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ค ำน ำ 

“ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด” มีบทบำทท่ีส ำคัญในกำรบริกำรประชำชนส่วนภูมิภำคและ
สนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำให้เข้มแข็งเพ่ือลดควำมเหลื่อมล  ำและยกระดับรำยได้ 
ของประเทศ ภำรกิจหนึ่ง ท่ีส ำคัญของกลุ่มงำนจดทะเบียนของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
คือ กำรรับค ำขอ/ค ำร้องท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร โดยมีหน้ำท่ี 
ในกำรรับค ำขอ/ค ำร้องต่ำง ๆ และให้ค ำปรึกษำแก่ประชำชน ผู้ประดิษฐ์ นักวิจัย รวมถึงผู้ท่ีสนใจ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และควำมรู้ เบื องต้นท่ีเกี่ยวข้องในกำรยื่นค ำขอ/ค ำร้องในกำรขอรับ  
ควำมคุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนกำรใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรท่ีได้รับ เนื่องจำก 
กำรจะได้มำซึ่งสิทธิในสิ่งประดิษฐ์นั น จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมขั นตอนภำยใต้กรอบของกฎหมำย
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ มิเช่นนั นอำจส่งผลให้ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรล่ำช้ำ  
ดังนั น หำกเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องและ
สำมำรถปฏิบัติงำนรับค ำขอ/ค ำร้องได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนดและ
สอดคล้องตอบรับกันกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ก็จะท ำให้ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว 
อีกทั ง เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบกำรจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้อีกด้วย 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรรับค ำขอสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรส ำหรับส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดฉบับนี  เกี่ยวข้องกับวิธีกำรปฏิบัติงำนตั งแต่ขั นตอนกำรรับเอกสำรค ำขอ/ค ำร้อง 
กำรบันทึกข้อมูลค ำขอ/ค ำร้องและข้อมูลกำรช ำระค่ำธรรมเนียม ไปจนถึงรำยกำรเอกสำรต่ำง ๆ  
ท่ีต้องจัดส่งมำกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยรวบรวมควำมรู้เกี่ยวกับเอกสำรประกอบค ำขอต่ำง ๆ 
จำก “คู่มือกำรขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรฉบับประชำชน” และกำรใช้งำนระบบ e-Patent 
จำก “คู่มือกำรรับค ำขอผ่ำนระบบ e-Patent ส ำหรับส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด”รวมถึง 
ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำคัญส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทำงปัญญำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรรับค ำขอ
สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรส ำหรับส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดฉบับนี  จะเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนท่ีส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดท่ัวประเทศ และสำมำรถใช้เป็น แนวทำง 
ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนเดียวกัน 

 

กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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บทน ำ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี  เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสำมำรถเข้ำดูในรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ีเว็บไซต์ของระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ

สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ทำง https://sso.ipthailand.go.th โดยเข้ำ

ในหน้ำ “คู่มือกำรใช้งำนระบบ” ส ำหรับใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนรับค ำขอ/ค ำร้องต่ำง ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรท่ีเป็นงำนในหน้ำท่ีหลักของกองสิทธิบัตร 

สังกัดกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ โดยในกำรยื่นค ำขอ/ค ำร้องส ำหรับขอรับ 

ควำมคุ้มครองกำรประดิษฐ์ในประเทศไทย มี 4 ช่องทำง ดังแสดงตำมรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 ช่องทำงกำรรับค ำขอ/ค ำร้องท่ีเกี่ยวกับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 

 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดถือเป็นช่องทำงหนึ่งในจ ำนวนทั งหมด 4 ช่องทำงท่ีมีควำมส ำคัญ

อย่ำงยิ่ง เนื่องจำกเป็นช่องทำงรับค ำขอ/ค ำร้องท่ีประจ ำอยู่ท่ีจังหวัดต่ำง ๆ ทั ง 77 จังหวัด 

ท่ัวประเทศท่ีจะท ำหน้ำท่ีเป็นด่ำนหน้ำในกำรรับค ำขอ/ค ำร้องจำกผู้ท่ียื่นค ำขอจำกจังหวัดต่ำง ๆ 

รับช ำระค่ำธรรมเนียมประกำศโฆษณำและออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวมถึงด ำเนินกำรท ำบันทึก

ค ำขอและบันทึกรำยกำรค่ำธรรมเนียมประจ ำวันลงระบบ e-Patent เพื่อส่งเอกสำรค ำขอ/ 

ค ำร้องและส่งข้อมูลค ำขอผ่ำนระบบมำยังกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ  

https://sso.ipthailand.go.th/
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กำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรส ำหรับส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัด 

 ในกำรปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวกับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรของเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน

พำณิชย์จังหวัดมีขั นตอนหลักท่ีส ำคัญ 4 ขั นตอน ดังแสดงตำมรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ขั นตอนปฏิบัติงำนส ำหรับพำณิชย์จังหวัด 

https://sso.ipthailand.go.th/
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 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดจะมีควำมเกี่ยวข้องกับงำนรับค ำขอ/ 
ค ำร้องต่ำง ๆ ท่ีจะประสำนงำนและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มงำนสำรบบและตรวจรับค ำขอ  
โดยงำนของกลุ่มสำรบบและตรวจรับค ำขอจะเป็นงำนท่ีส ำคัญในกำรตรวจรับเอกสำรค ำขอ/ค ำร้อง
และเอกสำรประกอบ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบกำรจดทะเบียนให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด และส่งต่อค ำขอ/ค ำร้องท่ีรับมำไปยังกลุ่มงำนต่ำง ๆ ท่ีมีหน้ำท่ี
รับผิดชอบในแต่ละขั นตอนของกระบวนงำนจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์ ดังนั น 
ควำมครบถ้วนและสมบูรณ์ของค ำขอ/ค ำร้องท่ีรับมำจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยค ำขอ/ค ำร้อง
ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสำมำรถแบ่งตำมขั นตอน 
ได้เป็น 3 ส่วน คือ ขั นตอนกำรขอรับควำมคุ้มครองสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ ขั นตอนกำรขอรับ  
ควำมคุ้มครองอนุสิทธิบัตร และขั นตอนหลังกำรรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ดังแสดงใน
รูปท่ี 3 โดยในแต่ละส่วนจะแสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยงของค ำขอ/ค ำร้องท่ีสอดคล้องกับขั นตอน
กำรจดทะเบียน และแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ข้อควรระวังและข้อควรค ำนึง  
ในรูปแบบของรำยกำรล ำดับท่ีเช่ือมโยงไปยัง “ตำรำงคู่มือกำรรับค ำขอ/ค ำร้อง” ท่ีอยู่ในส่วนถัดไป 
นอกจำกนี  ในกำรรับค ำขอ/ค ำร้องต่ำง ๆ ทุกประเภทจะมีข้อควรระวังและข้อควรค ำนึงหลัก 
ท่ีเหมือนกันดังแสดงในรูปท่ี 4 

ส ำหรับ “ตำรำงคู่มือกำรรับค ำขอ/ค ำร้อง” จะแสดงวิธีกำรเข้ำถึงควำมรู้ส ำหรับกำรรับ 
ค ำขอ/ค ำร้อง ควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรใช้งำนระบบ e-Patent 
รวมถึงข้อควรระวังและข้อมูลท่ีควรทรำบของแต่ละค ำขอ/ค ำร้อง ตัวอย่ำงเช่น เมื่อมีผู้ขอรับ
สิทธิบัตรยื่นเอกสำรขอแก้ไขเพิ่มเติมตำมพ.ร.บ. อ ำนวยควำมสะดวกฯ หำกดูจำกรูปท่ี 3 คือ 
ขั นตอน “ยื่นเอกสำรตำม พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกฯ” จะตรงกับเลข 2 ซึ่งหมำยถึงล ำดับ
รำยกำรท่ี 2 ใน “ตำรำงคู่มือกำรรับค ำขอ/ค ำร้อง” โดยในตำรำงนั น เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถศึกษำ
ลักษณะของแบบค ำขอแก้ไขเพิ่มเติมค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สป/สผ/อสป/003-ก) ได ้
โดยสแกน QR Code ในคอลัมน์ท่ี 3 “แบบพิมพ์ค ำขอ/ค ำร้อง” และวิธีกำรกรอกแบบพิมพ์ค ำขอ/
ค ำร้องรวมถึงควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องได้จำกคู่มือกำรขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรฉบับประชำชน 
หัวข้อ 4.9 หน้ำท่ี 63 หัวข้อ 6.1 หน้ำท่ี 168 และ 195 และสำมำรถด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลค ำขอ
แก้ไขเพิ่มเติมลงระบบ e-Patent โดยกำรศึกษำจำกคู่มือกำรรับค ำขอผ่ำนระบบ e-Patent 
ส ำหรับส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด หัวข้อ 2.2 และศึกษำข้อควรระวังในกำรรับค ำขอแก้ไขเพิ่มเติม
ได้ในคอลัมน์ท่ี 7  
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พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ที่รับผดิชอบ 

- กลุ่มสารบบและตรวจรับค าขอ 

- กลุ่มตรวจรับค าขอสิทธิบัตร
ระหว่างประเทศ 

- กลุ่มงานตรวจสอบ 
กลุ่มวิศวกรรม/กลุ่มวิศวกรรมเคมี/
กลุ่มฟิสิกส์/กลุ่มไฟฟ้าและดิจิทัล/
กลุ่มเคมีและวัสดุศาสตร์/ 
กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์/ 
กลุ่มเภสัชภัณฑ์/ 
กลุ่มอาหารและเครื่องส าอาง/ 
กลุม่เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

- กลุ่มคัดค้านและก ากับ 
การจดทะเบียน 

- กลุ่มประกาศโฆษณาและ 
หนังสือส าคัญ 

- กลุ่มงานตรวจสอบ 

- กลุ่มคัดค้านและก ากับ 
การจดทะเบียน 

- กลุ่มประกาศโฆษณาและ 
หนังสือส าคัญ 

ขอรับสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ 

ยื่นเอกสารตาม พ.ร.บ.  
การอ านวยความสะดวกฯ 

ขอแก้ไขเพิ่มเติม/ 
ชี้แจง 

ขอเปลี่ยนแปลง 
ประเภทของสิทธิ 

ช าระค่าประกาศโฆษณา 
ค าขอรับสิทธิบัตร 

ขอให้ตรวจสอบ 
การประดิษฐ์/ขอให้

หน่วยงานอ่ืนตรวจสอบฯ 

ช าระค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนและออกสิทธิบัตร 

คัดค้าน
การ

ขอรับ 
สิทธิบัตร 

ขัน้ตอนการขอรบัความค ุม้ครองสิทธิบตัรการประดิษฐ ์ 

และสว่นงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

1,7 

2 

2, 23, 24 

4 

27 

11/29 

28 

9, 25 

ดูคู่มือตำรำงกำรรับค ำขอ/

ค ำร้อง ล ำดับที่... 

รูปที่ 3 แผนภำพขั นตอนกำรขอรับควำมคุ้มครอง ส่วนงำนท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลแสดงล ำดับรำยกำรของ  
“ตำรำงคู่มือกำรรับค ำขอ/ค ำร้องส ำหรับส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด” 
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พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบ 

- กลุ่มสารบบและตรวจรับค าขอ 

- กลุ่มตรวจรับค าขอสิทธิบัตร
ระหว่างประเทศ 

- กลุ่มงำนตรวจสอบ 

กลุ่มอนุสิทธิบัตร 1 

กลุ่มอนุสิทธิบัตร 2 
 

- กลุ่มคัดค้านและก ากับ 
การจดทะเบียน 

- กลุ่มประกาศโฆษณาและ 
หนังสือส าคัญ 

- กลุ่มงำนตรวจสอบ 

กลุ่มอนุสิทธิบัตร 1 

กลุ่มอนุสิทธิบัตร 2 

ขอเปลี่ยนแปลง 
ประเภทของสิทธิ 

ย่ืนเอกสารตาม พ.ร.บ.  
การอ านวยความสะดวกฯ 

ขอแก้ไขเพิ่มเติม/ 
ชี้แจง 

ช าระค่าประกาศโฆษณา 
และจดทะเบียน 

ขอให้ตรวจสอบ 
การประดิษฐ์ 

ค าแถลงแสดงเหตุผล 

 

ขอรับอนุสิทธิบัตร 

 

ขัน้ตอนการขอรบัความค ุม้ครองอนสุิทธิบตัร  

และสว่นงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

1,7 

2 

2, 23, 24 

4 

27 

11 

10 

ดูคู่มือตำรำงกำรรับค ำขอ/

ค ำร้อง ล ำดับที่... 

 

รูปที่ 3 แผนภำพขั นตอนกำรขอรับควำมคุ้มครอง ส่วนงำนท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลแสดงล ำดับรำยกำรของ  
“ตำรำงคู่มือกำรรับค ำขอ/ค ำร้องส ำหรับส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด” (ต่อ) 
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- กลุ่มสารบบและ
ตรวจรับค าขอ 

รายปี/ขอขยายเวลาการ
ช าระค่าธรรมเนียมรายปี 

ขอบันทึกค ายินยอมให้
บุคคลอ่ืนใช้สิทธิ 

ขอให้ยกเลิกใบอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิ 

ขออนุญาตใช้สิทธิ 

ขอจดทะเบียน 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

ขอจดทะเบียน 
การโอนสิทธิ 

ขอรับใบแทนสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร หรือ

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

ขอคืนสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร หรือเลิก 
ข้อถือสิทธิบางข้อ 

 อุทธรณ์ 

พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานที่รับผิดชอบ 

- กลุ่มคัดค้านและ
ก ากับ 
การจดทะเบียน 

- กลุ่มงานตรวจสอบ 

ค าขอ/ค ารอ้งท่ีเกี่ยวกบัการขัน้ตอนหลงัการรบัจดทะเบียน 

สิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร และสว่นงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

12 

13 

14

 

16 

17 

18 

3/26 

15 

19 

ดูคู่มือตำรำงกำรรับค ำขอ/

ค ำร้อง ล ำดับที่... 

 

รูปที่ 3 แผนภำพขั นตอนกำรขอรับควำมคุ้มครอง ส่วนงำนท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลแสดงล ำดับรำยกำรของ  
“ตำรำงคู่มือกำรรับค ำขอ/ค ำร้องส ำหรับส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด” (ต่อ) 
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กรุณาบันทึกข้อมูลค าขอและการช าระ
ค่าธรรมเนียมลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ครบถ้วน ดังน้ี 
1) บันทึกข้อมูลค าขอ/ค าร้องให้ครบ 

ตรงตามเอกสารค าขอ/ค าร้องที่ได้รับ 
2) บันทึกข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียม 

ลงระบบทุกครั้ง (ถ้ามี) 

2. กรุณาตรวจสอบความครบถ้วนและ
ถูกต้องของส าเนาเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จัดเตรียมให้ผู้ขอ/ผูท้รงสิทธิ/ตัวแทน
สิทธิบัตร ซึ่งประกอบดว้ยส าเนาค าขอ/

ค ารอ้งและใบเสร็จรับเงนิ (สีฟ้า) 

3. 

4. กรุณำตรวจสอบควำมครบถ้วนและถูกต้องของเอกสำรที่จะส่ง
มำยังกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งประกอบด้วยค ำขอ/ค ำร้อง

และส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (สีชมพู) 

 

     กรุณาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับให้ครบถ้วน โดยตรวจสอบความถูกต้อง ดังน้ี 
1) รายการเอกสารที่ได้รับต้องครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ใน “คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตร ฉบับประชาชน” พร้อมทั้งจัดท าแบบพิมพ์ให้ถูกต้องตามประเภทของค าขอ 
2) การลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์ค าขอ/ค าร้อง ต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตรหรือตัวแทนสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น (ไม่ใช่
ผู้ที่ท าหน้าที่ในการรับ-ส่งเอกสาร (Messenger)) ยกเว้นกรณีลงนามในบันทึกข้อตกลง ผู้ลง
ลายมือชื่ออาจเป็นตัวแทนผู้รับมอบอ านาจช่วงหรือผู้รับมอบอ านาจเฉพาะการ หรือ 
หากเป็นกรณีค าขอในขั้นตอนหลังการรับจดทะเบียนให้ลงลายมือชื่อโดยผู้ทรงสิทธิหรือตัวแทน
ผู้ได้รับมอบอ านาจ 

3) ใบเสร็จรับเงิน ต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเลขที่ค าขอรับสิทธิบัตร/  
อนุสิทธิบัตร หรือเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1. 

ขอ้ควรระวงัและขอ้มลูท่ีควรทราบ ในการปฏิบติังานท่ีเกี่ยวกบัสิทธิบตัร

และอนสุิทธิบตัรของเจา้หนา้ท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั มีดงัน้ี 

รูปที่ 4 แผนภำพข้อควรระวังและข้อมูลท่ีควรทรำบในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
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   5. กรุณาจัดส่งค าขอและเอกสารหลักฐานมากรมทรัพย์สินทางปัญญา

โดยด่วน เพื่อประโยชน์ของผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร   

กรณีมีข้อสงสยัหรือตอ้งกำรให้เจ้ำหน้ำที่กรมทรพัย์สินทำงปัญญำพิจำรณำ
เอกสำรกอ่นรับค ำขอ กรุณำติดต่อเจ้ำหนำ้ที่กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ  

โทร สำยใน 1627, 1002  สำยนอก 0-2547-5021 
อีเมล patent_ro@ipthailand.go.th 

6. 

กรณีมีข้อแนะน ำกำรให้บริกำรกรุณำติดต่อ 
หัวหน้ำกลุ่มสำรบบและตรวจรับค ำขอ กองสิทธบิัตร  

โทร สำยใน 1521  
สำยนอก 0-2547-4637 

7. 

 

ความรูท้ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

ศึกษาได้ที่คู่มือ ฉบับประชาชน   

วิธีกำรปฏิบัติงำนสำมำรถศึกษำได้ที่  

คู่มีอกำรรับค ำขอผ่ำนระบบ e-Patent 
ส ำหรับส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด   

https://bit.ly/31pNOyI 

รูปที่ 4 แผนภำพข้อควรระวังและข้อมูลท่ีควรทรำบในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด (ต่อ) 
 

https://bit.ly/39oePag 

8. 

https://epatent.ipthailand.go.th/ePatent/Help/V3/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%89.%E0%B8%9B%E0%B8%8A.pdf
https://epatent.ipthailand.go.th/ePatent/Help/V3/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9Ae-Patent_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2.pdf
https://bit.ly/31pNOyI
https://epatent.ipthailand.go.th/ePatent/Help/V3/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%89.%E0%B8%9B%E0%B8%8A.pdf
https://bit.ly/39oePag
https://epatent.ipthailand.go.th/ePatent/Help/V3/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9Ae-Patent_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2.pdf


 

NO. 
รำยกำรค ำขอ/ค ำร้อง 
ที่รับโดยส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัด 

แบบพิมพ์ 
ค ำขอ/ 
ค ำร้อง 

กำรกรอกแบบพิมพ์ 
ค ำขอ/ค ำร้อง 

และควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยสำมำรถศึกษำได้จำก 

“คู่มือกำรขอรับฯ   
            ฉบับประชำชน” 

ค่ำธรรมเนียม 

กำรรับค ำขอ/ค ำร้องและบันทึก
รำยกำรค่ำธรรมเนียมในระบบ

กำรจดทะเบียนฯ  
โดยสำมำรถศึกษำได้จำก 

“คู่มือกำรรับค ำขอผ่ำน 
ระบบ e-Patent”  

ข้อควรระวังและวิธีกำรปฏิบัติงำน 
ที่ควรค ำนึง 

1 ค ำขอรับสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร  
(สป/สผ/อสป/001-ก) 
 
 
 

 

หัวข้อ 1.3 - 1.4 
หัวข้อ 2.1 
หัวข้อ 3.1 - 3.2 
หัวข้อ 4.1 - 4.3  
        และ 4.5 
หัวข้อ 5.1 - 5.7 
หัวข้อ 6.1 หน้ำที่ 179,    
       192 

ค ำ
ขอ

/ค
 ำร

้อง
ที่มี

ค่ำ
ธร

รม
เน

ียม
 

หัวข้อ 2.1 

1.  เจ้ ำหน้ำที่ควรตรวจสอบเอกสำรค ำขอรับสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตรให้ครบถ้วน  ประกอบด้วยแบบพิมพ์ค ำขอ 
รำยละเอียดกำรประดิษฐ์  ข้อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ้ำมี) และ
บทสรุปกำรประดิษฐ์ โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องยื่นให้ครบถ้วน  
ณ วันที่ยื่นค ำขอเท่ำนั น ส่วนเอกสำรประกอบสำมำรถน ำส่ง
ภำยหลังได้โดยต้องจัดท ำบันทึกข้อตกลงตำม พ.ร.บ. อ ำนวย
ควำมสะดวกฯ (กรณีผ่อนผันกำรส่งเอกสำรประกอบ) ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตรงตำมเอกสำรที่ได้รับพร้อมทั งจัดท ำ 
checklist ประกอบทุกค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

2. เจ้ำหน้ำที่พำณิชย์จังหวัดควรจัดเตรียมเอกสำรให้กับผู้ขอ 
ประกอบด้วย 
1) ใบเสร็จรับเงินสีฟ้ำ (พร้อมระบุข้อควำมชื่อผู้ขอ และ 
   เลขทีค่ ำขอ) 
2.1)  checklist และบันทึกข้อตกลงตำม พ.ร.บ.  อ ำนวย 

ควำมสะดวกฯ (กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน) 
2.2) checklist (กรณีเอกสำรครบถ้วน) 
3)  ส ำเนำค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั งฉบับ     
    (กรณีผู้ขอประสงค์จะรับ) 

ค ำขอรับควำมคุ้มครอง
กำรประดิษฐ์ 
ในประเทศไทย  
(สป/อสป/001-ก 
(PCT)) 
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NO. 
รำยกำรค ำขอ/ค ำร้อง 
ที่รับโดยส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัด 

แบบพิมพ์ 
ค ำขอ/ 
ค ำร้อง 

 
 ค่ำธรรมเนียม 

 

ข้อควรระวังและวิธีกำรปฏิบัติงำน 
ทีค่วรค ำนึง 

 (ต่อ)   

ค ำ
ขอ

/ค
 ำร

้อง
ที่มี

ค่ำ
ธร

รม
เน

ียม
 

หัวข้อ 2.1 

3. เอกสำรที่ จนท. พำณิชย์จังหวัดจัดส่งให้กรมทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ประกอบด้วย  
1) ค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
   (ฉบับจริงทั งฉบับ) 
2) checklist และ บันทึกข้อตกลงตำม พ.ร.บ.  
   อ ำนวยควำมสะดวกฯ (ถ้ำมี) 

    3) ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (สีชมพู) 

2 ค ำขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ค ำขอรับสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร  
(สป/สผ/อสป/003-ก)  

หัวข้อ 4.9 หน้ำที่ 63 
หัวข้อ 6.1 หน้ำที่ 168, 
195  

ค ำ
ขอ

/ค
 ำร

้อง
ที่มี

ค่ำ
ธร

รม
เน

ียม
 

หัวข้อ 2.2 

ท ำเครื่องหมำยเพื่อแสดงควำมประสงค์ของกำรยื่นแก้ไข 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบจำกเอกสำร
ที่ผู้ขอได้รับในครั้งก่อนหน้ำ ได้แก่ 
1) บันทึกข้อตกลงตำม พ.ร.บ.ฯ ให้เลือกช่อง "แก้ไขตำมบันทึก

ข้อตกลงตำม พ.ร.บ.ฯ" และให้ตรวจสอบเอกสำรที่รับ  
โดยจะต้องส่งครบตำมบันทึกข้อตกลงฯ ในครั งเดียวเท่ำนั น 

2) หนังสือแจ้งค ำสั่งจำก จนท. ให้เลือกช่อง "แก้ไขตำม จนท. 
สั่ง" โดยให้ระบุเลขที่ พณ. ให้ถูกต้อง และตรวจสอบว่ำผู้ขอ
ส่งแก้ไขเกินระยะเวลำที่ก ำหนดหรือไม่ 

3) ไม่มี ให้เลือกช่อง "แก้ไขเข้ำมำเอง"  

3 ค ำขอช ำระ
ค่ำธรรมเนียมรำยปี/
ครำวเดียว/ต่ออำยุ  
(สป/สผ/อสป/010-ก)  

หัวข้อ 4.18 หน้ำที่ 84 
หัวข้อ 6.1 หน้ำที่ 189,   
199 

หัวข้อ 2.3 ตรวจสอบปีที่ช ำระค่ำธรรมเนียมและบันทึกลงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง โดยขอตรวจสอบจำกหนังสือแจ้ง
เตือนช ำระค่ำธรรมเนียมที่ผู้ทรงสิทธิได้รับ หรือหำกไม่มี
เอกสำรดังกล่ำวให้ตรวจสอบกับ จนท. กรมฯ 
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NO. 
รำยกำรค ำขอ/ค ำร้อง 

ที่รับโดย 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

แบบพิมพ์ 
ค ำขอ/ 
ค ำร้อง 

 
 ค่ำธรรมเนียม 

 

ข้อควรระวังและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ควรค ำนึง 

4 ค ำขอเปลี่ยนแปลง 
ประเภทของสิทธิ  
(สป/อสป/004-ก)  

 

หัวข้อ 4.11 หน้ำที ่67 

ค ำ
ขอ

/ค
 ำร

้อง
ที่มี

ค่ำ
ธร

รม
เน

ียม
 

หัวข้อ 2.4 

1. ตรวจสอบเอกสำรที่รับให้ครบถ้วน ได้แก่ 
   1) แบบพิมพ์ค ำขอเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิ สป/อสป/004-ก 
   2)  ค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้ งฉบับที่ ระกอบด้ วย 
แบบพิมพ์ค ำขอ (พร้อมลงลำยมือชื่อของผู้ขอหรือตัวแทนสิทธิบัตร) 
และรำยละเอียดค ำขอที่ มีรำยละเ อียดเดียวกันกับค ำขอเดิม  
โดยสำมำรถส่งเป็นส ำเนำของรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ 
รูปเขียน (ถ้ำมี) บทสรุปกำรประดิษฐ์ และเอกสำรเกี่ยวกับสิทธิ 
   3) ผู้ขอเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิไม่มีสิทธิรับเงินคืน 
 
2. ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ขอกรอกลงในแบบพิมพ์ค ำขอ สป/อสป/ 
004-ก ให้ครบถ้วน 
   1) กำรท ำเครื่องหมำยเพื่อแสดงควำมประสงค์ให้วันที่ยื่นค ำขอ
เป็นวันยื่นค ำขอเดิม หรือ วันยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิ 
   2) กำรท ำเครื่องหมำยเพื่อแสดงควำมประสงค์แปลงสิทธิ 
จำกสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตร 
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NO. 
รำยกำรค ำขอ/ค ำร้อง 

ที่รับโดย 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

แบบพิมพ์ 
ค ำขอ/ 
ค ำร้อง 

 
 ค่ำธรรมเนียม 

 

ข้อควรระวังและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนที่ควรค ำนึง 

5 ค ำร้องเพื่อขอฟื้นสิทธิให้ค ำขอระหว่ำงประเทศ
ยังคงมีผลในประเทศไทย  
(สป/อสป/101-ก (PCT)) 
 

 

หัวข้อ 4.6 หน้ำที ่57 

ค ำ
ขอ

/ค
 ำร

้อง
ที่มี

ค่ำ
ธร

รม
เน

ียม
 

หัวข้อ 2.4 

  

6 ค ำร้องขอให้ทบทวนผลกำรพิจำรณำค ำขอ 
ระหว่ำงประเทศ  
(สป/อสป/102-ก (PCT)) 
 

 

หัวข้อ 4.7 หน้ำที ่59   

7 ค ำขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค ำขอในต่ำงประเทศ 
เป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นค ำขอในประเทศไทย  
(สป/สผ/อสป/002-ก) 
 
 

 

หัวข้อ 4.4 หน้ำที ่52 
หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่180, 193 

  

8 ค ำร้องขอให้ด ำเนินกำรกับค ำขอระหว่ำงประเทศ 
ก่อนครบก ำหนด 30 เดือน  
(สป/อสป/103-ก (PCT)) 
 

 

หัวข้อ 4.8 หน้ำที ่61   

9 ค ำคัดค้ำนกำรขอรับสิทธิบัตร  
(สป/สผ/007-ค) 
 

 

หัวข้อ 4.12 หน้ำที ่69 
หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่182 
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NO. 
รำยกำรค ำขอ/ค ำร้อง 

ที่รับโดย 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

แบบพิมพ์ 
ค ำขอ/ 
ค ำร้อง 

 
 ค่ำธรรมเนียม 

 

ข้อควรระวังและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนที่ควรค ำนึง 

10 ค ำขอน ำพยำนหลักฐำนมำแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม  
(สป/สผ/007-ก(พ)) 
 

 

หัวข้อ 4.14 หน้ำที ่75 
หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่182 

ค ำ
ขอ

/ค
 ำร

้อง
ที่มี

ค่ำ
ธร

รม
เน

ียม
 

หัวข้อ 2.4 

  

11 ค ำขอให้ตรวจสอบกำรประดิษฐ์  
(สป/อสป/005-ก) 
 

 

หัวข้อ 4.15 หน้ำที ่77 
หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่184, 196 

  

12 ค ำขอบันทึกค ำยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิ 
ตำมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
(สป/สผ/อสป/202-ก) 

 

หัวข้อ 4.20 หน้ำที ่88   

13 ค ำขออนุญำตใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
(สป/สผ/อสป/203-ค) 
 

 

หัวข้อ 4.21 หน้ำที ่91   

14 ค ำขอให้ยกเลิกใบอนุญำตให้ใช้สิทธิ 
ตำมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
(สป/สผ/อสป/204-ก) 

 

หัวข้อ 4.22 หน้ำที ่95   

15 ค ำขอจดทะเบียนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ 
ตำมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
(สป/สผ/อสป/205-ก) 

 

หัวข้อ 4.23 หน้ำที ่98   
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NO. 
รำยกำรค ำขอ/ค ำร้อง 

ที่รับโดย 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

แบบพิมพ์ 
ค ำขอ/ 
ค ำร้อง 

 
 ค่ำธรรมเนียม 

 

ข้อควรระวังและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนที่ควรค ำนึง 

16 ค ำขอจดทะเบียนกำรโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
และกำรรับโอนโดยทำงมรดก 
(สป/สผ/อสป/206-ค) 
  

หัวข้อ 4.24 หน้ำที ่101 

ค ำ
ขอ

/ค
 ำร

้อง
ที่มี

ค่ำ
ธร

รม
เน

ียม
 

หัวข้อ 2.4 

  

17 ค ำขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือ 
เลิกข้อถือสิทธิบำงข้อ  
(สป/สผ/อสป/208-ก) 
  

หัวข้อ 4.26 หน้ำที ่109   

18 ค ำขอรับใบแทนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  
หรือใบแทนใบอนุญำตให้ใช้สิทธิ  
(สป/สผ/อสป/209-ก) 
  

หัวข้อ 4.25 หน้ำที ่106   

19 ค ำอุทธรณ์  
(สป/สผ/อสป/009-ก) 
 

 

หัวข้อ 4.27 หน้ำที ่112 
หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่188, 197 

  

20 ค ำขออ่ืน ๆ (เบิกแฟ้มที่ยังไม่ประกำศ)  
(สป/สผ/อสป/011-ก) 
 

 

หัวข้อ 4.29 หน้ำที ่120 

  

21 ค ำขออ่ืน ๆ (ขอหนังสือรับรอง)  
(สป/สผ/อสป/011-ก) 
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NO. 
รำยกำรค ำขอ/ค ำร้อง 

ที่รับโดย 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

แบบพิมพ์ 
ค ำขอ/ 
ค ำร้อง 

 
 ค่ำธรรมเนียม 

 

ข้อควรระวังและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนที่ควรค ำนึง 

22 ค ำร้องขออุทธรณ์กำรคืนค ำขอตำม  
พ.ร.บ. อ ำนวยควำมสะดวกฯ 
 
 

ไม่มีแบบก ำหนด หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่181, 193 

ค ำ
ขอ

/ค
 ำร

้อง
ที่ไ

ม่มี
ค่ำ

ธร
รม

เน
ียม

 

หัวข้อ 2.5 

  

23 ค ำร้องขอผ่อนผันเอกสำร/ขยำยระยะเวลำ 
แก้ไขเพิ่มเติม 
 
  

หัวข้อ 4.10 หน้ำที ่65   

24 จดหมำยชี้แจง 
 
 
 

ไม่มีแบบก ำหนด หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่168, 195    

25 ค ำโต้แย้ง  
 
 
 
 

 

หัวข้อ 4.13 หน้ำที ่72 
หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่182 

  

26 ค ำร้องขอขยำยเวลำช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี 
 
 

 

หัวข้อ 4.19 หน้ำที ่86   
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NO. 
รำยกำรค ำขอ/ค ำร้อง 

ที่รับโดย 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

แบบพิมพ์ 
ค ำขอ/ 
ค ำร้อง 

 
 ค่ำธรรมเนียม 

 

ข้อควรระวังและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ควรค ำนึง 

27 ช ำระค่ำประกำศโฆษณำค ำขอรับ
สิทธิบัตร/ค่ำประกำศโฆษณำและ 
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
 

ไม่มีแบบ หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่182, 196 

รับช ำระ
ค่ำธรรมเนียม 

หัวข้อ 2.6 

  

28 ช ำระค่ำจดทะเบียนสิทธิบัตร ไม่มีแบบ หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่187 

29 ค ำร้องขอให้หน่วยงำนอ่ืนตรวจสอบ 
กำรประดิษฐ์ 

 

หัวข้อ 4.16 หน้ำที ่79 
หัวข้อ 6.1 หน้ำที ่185 

มี
ค่ำธรรมเนียม 
โดยจ่ำยด้วย

ธนำณัต ิ

หัวข้อ 2.7 ให้ค ำแนะน ำส ำหรับวิธีกำรช ำระเงิน  
โดยให้ผู้ขอช ำระเงินค่ำธรรมเนียมของค ำร้องฯ ด้วย
กำรซื้อธนำณัติ ณ ที่ท ำกำรไปรษณีย์ และแนบเอกสำร
ค ำร้องฯ ไปพร้อมกับธนำณัติ พร้อมกับแนะน ำให้ผู้ขอ
เลือกระบบกำรจัดส่งเป็น EMS รวมถึงข้อมูลปลำยทำง
ของกำรจัดส่งธนำณัติ ให้ระบุปลำยทำง เป็น 
ไปรษณีย์กระทรวงพำณิชย์ รหัส 11005  
โดยสั่งจ่ำยในนำมผู้อ ำนวยกำรกองสิทธิบัตร  
ที่อยู่กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 563 ถนนนนทบุรี  
ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11005 
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