อนุสทิ ธิบตั ร (Petty Patent)
อนุสทิ ธิบตั รคือ อะไร
อนุสทิ ธิบตั ร คือ หนังสือสำคัญทีอ่ อกให้ เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์
1.

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิทธิบตั รกำรประดิษฐ์ และอนุสทิ ธิบตั ร
อนุสทิ ธิบตั ร และสิทธิบตั ร กำรประดิษฐ์ ตำ่ งก็มขี อบเขตให้ ควำมคุ้มครองกำรประดิษฐ์ เช่นเดียวกัน แต่อนุสทิ ธิบตั รเป็ นกำรประดิษฐ์ ที่มี
เทคนิคที่ไม่สงู มำกนัก อำจจะเป็ นกำรปรับปรุงเพียงเล็กน้ อย ส่วนสิทธิบตั รกำรประดิษฐ์ จะต้ องมีกำรแก้ ไขปั ญหำทำงเทคนิคของสิง่ ที่มี
มำก่อน หรื อที่เรี ยกว่ำมีขนตอนกำรประดิ
ั้
ษฐ์ ที่สงู ขึ ้น ขันตอนกำรขอรั
้
บอนุสทิ ธิบตั ร จะใช้ ระยะเวลำสันกว่
้ ำสิทธิบตั รกำรประดิษฐ์ มำก
เนื่องจำกใช้ ระบบจดทะเบียน แทนกำรใช้ ระบบที่ต้องมีกำรตรวจสอบก่อนกำรรับจดทะเบียน ผู้ประดิษฐ์ คิดค้ นสำมำรถที่จะเลือกว่ำ จะ
ยื่นขอควำมคุ้มครองสิทธิบตั รหรื ออนุสทิ ธิบตั รอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ แต่จะขอควำมคุ้มครองทังสองอย่
้
ำงพร้ อมกันไม่ได้
2.

กำรประดิษฐ์ คืออะไร
กำรประดิษฐ์ คือ กำรคิดค้ นหรื อคิดทำขึ ้นเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม เช่น กำรประดิษฐ์ คดิ ค้ นเกี่ยวกับ
กลไก โครงสร้ ำง หรื อส่วนประกอบของอุปกรณ์ สิง่ ของ หรื อเครื่ องใช้ ตำ่ ง ๆ หรื อเป็ นกำรประดิษฐ์ เกี่ยวกับกรรมวิธีกระบวนกำร หรื อ
วิธีกำรใหม่ ๆ ในกำรผลิต กำรเก็บรักษำ ให้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพที่ดีขึ ้น
3.

เงื่อนไขกำรขอรับอนุสทิ ธิบตั ร
- ต้ องเป็ นกำรประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่ ทีแ่ ตกต่ำงไปจำกเดิมยังไม่เคยมีกำรใช้ หรื อแพร่ หลำยก่อนวันยื่นขอ หรื อยังไม่เคยมีกำรเปิ ดเผย
สำระสำคัญของกำรประดิษฐ์ นนก่
ั ้ อนวันยื่นขอทังในหรื
้
อต่ำงประเทศ
- สำมำรถประยุกต์ใช้ ในทำงอุตสำหกรรมได้
4.

อำยุกำรให้ ควำมคุ้มครอง
อนุสทิ ธิบตั รที่มีอำยุ 6 ปี นับตังแต่
้ วนั ขอรับอนุสทิ ธิบตั ร และต้ องชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นปี ที่ 5 และปี ที่ 6 และสำมำรถต่อ
อำยุได้ อีกสองครัง้ ครัง้ ละ 2 ปี ( รวม 10 ปี )
5.

กำรยื่นขอรับอนุสทิ ธิบตั รจะต้ องมีเอกสำร ดังนี ้
1. แบบพิมพ์คำขอ ( สป/สผ/อสป/001-ก )
2. รำยละเอียดกำรประดิษฐ์
3. ข้ อถือสิทธิ
4. บทสรุ ปกำรประดิษฐ์
5. รู ปเขียน ( ถ้ ำมี )
6. เอกสำรประกอบคำขอ เช่น
- เอกสำรหลักฐำนแสดงสิทธิในกำรขอรับอนุสท
ิ ธิบตั ร
- หนังสือมอบอำนำจ ( เฉพำะมอบอำนำจให้ ตวั แทน ที่ขึ ้นทะเบียนไว้ กบ
ั กรมทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำเท่ำนัน้ )
- หนังสือสัญญำโอนสิทธิในกำรขอรับอนุสท
ิ ธิบตั ร
6.

- หนังสือรับรองกำรแสดงกำรประดิษฐ์ ที่หน่วยงำนรำชกำรจัดขึ ้น ( กรณีที่มีกำรนำไปแสดง )
- ต้ นฉบับหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบค
ุ คล ( กรณีที่ผ้ ขู อเป็ นนิติบคุ คล, ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน )

สถำนที่ยื่นคำขอ และวิธียนื่ ขอจดทะเบียน
กำรยื่นคำขอต่ำง ๆ สำมำรถยื่นได้ ที่
สำนักสิทธิบตั ร กรมทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ กระทรวงพำณิชย์
สำนักงำนพำณิชย์จงั หวัด ที่ทำ่ นมีภมู ิลำเนำอยู่
วิธีกำรยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ พร้ อมชำระค่ำธรรมเนียม
2. ส่งคำขอทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ พร้ อมชำระค่ำธรรมเนียม โดยทำงธนำณิติสงั่ จ่ำยในนำม กรมทรัพย์สน
ิ
ทำงปั ญญำ กระทรวงพำณิชย์
7.

ค่ำธรรมเนียม
ยื่นคำขอรับอนุสทิ ธิบตั ร 500 บำท
แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ละ 100 บำท
รับจดทะเบียน และประกำศโฆษณำ 1,000 บำท
คำขอเปลีย่ นแปลงคำขอรับอนุสทิ ธิบตั ร 200 บำท
8.

..........................................................

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมและดำวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ ที่
http://www.ipthailand.org/ หรื อ http://www.lawonline.co.th/

