คูมือสําหรับประชาชน :

การจดทะเบียนอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบต
ั รการประดิษฐและ
อนุสิทธิบัตร

หนวยงานที่ใหบริการ : กองสิทธิบัตรกระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑในการพิจารณา

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผูใหสิทธิ ซึ่งคือเจาของคําขอที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร ไดใหสิทธิเฉพาะอยางแกผูขอใชสิทธิโดยอนุญาตใหใชสิทธิไมเกินอายุความคุมครอง
* สิทธิบัตรการประดิษฐอายุการคุมครอง 20 ป
* อนุสิทธิบัตรอายุการคุม
 ครอง 6 ปหรือเมื่อมีการยื่นคําขอตออายุอนุสิทธิบัตรตามกฎหมาย
เงื่อนไขในการยื่นคําขอ

1. ในการจดทะเบียนอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพที่อธิบดี
กําหนด พรอมหนังสือสัญญาอนุญาตใหใชสท
ิ ธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร
2. การมอบอํานาจ
2.1 กรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ใหมอบอํานาจใหตัวแทนซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวกับอธิบดีเปน
ผูกระทําการแทนในราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่การมอบอํานาจนัน
้ ไดกระทําในตางประเทศ หนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชือ
่ โดย
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซึ่งประจําอยู ณ
ประเทศที่ผูมอบอํานาจมีถิ่นทีอ
่ ยู หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือคํารับรองของ
บุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ
(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทย ตองสงภาพถายหนังสือเดินทาง หรือภาพถายหนังสือ
รับรองถิ่นที่อยูชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทยจริงดวย
2.2 หนังสือมอบอํานาจ จะตองติดอากรแสตมป 30 บาท ตอตัวแทน 1 คน ตอ 1 คําขอ

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่

1. ในกรณีพนักงานเจาหนาทีพ
่ ิจารณาคําขอแลวถาปรากฏมีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทน
ของผูขอทราบเพื่อใหทําการแกไขใหถูกตองทั้งนี้ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือ
แจงหากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอเวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาอาจขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวใหตามเห็นสมควร
2. เมื่อผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพิ่มเติมเรียบรอยแลวผูยน
ื่ คําขอตองมาดําเนินการยื่นขอแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งตองชําระ
คาธรรมเนียมทีก
่ รมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดทั้งนี้คาํ ขอที่แกไขจะถูกพิจารณาตามลําดับเสมือน
การยื่นคําขอใหม
3. ในกรณียน
ื่ คําขอทางอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย
ความถูกตองครบถวนของขอมูล และ รายละเอียดในคําขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร คํารองหรือคําขออื่นๆ จากขอมูล
และรายละเอียดที่ปรากฏในระบบ e-patent filing เปนสําคัญ โดยผูยื่นคําขอตองนําเอกสารคําขอฯ มายังกรมทรัพยสิน
ทางปญญา ภายใน 15 วัน นันแตวันที่ไดรบ
ั เลขที่คําขอ และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรซึ่งการตรวจสอบ
คําขอที่ยื่นผานทางอินเทอรเน็ตจะดําเนินการตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
สําหรับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคําขออื่นๆผานอินเทอรเน็ต

หมายเหตุ :
1. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอ
ื สําหรับประชาชน จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร วามีความถูกตอง
ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว
2. กรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร หรือ
เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ)

โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไข

และ/หรือ

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในกําหนดระยะเวลา 90 วัน นับแตวันยื่นคําขอและในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมดําเนินการสงเอกสาร
เพิ่มเติมใหครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่จะดําเนินการคืนคําขอ
ใหแกผูยื่นคําขอ พรอมทั้งแจงเหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย

3. เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลว จะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมได
ไมวาในกรณีใดๆ เวนแต
(1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียมหรือ
(2) ชําระคาธรรมเนียมซ้ําซอน หรือชําระเกิน ซึ่งการชําระดังกลาวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐ โดยมิใช
ความผิดของผูช
 ําระซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญาจะไดพจ
ิ ารณาเปนกรณีๆไป
4. ในกรณีที่ผูยน
ื่ คําขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมใหครบถวนใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือ
หลักฐานมายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน
5. ในกรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย
6. ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทย โดยมีคํา
รับรองของผูแปลวาเปนคําแปลที่ถูกตอง
7. ในกรณีที่ผูยน
่ื คําขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยื่นคําขอดวยตนเอง โดยมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูย
 ื่นคําขอ
แทน ควรมีหนังสือมอบอํานาจชวงหรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลนั้นมีอํานาจยืน
่ คําขอ และลงนามในบันทึก
ขอตกลงการรับคําขอแทนผูยื่นคําขอ หรือตัวแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตอง หรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ
บุคคลผูยื่นคําขอไมมีอํานาจลงนามในบันทึกดังกลาว เจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได
8. ทั้งนี้ไมนับระยะเวลา ที่ผูขอตองดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือระยะเวลาที่ผูขอแกไขคําขอหรือการ
ขอใหระงับการดําเนินการทางทะเบียนไวชั่วคราว

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ

(หมายเหตุ: (กรณีชําระคาธรรมเนียมณกรมทรัพยสินทางปญญา
ใหชําระภายในเวลา 15.30 นาฬิกา))
ชั้น 3 กลุมสารบบและตรวจรับคําขอกองสิทธิบัตรกรมทรัพยสิน

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

ทางปญญากระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
โทรศัพทและเบอรแฟกซ 02-5474637
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
สถานที่ใหบริการ

(หมายเหตุ: (กรณีชําระคาธรรมเนียมณสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ใหชําระภายในเวลา 15.30 นาฬิกา))
สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด
/ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน

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

สถานที่ใหบริการ

(หมายเหตุ: (ในการสงทางไปรษณียผูยื่นคําขอตองสงไปรษณีย

แบบลงทะเบียนตอบรับพรอมชําระคาธรรมเนียมโดยชําระเงินผาน
ธนาคารที่กรมทรัพยสินทางปญญาไดทําความตกลงไวสั่งจายกรม
ทรัพยสินทางปญญา ))
กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
/ไปรษณีย
สถานที่ใหบริการ

(หมายเหตุ: (การยื่นคําขอผานทางอินเทอรเน็ตผูยื่นคําขอจะตอง
จัดสงเอกสารดังกลาวใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาภายใน 15

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

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24
ชั่วโมง

วันนับแตวันที่ไดมีการบันทึกขอมูลลงในอินเทอรเน็ตโดยมายื่น
ดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียก็ได))
เว็บไซทกรมทรัพยสินทางปญญา (www.ipthailand.go.th)>
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร>กฎหมาย/ประกาศ/คําสั่ง>แบบฟอรม/เว็บ
ไซทและชองทางออนไลน

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วันทําการ
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
- กดรับบัตรคิวพบเจาหนาที่
- ยื่นแบบสป/สผ/อสป/205-กคําขอจดทะเบียนการอนุญาตให
ใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอแลวลงรับและออกเลข
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ตรวจสอบสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําหนังสือแจง
เสนอลงนาม
ดําเนินการจัดสง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
กองสิทธิบัตร

28 วันทําการ

กองสิทธิบัตร

1 วันทําการ

กองสิทธิบัตร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุบัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ผูรับมอบอํานาจ (ถามี))
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ผูรับอนุญาต (ถามี))
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ผูใหอนุญาต (ถามี))
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(โดยมีคํารับรองของผูมีอํานาจตามกฎหมายไมเกิน 6 เดือน
นับแตวันที่ออกหนังสือรับรองในกรณีเปนนิติบค
ุ คล)
แบบสป/สผ/อสป/205-กคําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุหนังสือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุ
สิทธิบัตรระบุชื่อรายละเอียดการอนุญาตฯลงลายมือชื่อผูรับ
อนุญาตและผูใหอนุญาตพยาน 2 คน
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ระบุชื่อรายละเอียดการอนุญาตฯลงลายมือชื่อผูรับอนุญาต
และผูใหอนุญาตพยาน 2 คน )

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)

รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 250 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)

ชื่อแบบฟอรม
แบบฟอรมจดทะเบียนอนุญาตใหใชสิทธตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร (แบบสป/สผ/อสป/205-ก
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
- กลุมคัดคานและเปลี่ยนแปลงชั้น 6 กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย
02-547-4711

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ:(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน
จํานวนคําขอทีม
่ ากที่สุด
จํานวนคําขอทีน
่ อยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: 20/09/2558

