบบฟอรมแบบสป/สผ/อสป-010-ก 

(หมายเหต:ุ -) 
2) กฎกระทรวง-อัตราคาธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
 - กลุมคัดคานและเปลี่ยนแปลงชั้น 6กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 
 02-547-4711 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ:(ใสชื่อก.ม.ท่ีใหอํานาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ) 
พื้นท่ีใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา) 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด) 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: 20/09/2558 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


