คูมือสําหรับประชาชน :

การขอตออายุอนุสิทธิบัตร

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

อนุสิทธิบัตรมีอายุหกป นับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราว
มีกําหนดคราวละสองป โดยใหยื่นคําขอตออายุตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในเกาสิบวันกอนวันสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียนอยูตามกฎหมาย

เงื่อนไขในการยื่นคําขอ

1. ในการจดทะเบียนอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพที่อธิบดี
กําหนดพรอมหนังสือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร
2. การมอบอํานาจ
2.1 กรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ใหมอบอํานาจใหตัวแทนซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวกับอธิบดีเปน
ผูกระทําการแทน ในราชอาณาจักรโ ดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่การมอบอํานาจนั้นไดกระทําในตางประเทศ หนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซึ่งประจําอยู
ณ ประเทศที่ผม
ู อบอํานาจมีถน
ิ่ ที่อยูหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือคํารับรอง
ของบุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ
(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทย ตองสงภาพถายหนังสือเดินทาง หรือภาพถายหนังสือ
รับรองถิ่นที่อยูช
 ั่วคราวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย
จริงดวย
2.2 หนังสือมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมป 30 บาท ตอตัวแทน 1 คน ตอ 1 คําขอ

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่

1. ในกรณีพนักงานเจาหนาทีพ
่ ิจารณาคําขอแลว ถาปรากฏมีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขได เจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทน
ของผูขอทราบ เพื่อใหทําการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้ ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ เวนแตกรณีที่มีเหตุจาํ เปนอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา อาจขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวใหตามเห็นสมควร
2. เมื่อผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพิ่มเติมเรียบรอยแลว ผูยื่นคําขอตองมาดําเนินการยื่นขอแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งตองชําระ
คาธรรมเนียมทีก
่ รมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดทั้งนี้คาํ ขอที่แกไขจะถูกพิจารณาตามลําดับเสมือนการ
ยื่นคําขอใหม
3. ในกรณียน
ื่ คําขอทางอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย
ความถูกตองครบถวนของขอมูล และรายละเอียดในคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คํารองหรือคําขออืน
่ ๆจากขอมูลและ
รายละเอียดที่ปรากฏในระบบ e-patent filing เปนสําคัญ โดยผูยื่นคําขอตองนําเอกสารคําขอฯ มายังกรมทรัพยสิน
ทางปญญาภายใน 15 วันนันแตวันที่ไดรบ
ั เลขที่คําขอและวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งการตรวจสอบคําขอที่
ยื่นผานทางอินเทอรเน็ตจะดําเนินการตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขสําหรับการยื่น
คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคําขออื่นๆผานอินเทอรเน็ต

หมายเหตุ :

1. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอ
ื สําหรับประชาชน จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามีความถูกตอง
ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว
2. กรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันนับแตวันยื่นคําขอและในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวนภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอ
ื วาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่จะดําเนินการคืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมทั้งแจง
เหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย

3. เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆ ใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลว จะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมได
ไมวาในกรณีใดๆ เวนแต
(1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียมหรือ
(2) ชําระคาธรรมเนียมซ้ําซอนหรือชําระเกินซึ่งการชําระดังกลาวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐโดยมิใช
ความผิดของผูช
 ําระซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญาจะไดพจ
ิ ารณาเปนกรณีๆไป
4. ในกรณีที่ผูยน
ื่ คําขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติม ใหครบถวนใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐาน
มายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน
5. ในกรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย
6. ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศใหผูยน
ื่ คําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดยมีคํารับรอง
ของผูแปลวาเปนคําแปลทีถ
่ ูกตอง
7. ในกรณีที่ผูยน
ื่ คําขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยื่นคําขอดวยตนเองโดยมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูยื่นคําขอ
แทน ควรมีหนังสือมอบอํานาจชวง หรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการ ใหบุคคลนั้นมีอํานาจยื่นคําขอและลงนามในบันทึก
ขอตกลงการรับคําขอแทนผูยื่นคําขอหรือตัวแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและบุคคล
ผูยื่นคําขอไมมอ
ี ํานาจลงนามในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได
8. ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่ผูขอตองดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือระยะเวลาที่ผูขอแกไขคําขอ หรือการขอให
ระงับการดําเนินการทางทะเบียนไวชั่วคราว

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

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

/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน

สถานที่ใหบริการ

(หมายเหตุ: (การยื่นคําขอผานทางอินเทอรเน็ตผูยื่นคําขอจะตอง
จัดสงเอกสารดังกลาวใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาภายใน 15

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24
ชั่วโมง

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

(หมายเหตุ: (ในการสงทางไปรษณียผูยื่นคําขอตองสงไปรษณีย

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

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :15 วันทําการ
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
กดรับบัตรคิวพบเจาหนาที่
-ยื่นแบบสป/สผ/อสป/ 010-ก
-ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและบันทึกความบกพรอง
กรณีเอกสารไมครบ
-ชําระคาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
กองสิทธิบัตร

13 วันทําการ

กองสิทธิบัตร

1 วันทําการ

กองสิทธิบัตร

(หมายเหตุ: -)
2)

การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่
-ตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตรภายใน
กําหนดเวลา
-ครั้งทีต
่ ออายุ (ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2)
-วันที่อนุสิทธิบัตรครบกําหนด 6 ป
-วันเริ่มตออายุอนุสิทธิบัตรและวันสิ้นสุดการตออายุ
(หมายเหตุ: -)

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อนุมัติใหตออายุอนุสิทธิบัตร / ไมอนุมัติ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
1)

2)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
แบบพิมพคําขอแบบสป/สผ/อสป/010-ก
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ผูที่ลงนามในใบขอตออายุฯตองเปนผูทรงสิทธิหรือผูที่ไดรับ
มอบอํานาจจากผูทรงสิทธิ)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ผูรับมอบอํานาจ (ถามี))

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมทรัพยสินทางปญญา

กรมการปกครอง

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)

รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตรครั้งที่ 1
(หมายเหตุ: (1.ยื่นคําขอตออายุภายใน 90 วันกอนวันสิ้นอายุอนุสิทธิบัตร
ปที่ 6
2.การตออายุอนุสิทธิบัตรนับจากอนุสิทธิบัตรไดรับการคุมครองครบ 6 ป
แลวจะสามารถขอตออายุไดครั้งละ 2 ปจํานวน 2 ครั้ง))

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 6,000 บาท

2)

คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตรครั้งที่ 2
(หมายเหตุ: (1. ยื่นคําขอตออายุภายใน 90 วันกอนวันสิ้นอายุอนุ
สิทธิบัตรปที่ 8
2. การตออายุอนุสิทธิบัตรนับจากอนุสิทธิบัตรไดรับการคุมครองครบ 6 ป
แลวจะสามารถขอตออายุไดครั้งละ 2 ปจํานวน 2 ครั้ง))

คาธรรมเนียม 9,000 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
(หมายเหตุ: -)

2)

สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญาโทร 1368
(หมายเหตุ: -)

3)

www.ipthailand.go.th
(หมายเหตุ: -)

4)

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)
แบบฟอรมแบบสป/สผ/อสป-010-ก
(หมายเหตุ: -)
2)
กฎกระทรวง-อัตราคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
- กลุมคัดคานและเปลี่ยนแปลงชั้น 6กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย
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

