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1. คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร 
 เอกสารหลักฐาน  คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐและขอคํารับอนุสิทธิบัตร ผูตรวจรับคําขอจะตอง
ตรวจความครบถวนของเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพคําขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ท่ีกรอกขอความตามขอเท็จจริงท่ีครบถวน 
(หากขอใดไมมีขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับขอนั้น ไมจําเปนตองกรอก) 

- รายละเอียดการประดิษฐ ท่ีมีหัวขอตาง ๆ อยางนอย ดังนี้ ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐสาขา
วิทยาการท่ีเก่ียวของกับการประดิษฐ ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวของ ลักษณะและความมุงหมาย
ของการประดิษฐ คําอธิบายรูปเขียนโดยยอม (ถามี) การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ และวิธีการในการ
ประดิษฐท่ีดีท่ีสุด 

- ขอถือสิทธิ 

- บทสรุปการประดิษฐ 
- รูปเขียน (ถามี) 

- เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีตองยื่นมาพรอมกับคําขอ ดังนี้ 
 กรณีท่ีผูขอเปนผูประดิษฐ จะตองยื่นหนังสือรับรองสิทธิตามแบบ แบบ สป/สผ/อสป/001-
ก (พ) (ไมจําเปนตองยื่นสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน) 
 กรณีท่ีผูขอเปนผูรับโอนสิทธิจากผูประดิษฐ จะตองยื่นหนังสือโอนสิทธิ  
 กรณีท่ีผูขอเปนนายจางผูประดิษฐ จะตองยื่นหนังสือแสดงการเปนนายจางของผูประดิษฐ  
 ถาผูขอเปนนิติบุคคล จะตองยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน  
 ในกรณีท่ีผูขอประสงคจะขอถือสิทธิวันยื่นใหเปนวันเดียวกับท่ียื่นขอไวครั้งแรกใน
ตางประเทศ ใหยื่นคําขอถือสิทธิใหถือวันยื่นคําขอในตางประเทศเปนครั้งแรก เปนวันยื่นคําขอในประเทศไทย 
(แบบ สป/สผ/อสป/002-ก) 
2.  คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ  
 เอกสารหลักฐาน  คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความ
ครบถวนของเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพคําขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ท่ีกรอกขอความตามขอเท็จจริงท่ีครบถวน 
(หากขอใดไมมีขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับขอนั้น ๆ ไมจําเปนตองกรอก)  

- คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี) 
- ขอถือสิทธิ 

- รูปเขียนหรือภาพถาย 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีตองยื่นมาพรอมกับคําขอ ดังนี้ 
 กรณีท่ีผูขอเปนผูออกแบบ จะตองยื่นหนังสือรับรองสิทธิตามแบบ สป/สผ/อสป/001-ก (พ) 

(ไมจําเปนตองยื่นสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน) 
 กรณีท่ีผูขอเปนผูรับโอนสิทธิจากผูออกแบบ จะตองยื่นหนังสือโอนสิทธิ  
 กรณีท่ีผูขอเปนนายจางผูออกแบบ จะตองยื่นหนังสือแสดงการเปนนายจางของผูออกแบบ  
 ถาผูขอเปนนิติบุคคล จะตองยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน  
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3. คําขอแกไขเพ่ิมเติม 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอแกไขเพ่ิมเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)  

- เอกสารท่ีผูขอจะตองแกไขเพ่ิมเติม (อาจจะเปนการแกไขเพ่ิมเติมบางสวนของคําขอหรือสง
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

ระยะเวลา  ไมเกิน 90 วันนับแตวันท่ีผูขอไดรับแจง 
 
4. การรับชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ อีก 1 ชุด 
 (เฉพาะกรณีคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐผูขอตองจัดสงคําแปลขอถือสิทธิและบทสรุป
การประดิษฐเปนภาษาอังกฤษ 1 ชุด 
 ระยะเวลา  ไมเกิน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงครั้งท่ีสอง 
 (สําหรับอนุสิทธิบัตรไมมีข้ันตอนนี้)  
 
5. คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ/ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ (แบบ สป/อสป/005-ก) 
 (สําหรับคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑไมมีข้ันตอนนี้  

 ระยะเวลา   กรณีคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ ไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีประกาศโฆษณา 
   กรณีอนุสิทธิบัตร ไมเกิน 1 ปนับแตวันท่ีประกาศโฆษณา  
 
6. การรับชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและแดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ/อนุสิทธิบัตรอีก 1 ชุด แลวแตกรณี 
 ระยะเวลา  ไมเกิน 60 วันนับแตวันท่ีผูขอไดรับแจง  
 
7. คําขอแปลงคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐเปนอนุสิทธิบัตร/คําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอแปลงคําขอฯ (แบบ สป/อสป/004-ก) 

- คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตรท่ียื่นไวเดิม 1 ชุด 
ระยะเวลา - กรณีขอแปลงคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐเปนอนุสิทธิบัตร ตองกระทํากอนมีการ

ประกาศโฆษณา 
 - กรณีขอแปลงคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตรการประดิษฐตองกระทํากอนมีการ

รับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร 
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8. การคัดคาน 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอโตแยง (แบบ สป/สผ/008-ก) 

- เอกสารประกอบการคัดคานสําหรับเจาหนาท่ีจํานวน 2 ชุด และเอกสารผูคัดคาน 1 ชุด 
 ระยะเวลา  การโตแยงจะตองโตแยงภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําคัดคาน 
 
9. การขอนําพยานหรือสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอนําพยานหรือสงหลักฐานเพ่ิมเติม (แบบ สป/สผ/007-ก (พ)) พรอมท้ัง
พยานหรือหลักฐานท่ีจะนํามาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมจํานวน 1 ชุด 

ระยะเวลา ผูตรวจรับคําขอ จะตองพิจารณาถึงระยะเวลาการขอนําพยานหรือหลักฐานวาเกิน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือไมดังนี้  

  กรณีท่ีเปนการคัดคาน จะตองยื่นคําขอภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีคัดคาน  
  กรณีท่ีเปนการโตแยง  จะตองยื่นคําขอภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีโตแยง  

 
10. คําอุทธรณ 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําอุทธรณ (แบบ สป/สผ/อสป/009-ก) 

- เอกสารประกอบการอุทธรณตนฉบับจํานวน 1 ชุด และสําเนาอีกจํานวน 10 ชุด 
 ระยะเวลา  ไมเกิน 60 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี 
 
11. คําขอข้ึนทะเบียนเปนตัวแทนสิทธิบัตร 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครอบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอข้ึนทะเบียนเปนตัวแทนสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/101-ก)  

- เอกสารหลักฐาน 
 สําเนาวุฒิบัตรไมต่ํากวาปริญญาตรี (เฉพาะดาน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
สถาปตยกรรมศาสตร หรือกฎหมาย กรณีท่ีไมไดจบทางดานดังกลาว จะตองแนบรายละเอียดวิชาตาง ๆ 
(Transcript) ท่ีมีการเรียนวิชาทางดานวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
 สําเนาหลักฐานท่ีแสดงวาไดผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมทรัพยสินทางปญญากําหนด  

 รูปถายขนาด 4 ×5 ซม. ซ่ึงถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป 
 
12. การรับชําระคาธรรมเนียมรายปสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการตออายุอนุสิทธิบัตร 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- คําขอชําระคาธรรมเนียมรายปสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/010-ก)  
คาธรรมเนียม  เปนไปตามกฎกระทรวงท่ีเปนรายป เริ่มตั้งแตปท่ี 5 จนสิ้นอายุแลวแตกรณี 
ระยะเวลา  คาธรรมเนียมรายปสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจะเริ่มตนชําระตั้งแตเริ่มปท่ี 5 จนสิ้นอายุ

แลวแตกรณี (สิทธิบัตรการประดิษฐ ปท่ี 5-20 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ปท่ี 5-10 และอนุสิทธิบัตร ปท่ี 
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5-6 และตออายุไดอีกสองครั้ง ๆ ละ 2 ป ) โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตวันท่ียื่นคําขอจนสิ้นปท่ี 4 ซ่ึงผูทรง
สิทธิบัตรจะตองชําระภายใน 60 วัน ของระยะเวลาเริ่มตนของแตละป หากพนระยะเวลาดังกลาวผูทรงสิทธิยัง
สามารถท่ีจะชําระไดตอไปอีก 120 วัน แตจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมอีกรอยละ 30 ของคาธรรมเนียมในปนั้น 
ๆ เชน 

คําขอท่ียื่นไวเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2540 และไดรับจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2543 ผูขอจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมรายป ปท่ี 5 ไดตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2544 ซ่ึงเปนวันเริ่มตนของปท่ี 5 และจะตองชําระ
ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2544  หากพนวันที  30 พฤษภาคม 2544  จะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมอีกรอยละ 
30 ซ่ึงจะตองชําระภายในวันท่ี 28 กันยายน 2544  หากพนระยะเวลาท่ีเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมแลว สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรนั้นจะสิ้นอายุทันที 
 
 
 
 
   
 
 
 ถามีการรับจดทะเบียนหลังจากสิ้นปท่ี  4 ไปแลว เชน รับจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2546 ซ่ึง
เริ่มปท่ี 7 แลว ในกรณีนี้ จะตองชําระคาธรรมเนียมรายปควบ 3 ป คือ ปท่ี 5,6 และ 7 โดยจะตองชําระภายใน 
60 วัน นับตั้งแตวันท่ีอกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหากพนระยะเวลาดังกลาวผูทรงสิทธิบัตรยังสามารถท่ีจะชําระได
ตอไปอีก 120 วัน แตจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมอีกรอยละ 30 ของคาธรรมเนียมท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
13. คําขอรับบําเหน็จพิเศษ 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครอบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอรับบําเหน็จพิเศษ (แบบ สป/สผ/อสป/207-ค) พรอมท้ังเอกสารประกอบ 
 
14. คําขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอ 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอ (แบบ สป/สผ/
อสป/208-ก) พรอมท้ังเอกสารประกอบ 
 
 
 

วันย่ืน 

1 เม.ย. 40 

วันออก 

1 ม.ีค. 44 

เร่ิมปีที่ 5  

1 เม.ย. 44 

วันที่ 60 

30 พ.ค. 44 

120 วัน................. 

28 ก.ย. 44............ วันสิ้นอายุ 

ร้อยละ 30 

วันย่ืน 

1 เม.ย. 40 

เร่ิมปีที่ 5 

1 เม.ย. 44 

วันที่ออก  

13 เม.ย.46 

 

วันที่ 60 

11 ม.ิย. 46 

120 วัน................. 

10 ต.ค. 46............ วันสิ้นอายุ 

ร้อยละ 30 



ที่มา กรมทรัพยสินทางปญญา   

 

 
15. คําขอรับใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนในอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอรับในแทนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือใบแทนในอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/209-ก) พรอมท้ังเอกสารประกอบ เชน ใบแจงความของสถานี
ตํารวจ เปนตน 
 
16. คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (แบบ 
สป/สผ/อสป/202-ก) พรอมท้ังเอกสารประกอบ 

 
17. คําขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวยของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/203-ค) 
พรอมท้ังเอกสารประกอบ 
 
18. คําขอใหยกเลิกใบอนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอใหยกเลิกใบอนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/
204-ก) พรอมท้ังเอกสารประกอบ 

 
19. คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอจดทะเบียนการอนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/
อสป/205-ก) พรอมท้ังเอกสารประกอบ เชน สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ เปนตน 
20. คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก 
 ผูตรวจรับคําขอจะตองตรวจความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

- แบบพิมพคําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการรับโอนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรโดยทางมรดก (แบบ สป/สผ/อสป/206-ค) พรอมท้ังเอกสารประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 



ที่มา กรมทรัพยสินทางปญญา   

 

 


