คูมือสําหรับประชาชน :

การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

หนวยงานที่ใหบริการ : กองสิทธิบัตรกระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คําจํากัดความ

อนุสิทธิบัตร หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุม
 ครองการประดิษฐ
เจาหนาที่ หมายความวา เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
อนุญาต หมายความวา การที่เจาหนาที่ยินยอมใหบค
ุ คลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอน
กระทําการนั้นและใหหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาตการอนุมัติการจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนการรับแจงการใหประทาน
บัตรและการใหอาชญาบัตรดวย
ผูอนุญาต หมายความวา ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
คําขอ หมายความถึง บรรดาคําขอ ดังนี้
* คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ [แบบสป/สผ/อสป/001-ก]
* คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร[แบบสป/สผ/อสป/002-ก]
* คําขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร [แบบสป/อสป/003-ก]
* คําขอเปลีย
่ นแปลงประเภทของสิทธิ [แบบสป/อสป/004-ก]
* คําขอใหตรวจจสอบการประดิษฐ [แบบสป/อสป/005-ก]
* คําขอตรวจคนคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและคัดสําเนาเอกสาร [แบบสป/อสป/006-ก]
* คําขอชําระคาธรรมเนียมรายป/คราวเดียว/ตออายุ [แบบสป/สผ/อสป/010-ก]
* คําขออื่นๆ[แบบสป/สผ/อสป/011-ก]
ผูรับบริการหรือยื่นคําขอ หมายถึง ประชาชนผูรับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐที่มารับบริการจาก
หนวยงานของรัฐ

หลักเกณฑในการพิจารณา
1. การประดิษฐทข
ี่ อรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบไปดวยลักษณะดังตอไปนี้
1.1. เปนการประดิษฐขึ้นใหม
1.2 เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
1.3 การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรบ
ั ความคุม
 ครอง
(1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูต
 ามธรรมชาติสต
ั วพืชหรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช
(2) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(3) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
(4) วิธีการวินิจฉัยบําบัดหรือรักษาโรคมนุษยหรือสัตว
(5) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีอนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
2. คําขอรับอนุสิทธิบัตรผูยื่นคําขอตองมีรายละเอียดประกอบคําขอ ดังนี้
(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
(2) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
(3) รายละเอียดการประดิษฐ มีขอความสมบูรณรัดกุมและชัดเจนอันจะทําใหผม
ู ีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะ หรือ
วิทยาการที่เกีย
่ วของสามารถทําและปฏิบัตต
ิ ามการประดิษฐนั้นไดระบุวิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุดที่ผูประดิษฐจะพึง
ทราบได
(4) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(5) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรใหผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพที่อธิบดีกําหนด
คําขอรับสิทธิบัตรตองมีรายละเอียดการประดิษฐขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐยื่นไปพรอมกับคําขอและในกรณีทจ
ี่ ําเปน
เพื่อใหสามารถเขาใจการประดิษฐไดดีขึ้นอาจจะมีรูปเขียนประกอบคําขอรับสิทธิบัตรยื่นไปพรอมกับคําขอดวย
ในกรณีที่การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรเปนการประดิษฐทเี่ กี่ยวของกับจุลชีพใหมรายละเอียดการประดิษฐใหหมายถึงหนังสือ
รับรองการฝากเก็บจุลชีพและหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกีย
่ วกับลักษณะหรือคุณสมบัตข
ิ องจุลชีพนั้นซึ่งออกใหโดย
สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพยสินทางปญญาจะประกาศเปนคราวๆ ไป

2. การมอบอํานาจ
2.1 กรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรใหมอบอํานาจใหตัวแทนซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวกับอธิบดีเปนผูกระทํา
การแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่การมอบอํานาจนั้นไดกระทําในตางประเทศหนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซึ่ง
ประจําอยูณประเทศที่ผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยูห
 รือเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว
หรือคํารับรองของบุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อ หรือ
(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทยตองสงภาพถายหนังสือเดินทางหรือภาพถายหนังสือ
รับรองถิ่นที่อยูช
 ั่วคราวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย
จริงดวย
2.2 หนังสือมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมป 30 บาทตอตัวแทน 1 คนตอ 1 คําขอ

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่
1. ในกรณีพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอแลวถาปรากฏมีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทน
ของผูขอทราบเพื่อใหทําการแกไขใหถูกตองทั้งนี้ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือ
แจงหากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอตามาตรา 27 เวนแตกรณีที่มเี หตุจําเปนอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาอาจ
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามเห็นสมควร
2. การยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมเมือ
่ ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพิ่มเติมเรียบรอยแลวผูย
 ื่นคําขอตองมาดําเนินการยื่นขอแกไข
เพิ่มเติมพรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมที่กรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดทั้งนี้คาํ ขอที่แกไขเพิ่มเติม
จะเขาสูกระบวนการพิจารณาการตรวจสอบเบื้องตนตามลําดับเสมือนการยืน
่ คําขอใหม
3. ในกรณียน
ื่ คําขอทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญาพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบจะดําเนินการพิจารณา
วินิจฉัยความถูกตองครบถวนของขอมูลและรายละเอียดในคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคําขออื่นๆจากขอมูล
และรายละเอียดที่ปรากฏในระบบ e-patent filing เปนสําคัญโดยผูยื่นคําขอตองนําเอกสารคําขอฯมายังกรมทรัพยสินทาง
ปญญาภายใน 15 วันนันแตวันที่ไดรับเลขที่คาํ ขอและวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งการตรวจสอบคําขอที่ยื่น
ผานทางอินเทอรเน็ตจะดําเนินการตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรือ
่ งหลักเกณฑวธ
ิ ีการและเงื่อนไขสําหรับการยืน
่ คํา
ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคําขออื่นๆผานอินเทอรเน็ต

4. ในกรณีคําขอถูกตองหรือไดแกไขถูกตองแลวเจาหนาที่จะแจงใหผูขอมาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและ
ออกอนุสิทธิบัตรและประกาศโฆษณาภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดรับแจงสองครั้งหากครั้งที่สองไมมาตามแจงจะถือวาผูข
 อ
ละทิ้งคําขอในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร
5. เมื่อประกาศโฆษณาแลวบุคคลอื่นที่มีสวนไดเสียสามารถที่จะขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตรวาเปนไปตามเงือ
่ นไขที่กฎหมาย
กําหนดไวหรือไมภายใน 1 ปนับจากวันทีประกาศโฆษณาหลังจากครบ 1 ปผูตรวจสอบจะทําการพิจารณาหากปรากฏวาอนุ
สิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนตอไป
6. ในกรณียกคําขอประชาชนสามารถอุทธรณคาํ สั่งพนักงานเจาหนาที่ไดตามกฎหมายตอไป

หมายเหตุ :
1. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอ
ื สําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามีความถูกตอง
ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว
2. กรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวนเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันนับแตวันยื่นคําขอและในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวนภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอ
ื วาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่จะดําเนินการคืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมทั้งแจง
เหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย
3. เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลวจะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมไดไมวา
ในกรณีใดๆ เวนแต
(1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียมหรือ
(2) ชําระคาธรรมเนียมซ้ําซอนหรือชําระเกินซึ่งการชําระดังกลาวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐโดยมิใช
ความผิดของผูช
 ําระซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญาจะไดพจ
ิ ารณาเปนกรณีๆไป
4. ในกรณีที่ผูยื่นคําขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมใหครบถวนใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐาน
มายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน
5. ในกรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย

6. ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดยมีคํารับรอง
ของผูแปลวาเปนคําแปลทีถ
่ ูกตอง
7. ในกรณีที่ผูยื่นคําขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยน
ื่ คําขอดวยตนเองโดยมอบหมายใหบุคคลอืน
่ เปนผูยื่นคําขอ
แทนควรมีหนังสือมอบอํานาจชวงหรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลนั้นมีอํานาจยืน
่ คําขอและลงนามในบันทึก
ขอตกลงการรับคําขอแทนผูยื่นคําขอหรือตัวแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและบุคคล
ผูยื่นคําขอไมมอ
ี ํานาจลงนามในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได
8. ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่ผูขอตองดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือระยะเวลาที่ผูขอแกไขคําขอหรือการขอให
ระงับการดําเนินการทางทะเบียนไวชั่วคราว
9. ผูขอรับอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิที่จะขอรับจากอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบต
ั รไดกอนการออก
อนุสิทธิบัตรหรือกอนการประกาศโฆษณาแลวแตกรณีทั้งนี้จะถือวาวันที่ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิเปนวันแรก

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
ชั้น 3 กลุมสารบบและตรวจรับคําขอกองสิทธิบัตรกรมทรัพยสิน
ทางปญญากระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
โทรศัพทและเบอรแฟกซ 02-5474637
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: (กรณีชําระคาธรรมเนียมณกรมทรัพยสินทางปญญา
ใหชําระภายใน 15.30 นาฬิกา))
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด /ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน
(หมายเหตุ: (กรณีชําระคาธรรมเนียมณสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ใหชําระภายใน 15.30 นาฬิกา))
สถานที่ใหบริการ
เว็บไซทกรมทรัพยสินทางปญญา (www.ipthailand.go.th) >
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร>กฎหมาย/ประกาศ/คําสั่ง>แบบฟอรม/เว็บ
ไซทและชองทางออนไลน
(หมายเหตุ: -)
สถานที่ใหบริการ
กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
โทรศัพทและเบอรแฟกซ 02-5474637/ไปรษณีย
(หมายเหตุ: (ในการสงทางไปรษณียผูยื่นคําขอตองสงไปรษณีย
แบบลงทะเบียนตอบรับพรอมชําระคาธรรมเนียมโดยชําระเงินผาน
ธนาคารที่กรมทรัพยสินทางปญญาไดทําความตกลงไวสั่งจายกรม
ทรัพยสินทางปญญา ))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24
ชั่วโมง

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :10 เดือน
ลําดับ
1)

2)

3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
รับคําขอใหม
1. ตรวจสอบรายละเอียดแบบพิมพคําขอ
2. ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
3. ชําระคาธรรมเนียมคําขอ
4. บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูล
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
การตรวจสอบเบื้องตน
-พิจารณาประเภทของสิทธิบัตรระหวางประเทศ (International
Patent Classification)
-พิจารณาความถูกตอง
รายละเอียดประกอบการประดิษฐ ( ม.17)
-ตรวจสอบการยื่นคําขอกอน-หลัง (ม.16)
-ตรวจสอบการประดิษฐที่ไมสามารถรับอนุสิทธิบัตรได (ม.9)
-ตรวจสอบคุณสมบัติผูขอฯ(ม.10-14)
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
จัดทําประกาศโฆษณา
-จัดทําหนาประกาศโฆษณาในระบบสิทธิบัตร (E-Patent)
-จัดทําซีดี (CD)
ประกาศโฆษณา 100 คําขอ/แผน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
-รายงานการสั่งการรับจดทะเบียน
-ออกหนังสือแจงใหผูขอชําระคาจดทะเบียน

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองสิทธิบัตร

6.5 เดือน

กองสิทธิบัตร

2.5 เดือน

กองสิทธิบัตร

5 วัน

กองสิทธิบัตร

15 วัน

กองสิทธิบัตร

(หมายเหตุ: (กรณีเมื่อผูตรวจสอบพิจารณาแลวกําหนดใหมีการ
แกไข /ชี้แจง/ยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขการ
ดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ))
5)

การพิจารณา
ออกหนังสือสําคัญสิทธิบัตร
(หมายเหตุ: (ระยะเวลานับแตผูขอชําระคาธรรมเนียม))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
1)

2)

3)

4)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุสําเนาบัตรประจําตัวแทน(ถามี)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ตัวแทนซึ่งขึ้นทะเบียนเปนตัวแทนไวกับกรมทรัพยสินทาง
ปญญา)
คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ (แบบสป/อสป/005-ก)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารประกอบตามระบุในคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ
(แบบสป/อสป/005-ก)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)

รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหม(อนุสิทธิบัตร)
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 250 บาท

2)

คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาและออกหนังสือสําคัญ
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 500 บาท

3)

คาธรรมเนียมการยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติม(อนุสิทธิบัตร)
(หมายเหตุ: (คาธรรมเนียมเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
1. ผูยื่นคําขอรับสิทธิบัตรมีความประสงคจะแกไขรายละเอียดหรือเพิ่มเติม

คาธรรมเนียม 50 บาท

เอกสารเปนการแกไขเพิ่มเติมเขามาเอง

2. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดของคําขอรับสิทธิบัตร

แลวปรากฏวาจะตองมีการแกไขเพิ่มเติมฯเปนการแกไขเพิ่มเติมตามคําสั่ง
พนักงานเจาหนาที่

4)

))
คาธรรมเนียมขอใหตรวจสอบการประดิษฐ
(หมายเหตุ: (คาธรรมเนียมเฉพาะกรณีผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูที่เห็นวา

คาธรรมเนียม 250 บาท

ตนมีสิทธิดีกวาผูขอรับอนุสิทธิบัตรและมีความประสงคจะใหตรวจสอบการ
ประดิษฐดังกลาวนั้น))
5)
6)

คาธรรมเนียมคําขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
่ นคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตรการ
(หมายเหตุ: (กรณีตองการเปลีย
ประดิษฐ))
คาธรรมเนียมคําขออื่นๆ
(หมายเหตุ: (กรณีคําขอนั้นไมระบุคาธรรมเนียมไวใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมนีแ
้ ทน))

คาธรรมเนียม 100 บาท
คาธรรมเนียม 50 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)
2)
3)
4)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
(หมายเหตุ: -)
สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญาโทร 1368
(หมายเหตุ: -)
www.ipthailand.go.th
(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ชื่อแบบฟอรม
แบบสป/สผ/อสป/001-ก (การยื่นคําขอรับสิทธิบัตร)
(หมายเหตุ: -)
แบบสป/สผ/อสป/003-ก (แบบยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมฯ)
(หมายเหตุ: -)
แบบสป/อสป/005-ก (แบบขอใหตรวจสอบการประดิษฐ)
(หมายเหตุ: -)
แบบสป/อสป/004-ก (แบบคําขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ)
(หมายเหตุ: (กรณีเมื่อยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรและตองการเปลี่ยนมายื่นคําขอรับเปนสิทธิบัตรการประดิษฐแทน))
แบบสป/สผ/อสป/207-ค (แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ)
(หมายเหตุ: (ตามมาตรา 12 แหงพ.ร.บ.สิทธิบัตรพ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ
))
แบบสป/สผ/001-ก(พ) (คํารองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
02-547-4637 (กลุมสารบบและตรวจรับคําขอชั้น 3กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย)
02-547-4714(กลุมอนุสิทธิบัตร 1)
02-547-5010 (กลุมอนุสิทธิบัตร 2)

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากองสิทธิบัตร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ.2542)
2)กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 (ลงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ.2542)
3)สิทธิบัตรพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2542
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน
จํานวนคําขอทีม
่ ากที่สุด
จํานวนคําขอทีน
่ อยที่สุด
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