
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร

7. อายุสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

 7.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
 7.2 อนุสิทธิบัตร มีอายุ 6 ปีนับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
(ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี)

8. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

ค�าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์  บาท
ค�าขอรับอนุสิทธิบัตร   บาท
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งละ   บาท
ค�าขอเปลี่ยนแปลงค�าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  บาท 
(ยื่นค�าขอเปลี่ยนแปลงฯ ได้ก่อนการประกาศโฆษณาค�าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
หรือก่อนการรับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร)
การประกาศโฆษณาค�าขอรับสิทธิบัตร  บาท
ค�าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ค�าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  บาท
รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร หรือรับจดทะเบียน  บาท
และประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร

9. ค่าธรรมเนียมรายปี

11. ช่องทางการยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/
อนุสิทธิบัตร

 11.1 ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 11.2 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด
 11.3 ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.ipthailand.go.th
 11.4 ไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบั ถงึผู้อ�านวยการกองสิทธิบตัร กรมทรพัย์สินทางปัญญา  
563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (แนบเอกสารการ
ช�าระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ สั่งจ่ายผู้อ�านวยการกองสิทธิบัตร)

10. ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ
อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

ปีที่ 5 =  บาท
ปีที่ 6 =   บาท
ปีที่ 7 =   บาท
ปีที่ 8 =  บาท
ปีที่ 9 =  บาท
ปีที่ 10 =  บาท
ปีที่ 11 =  บาท
ปีที่ 12 =  บาท
ปีที่ 13 =  บาท
ปีที่ 14 =  บาท
ปีที่ 15 =  บาท
ปีที่ 16 =  บาท
ปีที่ 17 =  บาท
ปีที่ 18 =  บาท
ปีที่ 19 =  บาท
ปีที่ 20 =  บาท
หรือ ช�าระทั้งหมดในคราวเดียว
ตั้งแต่แรก  บาท

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่มีความซับซ้อน
หรือมีการแก้ปัญหาทางเทคนิค

มีอายุ 20 ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียมรายปีสูง

ใช้ระบบตรวจสอบการประดิษฐ์
ก่อนรับจดทะเบียน

ข้อถือสิทธิไม่จ�ากัดจ�านวนข้อ

ปีที่ 5 =   บาท
ปีที่ 6 =   บาท
หรือช�าระทั้งหมดในคราวเดียว
ตั้งแต่แรก  บาท
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร
ครั้งที่ 1 =   บาท
ครั้งที่ 2 =  บาท

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ที่ไม่มีความซับซ้อน

มีอายุ 6 ปีนับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร 

(ต่ออายุได้ 2 ครั้งๆละ 2 ปี)

ค่าธรรมเนียมรายปีต�่า

ใช้ระบบจดทะเบียน
 

ข้อถือสิทธิไม่เกิน 10 ข้อ

อนุสิทธิบัตร

หมายเหตุ:
 1. ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีโดยเริ่มแต่ปีท่ีห้าของอายุสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร โดยต้องช�าระภายใน 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ห้านั้น และของทุกๆปี ต่อไป
 2. ในกรณีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรออกให้ภายหลังเริ่มต้นระยะเวลาของปีท่ีห้าแห่งอายุสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร การช�าระค่าธรรมเนียมรายปีส�าหรับปีที่ห้าถึงปีที่ออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้ช�าระภายใน 
60 วัน นับแต่วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
และอนุสิทธิบัตร
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
Department of Intellectual Property

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

wwwกรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th



พนักงานเจ้าหน้าที่

พนักงานเจ้าหน้าที่

อนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้อง

อุทธรณ์ต่อศาล

คณะกรรมการส่ังเพกิถอน

แจ้งแก้ไข/ยกค�าขอ

ยื่นค�าอุทธรณ์

ยื่นค�าขอให้ตรวจสอบ

อนุสิทธิบัตรถูกต้อง

แปลงเป็นอนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์

ช�าระค่าออกอนสิุทธิบตัร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร
Invention Patent & Petty Patent
 “สิทธิบัตร” คือ หนังสือส�าคัญท่ีออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
 “การประดิษฐ์” คือ การคิดค้นหรือคิดท�าขึ้น และได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธิใหม่ 
หรอืการปรบัปรงุแก้ไขผลิตภณัฑ์หรอืกรรมวิธีท่ีมอียู่เดมิให้ดขีึน้ อาทิ สูตรอาหาร สูตรเครือ่ง
ดืม่สมนุไพร โคมไฟ ช้อน การปรบัปรงุคณุสมบตัคิวามนุ่มและความเหนยีวของเส้นก๋วยเตีย๋ว 
เป็นต้น

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร คืออะไร

 1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้แก่การประดิษฐ์  
คิดค้น ท่ีสรา้งสรรค์ขึ้นใหม่และมีการแก้ปัญหาทางเทคนิคท่ีบุคคลอื่นไม่สามารถคิดขึ้น 
หรือไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้โดยง่าย
 1.2 อนุสิทธิบัตร เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีให้แก่การประดิษฐ์ คิดค้น 
ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ซึ่งมีลักษณะไม่ซับซ้อน

3.  หลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
และอนุสิทธิบัตร
 3.1 เปน็การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ไม่เคยมีหรือจ�าหน่าย หรือใชแ้พร่หลายในหรือนอก 
ประเทศไทยก ่อนวันยื่นค�าขอรับสิทธิบัตร และไม ่มีการเป ิดเผยสาระส�าคัญหรือ 
รายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพ์ท่ีได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร 
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (เว้นแต่เป็นการแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ  
หรืองานแสดงต่อสาธารณชนท่ีหนว่ยงานราชการจัดข้ึน โดยผู ้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่น 
ค�าขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 เดือนนับแต่วันเปิดแสดงงานพร้อมแนบหนังสือรับรองของ 
ผู้จัดงานแสดง)
 3.2 มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (เฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐ์) การประดิษฐ์เหล่านั้นเกิด 
จากการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในบางส่ิงบางอย่าง ซึ่งผู้ประดิษฐ์ใช้ความพยายามศึกษา 
และวิจัย จนกระท่ังท�าให้เกิดผลลัพธ์ทางเลือกดีท่ีสุด ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้รับแตกต่างไปจาก 
เดิมมาก จนเป็นข้อพิสูจน์ในตัวเองว่าผลลัพธ์ดังกล่าวนั้นบุคคลท่ีอยู่ในสาขาวิทยาการไม่
สามารถคาดคิด หรือคิดค้นขึ้นมาไม่ได้โดยง่าย 
 3.3 การประดษิฐ์ท่ีสามารถประยกุต์ในทางอตุสาหกรรม ได้แก่ การประดษิฐ์ท่ีสามารถ  
น�าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม และพาณิชยกรรม

4. การประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.
สิทธิบัตรฯ
 4.1 จุลชีพและสว่นประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช  
หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
 4.2  กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 4.3  ระบบข้อมูลส�าหรับการท�างานของเครื่องคอมพิวเตอร์
 4.4  วิธีการวินิจฉัย บ�าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
 4.5 การประดิษฐ์ท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ 
สวัสดิภาพของประชาชน

5. เอกสารประกอบการยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/
อนุสิทธิบัตร
 5.1   แบบพิมพ์ค�าขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
 5.2  รายละเอียดการประดิษฐ์
 5.3  ข้อถือสิทธิ
 5.4  บทสรุปการประดิษฐ์
 5.5 รูปเขียน (ถ้ามี)
 5.6  เอกสารประกอบค�าขอ เช่น
  - เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร เช่น หนังสือสัญญาโอน 
สิทธิ หนังสือสัญญาจ้าง หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์
  - หนังสือมอบอ�านาจ (เฉพาะมอบอ�านาจให้ตัวแทนท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกรม 
ทรัพย์สินทางปัญญา)
  - เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ
  - เอกสารการนับวันยื่นค�าขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นค�าขอในประเทศ
  - ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึง 
วนัท่ียืน่กรณเีป็นนติบิคุคล ส่วนกรณยีืน่หลายค�าขอในวนัเดยีวกนัใช้ต้นฉบบัและส�าเนาหนงัสือ
รับรองโดยรับรองส�าเนาถูกต้องด้วย
  - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ยื่นค�าขอ

6. ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

 6.1 ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

 6.2  ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร

2. การได้มาซึ่งความคุ้มครอง
 การประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบญัญัตสิิทธิบตัร พ.ศ. 2522 
และท่ีแกไ้ขเ พ่ิมเติมก็ต ่อเ ม่ือน�าการ
ประดิษฐ์นั้นมายื่นขอรับความคุ ้มครอง 
และได ้รับการจดทะเบียน จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
เท่านั้น

ยื่นค�าขอ

ยื่นค�าขอ

จัดเตรียมค�าขอ

จัดเตรียมค�าขอ

แปลงเป็นอนุสิทธิบัตร

ตรวจสอบเบื้องต้น

ตรวจสอบเบื้องต้น

แจ้งแก้ไข/ยกค�าขอ

ยื่นค�าคัดค้าน

ยื่นค�าอุทธรณ์

ยกค�าขอ

ยื่นค�าอุทธรณ์ช�าระค่าออกสิทธิบัตร

ช�าระค่าประกาศฯ

ภายใน 5 ปี

ภายใน 1 ปี

ประกาศโฆษณา

ออกอนุสิทธิบัตร/
ประกาศโฆษณา

ยื่นค�าขอให้ตรวจสอบ

ตรวจสอบการประดิษฐ์

ตรวจสอบการประดิษฐ์

ออกสิทธิบัตร

ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

บุคคลใด

ผู้มีส่วนได้เสีย

- QR Code แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และ 
คู่มือการกรอกเอกสาร

- QR Code ตัวอย่างค�าขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
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