
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนอนสุทิธบิตัร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็  กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
คําจํากดัความ 
 
อนุสทิธบัิตรหมายความวา่หนังสอืสําคัญทีอ่อกใหเ้พือ่คุม้ครองการประดษิฐ ์
เจา้หนา้ทีห่มายความวา่เจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง 
อนุญาตหมายความวา่การทีเ่จา้หนา้ทีย่นิยอมใหบ้คุคลใดกระทําการใดทีม่กีฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอมกอ่นกระทํา
การนัน้และใหห้มายความรวมถงึการออกใบอนุญาตการอนุมัตกิารจดทะเบยีนการขึน้ทะเบยีนการรับแจง้การใหป้ระทานบัตรและ
การใหอ้าชญาบัตรดว้ย 
ผูอ้นุญาตหมายความวา่ผูซ้ ึง่กฎหมายกําหนดใหม้อํีานาจในการอนุญาต 
พนักงานเจา้หนา้ทีห่มายความวา่ผูซ้ ึง่รัฐมนตรแีตง่ตัง้ใหป้ฏบัิตกิาร 
คําขอหมายความถงึบรรดาคําขอดังนี ้
  * คําขอรับสทิธบัิตรการประดษิฐ ์[แบบสป/สผ/อสป/001-ก] 
  * คําขอบันทกึคํายนิยอมใหบ้คุคลอืน่ใชส้ทิธติามสทิธบัิตร/อนุสทิธบัิตร[แบบสป/สผ/อสป/002-ก] 
  * คําขอแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอรับสทิธบัิตร/อนุสทิธบัิตร [แบบสป/อสป/003-ก] 
  * คําขอเปลีย่นแปลงประเภทของสทิธ ิ[แบบสป/อสป/004-ก] 
  * คําขอใหต้รวจจสอบการประดษิฐ ์[แบบสป/อสป/005-ก] 
  * คําขอตรวจคน้คําขอรับสทิธบัิตร/อนุสทิธบัิตรและคดัสําเนาเอกสาร [แบบสป/อสป/006-ก] 
  * คําขอชําระคา่ธรรมเนยีมรายปี/คราวเดยีว/ตอ่อาย ุ[แบบสป/สผ/อสป/010-ก] 
  * คําขออืน่ๆ[แบบสป/สผ/อสป/011-ก] 
ผูรั้บบรกิารหรอืยืน่คําขอหมายถงึประชาชนผูรั้บบรกิารโดยตรงหรอืหน่วยงานภาคเอกชนหรอืภาครัฐทีม่ารับบรกิารจากหน่วยงาน
ของรัฐ 
 
หลักเกณฑใ์นการพจิารณา 
1.การประดษิฐท์ีข่อรับอนุสทิธบัิตรไดต้อ้งประกอบไปดว้ยลักษณะดังตอ่ไปนี ้
 1.1. เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่
 1.2 เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถประยกุตใ์นทางอตุสาหกรรม                                                                                                       
1.3 การประดษิฐด์ังตอ่ไปน้ีไมไ่ดรั้บความคุม้ครอง 
  (1) จลุชพีและสว่นประกอบสว่นใดสว่นหนึง่ของจลุชพีทีม่อียูต่ามธรรมชาตสิตัวพ์ชืหรอืสารสกดัจากสตัวห์รอืพชื 
  (2) กฎเกณฑแ์ละทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
  (3) ระบบขอ้มลูสําหรับการทํางานของเครือ่งคอมพวิเตอร ์
  (4) วธิกีารวนิจิฉัยบําบัดหรอืรักษาโรคมนุษยห์รอืสตัว ์
  (5) การประดษิฐท์ีข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดอีนามัยหรอืสวัสดภิาพของประชาชน 
2.คําขอรับอนุสทิธบัิตรผูย้ืน่คําขอตอ้งมรีายละเอยีดประกอบคําขอดังนี ้
 (1) ชือ่ทีแ่สดงถงึการประดษิฐ ์
 (2) ลักษณะและความมุง่หมายของการประดษิฐ ์
 (3) รายละเอยีดการประดษิฐ ์
มขีอ้ความสมบรูณรั์ดกมุและชดัเจนอนัจะทําใหผู้ม้คีวามชํานาญในระดับสามัญในศลิปะหรอืวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งสามารถทําและ
ปฏบัิตติามการประดษิฐนั์น้ไดร้ะบวุธิกีารในการประดษิฐท์ีด่ทีีส่ดุทีผู่ป้ระดษิฐจ์ะพงึทราบได ้
 (4) ขอ้ถอืสทิธโิดยชดัแจง้ 
 (5) รายการอืน่ตามทีกํ่าหนดโดยกฎกระทรวง 
 
เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
1.ในการขอรับอนุสทิธบัิตรใหผู้ข้อยืน่คําขอตามแบบพมิพท์ีอ่ธบิดกีําหนด 
คําขอรับสทิธบัิตรตอ้งมรีายละเอยีดการประดษิฐข์อ้ถอืสทิธแิละบทสรปุการประดษิฐย์ืน่ไปพรอ้มกบัคําขอและในกรณีทีจํ่าเป็น
เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจการประดษิฐไ์ดด้ขี ึน้อาจจะมรีปูเขยีนประกอบคําขอรับสทิธบัิตรยืน่ไปพรอ้มกบัคําขอดว้ย 
ในกรณีทีก่ารประดษิฐท์ีข่อรับสทิธบัิตรเป็นการประดษิฐท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัจลุชพีใหมร่ายละเอยีดการประดษิฐใ์หห้มายถงึหนังสอื



รับรองการฝากเกบ็จลุชพีและหรอืเอกสารแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัลักษณะหรอืคณุสมบัตขิองจลุชพีนัน้ซึง่ออกใหโ้ดยสถาบันที่
รับฝากเกบ็จลุชพีทีก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาจะประกาศเป็นคราวๆไป 
2.การมอบอํานาจ 
 2.1 กรณีทีผู่ข้อรับสทิธบัิตรไมม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรใหม้อบอํานาจใหต้ัวแทนซึง่ไดข้ึน้ทะเบยีนไวก้บัอธบิดเีป็นผูก้ระทําการ
แทนในราชอาณาจักรโดยยืน่หนังสอืมอบอํานาจตอ่อธบิดตีามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี ้
    (1) ในกรณีทีก่ารมอบอํานาจนัน้ไดก้ระทําในตา่งประเทศหนังสอืมอบอํานาจนัน้ตอ้งมคํีารับรองลายมอืชือ่โดยเจา้หนา้ทีผู่ม้ ี
อํานาจของสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุไทยหรอืหัวหนา้สํานักงานสงักดักระทรวงพาณชิยซ์ ึง่ประจําอยูณ่ประเทศทีผู่ม้อบ
อํานาจมถีิน่ทีอ่ยูห่รอืเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดรั้บมอบอํานาจใหก้ระทําการแทนบคุคลดงักลา่วหรอืคํารับรองของบคุคลซีง่กฎหมายของ
ประเทศนัน้ใหม้อํีานาจรับรองลายมอืชือ่หรอื 
 (2) ในกรณีทีห่นังสอืมอบอํานาจนัน้ไดก้ระทําในประเทศไทยตอ้งสง่ภาพถา่ยหนังสอืเดนิทางหรอืภาพถา่ยหนังสอืรับรองถิน่ที่
อยูช่ัว่คราวหรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงใหอ้ธบิดเีห็นวา่ในขณะมอบอํานาจผูนั้น้ไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิดว้ย 
2.2 หนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 30 บาทตอ่ตวัแทน 1 คนตอ่ 1 คําขอ 
 
การดําเนนิการตามคําสัง่พนักงานเจา้หนา้ที ่
1. ในกรณีพนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาคําขอแลว้ถา้ปรากฏมสีิง่บกพรอ่งทีพ่อจะแกไ้ขไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ข้อหรอืตัวแทนของ
ผูข้อทราบเพือ่ใหทํ้าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งทัง้นีผู้ย้ ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขภายใน 90 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้หาก
พน้ระยะเวลาจะถอืวา่ผูข้อละทิง้คําขอตามาตรา 27 เวน้แตก่รณีทีม่เีหตจํุาเป็นอธบิดกีรมทรัพยส์นิทางปัญญาอาจขยาย
กําหนดเวลาดังกลา่วใหต้ามเห็นสมควร 
2. การยืน่คําขอแกไ้ขเพิม่เตมิเมือ่ผูย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิเรยีบรอ้ยแลว้ผูย้ืน่คําขอตอ้งมาดําเนนิการยืน่ขอแกไ้ข
เพิม่เตมิพรอ้มทัง้ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมทีก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสํานักงานพาณชิยจั์งหวัดทัง้นีคํ้าขอทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจะ
เขา้สูก้ระบวนการพจิารณาการตรวจสอบเบือ้งตน้ตามลําดับเสมอืนการยืน่คําขอใหม ่
3. ในกรณียืน่คําขอทางอนิเทอรเ์น็ตผา่นเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญาพนักงานเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบจะดําเนนิการพจิารณา
วนิจิฉัยความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูและรายละเอยีดในคําขอรับสทิธบัิตรหรอือนุสทิธบัิตรคํารอ้งหรอืคําขออืน่ๆจากขอ้มลูและ
รายละเอยีดทีป่รากฏในระบบ e-patent filing เป็นสําคัญโดยผูย้ืน่คําขอตอ้งนําเอกสารคําขอฯมายังกรมทรัพยส์นิทางปัญญา
ภายใน 15 วันนันแตวั่นทีไ่ดรั้บเลขทีคํ่าขอและวันยืน่คําขอรับสทิธบัิตรหรอือนุสทิธบัิตรซึง่การตรวจสอบคําขอทีย่ืน่ผา่นทาง
อนิเทอรเ์น็ตจะดําเนนิการตามประกาศกรมทรัพยส์นิทางปัญญาเรือ่งหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขสําหรับการยืน่คําขอรับ
สทิธบัิตรหรอือนุสทิธบัิตรคํารอ้งหรอืคําขออืน่ๆผา่นอนิเทอรเ์น็ต 
4. ในกรณีคําขอถกูตอ้งหรอืไดแ้กไ้ขถกูตอ้งแลว้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ข้อมาดําเนนิการชาํระคา่ธรรมเนยีมการรับจดทะเบยีนและ
ออกอนุสทิธบัิตรและประกาศโฆษณาภายใน 60 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้สองครัง้หากครัง้ทีส่องไมม่าตามแจง้จะถอืวา่ผูข้อละ
ทิง้คําขอในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสอืประกาศโฆษณาอนุสทิธบัิตร 
5. เมือ่ประกาศโฆษณาแลว้บคุคลอืน่ทีม่สีว่นไดเ้สยีสามารถทีจ่ะขอใหต้รวจสอบอนุสทิธบัิตรวา่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ฎหมาย
กําหนดไวห้รอืไมภ่ายใน 1 ปีนับจากวันทปีระกาศโฆษณาหลังจากครบ 1 ปีผูต้รวจสอบจะทําการพจิารณาหากปรากฏวา่อนุ
สทิธบัิตรนัน้ไมเ่ป็นไปตามกฎหมายกจ็ะถกูเพกิถอนตอ่ไป 
6. ในกรณียกคําขอประชาชนสามารถอทุธรณคํ์าสัง่พนักงานเจา้หนา้ทีไ่ดต้ามกฎหมายตอ่ไป 
 
หมายเหต ุ: 
1.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืสําหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้งครบถว้น
ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2.กรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสาร
หลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บันทกึขอ้ตกลงการรับคําขอ) โดยผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ
ภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันนับแตว่นัยืน่คําขอและในกรณีทีผู่ย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลา่วใหถ้อืวา่ผูย้ืน่คําขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการคนืคําขอใหแ้กผู่ย้ ืน่คําขอพรอ้มทัง้แจง้เหตุ
แหง่การคนืคําขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย                                                                                                               
3.เมือ่ผูย้ืน่คําขอไดช้ําระเงนิคา่ธรรมเนียมใดๆใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไมไ่ดไ้มว่า่ใน
กรณีใดๆเวน้แต ่
 (1) มกีฎหมายบัญญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนียมหรอื 
 (2) ชําระคา่ธรรมเนยีมซ้ําซอ้นหรอืชําระเกนิซึง่การชําระดังกลา่วเกดิเนือ่งจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐโดยมใิชค่วามผดิ
ของผูช้ําระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณาเป็นกรณีๆไป 
4.ในกรณีทีผู่ย้ืน่คําขอตอ้งนําเอกสารหรอืหลักฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้นใหผู้ย้ืน่คําขอนําเอกสารหรอืหลักฐาน



มายืน่พรอ้มกนัทัง้หมดในคราวเดยีวกนั 
5.ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่สําเนาเอกสารหลักฐานใหผู้ย้ืน่คําขอรับรองความถกูตอ้งของสําเนาเอกสารหลักฐานนัน้ดว้ย 
6.ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศใหผู้ย้ืน่คําขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยคําแปลเป็นภาษาไทยโดยมคํีารับรอง
ของผูแ้ปลวา่เป็นคําแปลทีถ่กูตอ้ง 
7.ในกรณีทีผู่ย้ืน่คําขอหรอืตัวแทนผูรั้บมอบอํานาจไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่คําขอดว้ยตนเองโดยมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ ืน่คําขอแทน
ควรมหีนังสอืมอบอํานาจชว่งหรอืหนังสอืมอบอํานาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้มอํีานาจยืน่คําขอและลงนามในบันทกึขอ้ตกลงการ
รับคําขอแทนผูย้ืน่คําขอหรอืตวัแทนไดเ้พราะหากคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นและบคุคลผูย้ืน่คําขอไมม่ี
อํานาจลงนามในบันทกึดังกลา่วเจา้หนา้ทีไ่มอ่าจรับคําขอของทา่นไวไ้ด ้
8. ทัง้นี้ไมนั่บระยะเวลาทีผู่ข้อตอ้งดําเนนิการตามคําสัง่ของพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืระยะเวลาทีผู่ข้อแกไ้ขคําขอหรอืการขอให ้
ระงับการดําเนนิการทางทะเบยีนไวช้ัว่คราว 
 
9. ผูข้อรับอนุสทิธบัิตรมสีทิธขิอเปลีย่นแปลงประเภทของสทิธทิีจ่ะขอรับจากอนุสทิธบัิตรเป็นสทิธบัิตรไดก้อ่นการออกอนุ
สทิธบัิตรหรอืกอ่นการประกาศโฆษณาแลว้แตก่รณีทัง้นีจ้ะถอืวา่วันทีข่อเปลีย่นแปลงประเภทของสทิธเิป็นวันแรก 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีชําระคา่ธรรมเนียมณกรมทรัพยส์นิทางปัญญา
ใหช้าํระภายใน 15.30 นาฬกิา)) 
ชัน้ 3 กลุม่สารบบและตรวจรับคําขอกองสทิธบัิตรกรมทรัพยส์นิ
ทางปัญญากระทรวงพาณชิย ์
563 ถ.นนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000 
โทรศัพทแ์ละเบอรแ์ฟกซ ์02-5474637 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีชําระคา่ธรรมเนียมณสํานักงานพาณชิยจั์งหวดั
ใหช้าํระภายใน 15.30 นาฬกิา)) 
สาํนักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็ 1/1 ถนนมนตร ีตําบลตลาดใหญ ่
อําเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต โทรศพัท:์ 076-212017 โทรสาร: 
076-221065 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
เว็บไซทก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา (www.ipthailand.go.th) >
สทิธบัิตร/อนุสทิธบัิตร>กฎหมาย/ประกาศ/คําสัง่>แบบฟอรม์/เว็บ
ไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ในการสง่ทางไปรษณียผ์ูย้ืน่คําขอตอ้งสง่ไปรษณีย์
แบบลงทะเบยีนตอบรับพรอ้มชาํระคา่ธรรมเนยีมโดยชาํระเงนิผา่น
ธนาคารทีก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไดทํ้าความตกลงไวส้ัง่จา่ยกรม
ทรัพยส์นิทางปัญญา )) 
กองสทิธบัิตรกรมทรัพยส์นิทางปัญญากระทรวงพาณชิย ์
563 ถ.นนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000 
โทรศัพทแ์ละเบอรแ์ฟกซ ์02-5474637/ไปรษณีย ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :10 เดอืน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับคําขอใหม ่
1. ตรวจสอบรายละเอยีดแบบพมิพคํ์าขอ 
2. ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
3. ชําระคา่ธรรมเนยีมคําขอ 

1 วัน กองสทิธบัิตร
 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
4. บันทกึขอ้มลูลงระบบฐานขอ้มลู 
(หมายเหต:ุ -) 

2) การพจิารณา 
การตรวจสอบเบือ้งตน้ 
-พจิารณาประเภทของสทิธบัิตรระหวา่งประเทศ (International 
Patent Classification) 
-พจิารณาความถกูตอ้ง 
รายละเอยีดประกอบการประดษิฐ ์( ม.17) 
-ตรวจสอบการยืน่คําขอกอ่น-หลัง (ม.16) 
-ตรวจสอบการประดษิฐท์ีไ่มส่ามารถรับอนุสทิธบัิตรได ้(ม.9) 
-ตรวจสอบคณุสมบัตผิูข้อฯ(ม.10-14) 
(หมายเหต:ุ -) 

6.5 เดอืน กองสทิธบัิตร
 

3) การพจิารณา 
จัดทําประกาศโฆษณา 
-จัดทําหนา้ประกาศโฆษณาในระบบสทิธบัิตร (E-Patent) 
-จัดทําซดี ี(CD) 
ประกาศโฆษณา 100 คําขอ/แผน่ 
(หมายเหต:ุ -) 

2.5 เดอืน กองสทิธบัิตร 
 

4) การพจิารณา 
-รายงานการสัง่การรับจดทะเบยีน 
-ออกหนังสอืแจง้ใหผู้ข้อชําระคา่จดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (กรณีเมือ่ผูต้รวจสอบพจิารณาแลว้กําหนดใหม้กีาร
แกไ้ข /ชีแ้จง/ยกคําขอใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์งือ่นไขการ
ดําเนนิการตามคําสัง่พนักงานเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบ)) 

5 วัน กองสทิธบัิตร
 

5) การพจิารณา 
ออกหนังสอืสําคัญสทิธบัิตร 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตผู่ข้อชาํระคา่ธรรมเนยีม)) 

15 วัน กองสทิธบัิตร 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนผูร้บัมอบอํานาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัแทน(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุตัวแทนซึง่ขึน้ทะเบยีนเป็นตัวแทนไวก้บักรมทรัพยส์นิทาง
ปัญญา) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

4) 
 

คาํขอใหต้รวจสอบการประดษิฐ ์(แบบสป/อสป/005-ก) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารประกอบตามระบใุนคําขอใหต้รวจสอบการประดษิฐ ์
(แบบสป/อสป/005-ก) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

 
 
 
 



คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมการยืน่คาํขอใหม(่อนุสทิธบิตัร) 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 
 

2) คา่ธรรมเนยีมการประกาศโฆษณาและออกหนงัสอืสาํคญั
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 

3) คา่ธรรมเนยีมการยืน่คาํขอแกไ้ขเพิม่เตมิ(อนสุทิธบิตัร) 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมเฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี ้
1. ผูย้ืน่คําขอรับสทิธบัิตรมคีวามประสงคจ์ะแกไ้ขรายละเอยีดหรอืเพิม่เตมิ
เอกสารเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิเขา้มาเอง 
2. เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบรายละเอยีดของคําขอรับสทิธบัิตร
แลว้ปรากฏวา่จะตอ้งมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิฯเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามคําสัง่
พนักงานเจา้หนา้ที)่) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

4) คา่ธรรมเนยีมขอใหต้รวจสอบการประดษิฐ ์
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมเฉพาะกรณีผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืผูท้ีเ่ห็นวา่
ตนมสีทิธดิกีวา่ผูข้อรับอนุสทิธบัิตรและมคีวามประสงคจ์ะใหต้รวจสอบการ
ประดษิฐด์ังกลา่วนัน้)) 

คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 
 
 

5) คา่ธรรมเนยีมคาํขอเปลีย่นแปลงประเภทของสทิธ ิ
(หมายเหต:ุ (กรณีตอ้งการเปลีย่นคําขอรับอนุสทิธบัิตรเป็นสทิธบัิตรการ
ประดษิฐ)์) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

6) คา่ธรรมเนยีมคาํขออืน่ๆ 
(หมายเหต:ุ (กรณีคําขอนัน้ไมร่ะบคุา่ธรรมเนียมไวใ้หใ้ชอ้ตัรา
คา่ธรรมเนยีมนีแ้ทน)) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) กรมทรัพยส์นิทางปัญญากระทรวงพาณชิย ์563 ถ.นนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -) 
2) สายดว่นกรมทรัพยส์นิทางปัญญาโทร 1368 

(หมายเหต:ุ -) 
3) www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 
4) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบสป/สผ/อสป/001-ก (การยืน่คําขอรับสทิธบัิตร) 

(หมายเหต:ุ -) 
2) แบบสป/สผ/อสป/003-ก (แบบยืน่คําขอแกไ้ขเพิม่เตมิฯ)

(หมายเหต:ุ -) 
3) แบบสป/อสป/005-ก (แบบขอใหต้รวจสอบการประดษิฐ)์



ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
(หมายเหต:ุ -) 

4) แบบสป/อสป/004-ก (แบบคําขอเปลีย่นแปลงประเภทของสทิธ)ิ 
(หมายเหต:ุ (กรณีเมือ่ยืน่คําขอรับอนุสทิธบัิตรและตอ้งการเปลีย่นมายืน่คําขอรับเป็นสทิธบัิตรการประดษิฐแ์ทน)) 

5) แบบสป/สผ/อสป/207-ค (แบบคําขอรับบําเหน็จพเิศษ)
(หมายเหต:ุ (ตามมาตรา 12 แหง่พ.ร.บ.สทิธบัิตรพ.ศ.2522 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพ.ร.บ.สทิธบัิตรฯ)) 

6) แบบสป/สผ/001-ก(พ) (คํารอ้งเกีย่วกบัสทิธขิอรับสทิธบัิตร/อนุสทิธบัิตร)
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
 
02-547-4637 (กลุม่สารบบและตรวจรับคําขอชัน้ 3กรมทรัพยส์นิทางปัญญากระทรวงพาณชิย)์ 
02-547-4714(กลุม่อนุสทิธบัิตร 1) 
02-547-5010 (กลุม่อนุสทิธบัิตร 2) 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 10/09/2558 


