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สิทธิบัตร คืออะไร

•
•

สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จาก
การประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ ไม่สามารถคิดขึ้นได้
โดยง่าย

•
•

อนุสิทธิบัตร คืออะไร

•

อนุสทิ ธิบตั ร เป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กิดจากผลงานสร้างสรรค์จาก
การประดิษฐ์ที่ ไม่มีความซับซ้อน อาจคิดขึ้นโดยง่าย แต่ต้องเป็นการประดิษฐ์
ขึ้นใหม่

ค่าธรรมเนียม

การประดิษฐ์
การประดิษฐ์ อาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ที่
อาจเป็นโครงสร้าง กลไก ส่วนประกอบ หรือส่วนผสม เป็นต้น หรืออาจเป็น
กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ เป็นต้น

ความแตกต่าง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อน
หรือมีการแก้ปัญหาทางเทคนิค

อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อน

ระยะเวลาคุ้มครองนานกว่า

ระยะเวลาคุ้มครองสั้นกว่า

ค่าธรรมเนียมสูงกว่า

ค่าธรรมเนียมน้อยกว่า

ใช้ระบบรอการตรวจสอบ

ใช้ระบบจดทะเบียน

สิทธิที่ ได้รับมีความมั่นคงกว่า

สิทธิที่ ได้รับไม่มั่นคง

เงื่อนไขการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
* ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือ
แพร่หลายในประเทศไทยก่อนการยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระ
สำ�คัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันที่ยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผย
สาระสำ�คัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันที่ยื่นขอทั้งในหรือต่างประเทศ
* มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (เฉพาะสิทธิบัตร)
* สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

เอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
*
*
*
*
*

แบบพิมพ์คำ�ขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
รายละเอียดการประดิษฐ์หรือคำ�พรรณนาแบบผลิตภัณฑ์แล้วแต่กรณี
ข้อถือสิทธิ์
บทสรุปการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์)
เอกสารประกอบคำ�ขอ เช่น
• เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร เช่น หนังสือ
สัญญาโอนสิทธิ์, หนังสือสัญญาจ้าง
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•

หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์
หนังสือมอบอำ�นาจ (เฉพาะมอบอำ�นาจให้ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ
เอกสารการนับวันยื่นคำ�ขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นคำ�ขอในประเทศ
ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
นับจนถึงวันที่ยื่น กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนกรณียื่นหลายคำ�ขอในวัน
เดียวกัน ใช้ต้นฉบับและสำ�เนาหนังสือรับรองโดยรับรองสำ�เนาถูกต้องด้วย
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนผู้ยื่นคำ�ขอ

*
*
*
*

ยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
500 บาท
ยื่นคำ�ขอรับอนุสิทธิบัตร
250 บาท
แก้ไขเพิ่มครั้งละ
50 บาท
คำ�ขอเปลี่ยนแปลงคำ�ขอรับสิทธิบัตร
100 บาท
(กระทำ�ได้ก่อนการประกาศโฆษณาสิทธิบัตร หรือการกระทำ�ได้ก่อนการรับ
จดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร)
* ประกาศโฆษณา
250 บาท
* ตรวจสอบการประดิษฐ์ (เฉพาะสิทธิบัตร)
250 บาท
* ออกสิทธิบัตร/รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 500 บาท

สถานยื่นคำ�ขอ
* ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
* สำ�นักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
* ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ipthailand.go.th
* ยื่ น ทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ย นตอบรั บ ถึ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
** แนบเอกสารการชำ�ระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ (สั่งจ่าย
ผู้อำ�นวยการกองสิทธิบัตร) **

ตัวอย่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์

อายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
* สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตร
* อนุสิทธิบัตร มีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร ต่ออายุได้อีก
2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี)

ชำ�ระค่าธรรมเนียมรายปี
ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมรายปี นับตั้งแต่
วันเริ่มต้นปีที่ 5 เป็นต้นไป โดยให้ชำ�ระภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีที่ 4 หากการ
ออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ใช้ระยะเวลาเกินกว่า 4 ปี ให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมรายปี
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้
ข้อสังเกต
สิ่งประดิษฐ์ที่จะนำ�มาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จะต้องไม่เคยเปิดเผย
สาระสำ�คัญมาก่อน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ
เว้นแต่
เป็นการแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรืองานแสดงต่อ
สาธารณชนที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น แต่ต้องมาขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 เดือน
นับตั้งแต่วันเปิดแสดงงาน โดยแนบหนังสือรับรองของผู้จัดแสดงมาพร้อมกับ
การยื่นคำ�ขอ
** มิฉะนั้น ท่านอาจไม่มีสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร **

วิธีการและการจัดเตรียม
ระบบติดต่อทางไกล

วิธีการและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ของเครื่องปรับอากาศ

ตัวอย่างอนุสิทธิบัตร

เครื่องปอกทุเรียน

พัดลมที่ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

กรรมวิธีการผลิตและบรรจุภัณฑ์
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