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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสิทธิบตั รออกแบบ
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองสิทธิบตั รออกแบบ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) สิ ทธิ บตั รพ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
สิ ทธิ บตั ร (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
15 เดือน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 3,500
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 4,000
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 3,000
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การจดทะเบียนสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
03/07/2558 15:10
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการศูนย์รบั บริ การประชาชนชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทางปั ญญา 563 ถนนนนทบุรีตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการสํานักงานพาณิ ชย์ จงั หวัดทุกจังหวัด/ติ ดต่อด้วยตนเองณศูนย์บริ การร่ วม
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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3)

4)

สถานทีใ่ ห้ บริการกองสิทธิ บตั รออกแบบกรมทรัพย์สินทางปั ญญา 563 ถนนนนทบุรีตําบลบางกระสออําเภอ
เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000/ไปรษณีย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ สถานทีใ่ ห้ บริการยื น่ คําขอทางอิ นเตอร์ เน็ต (e-filing) www.ipthailand.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์คือความคิดสร้ างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจาก
เดิมและต้ องเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมหรื อหัตถกรรมคือเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่มีใช้
แพร่หลายในประเทศหรื อยังไม่ได้ เปิ ดเผยสาระสําคัญหรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิง่ พิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบตั ร
หรื อไม่คล้ ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้ ว
การยื่นคําขอใหม่
ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอยื่นคําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบพร้ อมชําระค่าธรรมเนียมคําขอใหม่ตอ่ เจ้ าหน้ าที่ณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ
ทางปั ญญากระทรวงพาณิชย์หรื อสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดหรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสิทธิบตั ร
ออกแบบกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาพร้ อมเอกสารแนบต่างๆ
เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. คําขอและเอกสารต่างๆที่ยื่นพร้ อมคําขอที่ถกู ต้ อง
1. มีข้อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนตามที่กําหนดไว้ ในแบบพิมพ์
2. พิมพ์รายละเอียดในแบบฟอร์ มข้ อถือสิทธิ์
้ องยื่น
ในกรณีที่ผ้ ขู อรับสิทธิบตั รได้ ยื่นคําขอขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไว้ นอกราชอาณาจักรนันจะต้
คําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับตังแต่
้ ที่ได้ ยื่นคําขอรับสิทธิบตั รการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์นอราชอาณาจักรเป็ นครัง้ แรกผู้ขอรับสิทธิบตั รจะขอให้ ระบุวา่ วันที่ได้ ยื่นคําขอนอกราชอาณาจักรเป็ น
ครัง้ แรกเป็ นวันที่ยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได้
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3.ลงลายมือชื่อผู้ขอหรื อลายมือชื่อตัวแทน (กรณีมอบอํานาจ) ซึ ้งได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั อธิบดีให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อแทน
2. การมอบอํานาจ
2.1 ในกรณีผ้ ทู ี่ขอรับสิทธิบตั รไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรให้ มอบอํานาจให้ ตวั แทนซึ ้งได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั อธิบดีเป็ น
ผู้กระทําการแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอํานาจต่ออธิบดีตามหลังเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
๑) ในกรณีที่การมอบอํานาจนันได้
้ กระทําในต่างประเทศหนังสือมอบอํานาจต้ องมีคาํ รับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
่ ประเทศที่
มอบอํานาจของสถานฑูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยหรื อหัวหน้ าสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ ประจําอยูณ
ผู้มอบอํานาจมีถิ่นที่อยูห่ รื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายให้ กระทําการแทนบุคคลดังกล่าวหรื อมีคํารับรองของบุคคลซึง่
กฎหมายของประเทศนันให้
้ มีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรื อ
้ กระทําในประเทศไทยต้ องส่งภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรื อภาพถ่ายหนังสือรับรอง
๒) ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจนันได้
ถิ่นที่อยูช่ วั่ คราวหรื อหลักฐานอื่นที่แสดงให้ อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอํานาจผู้นนได้
ั ้ ได้ เข้ ามาในประเทศไทยจริง
๒.๒ในกรณีที่ผ้ ขู อรับสิทธิบตั รซึง่ มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรประสงจะมอบอํานาจให้ บคุ คลอื่นกระทําการแทนจะมอบ
อํานาจให้ แก่ตวั แทนซึง่ ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั อธิบดีเป็ นผู้กระทําการแทนได้ เท่านัน้
๒.๓ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจหรื อคํารับรองตามข้ อง 2.1) 1 จัดทําขึ ้นเป็ นภาษาต่างประเทศให้ ผ้ ยู ื่นหนังสือดังกล่าว
จัดให้ มีคําแปลเป็ นภาษาไทยโดยมีคําร้ องรองของผู้แปลและผู้รับมอบอํานาจว่าเป็ นคําแปลภาษาไทยที่ถกู ต้ องตรงกับ
หนังสือมอบอํานาจหรื อคํารับรองนันและยื
้
่นคําแปลดังกล่าวพร้ อมกับหนังสือมอบอํานาจหรื อคํารับรองแล้ วแต่กรณี
การตรวจสอบเบือ้ งต้ น
ผู้ตรวจสอบจะเป็ นผู้ตรวจสอบพิจารณาสัง่ แก้ ไขเพิ่มเติมเห็นว่าไม่ถกู ต้ องด้ วยลักษณะดังต่อไปนี ้
1. ความถูกต้ องของรายละเอียดในแบบพิมพ์คําขอรับสิทธิบตั รและเอกสารประกอบคําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เช่นชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อผู้ขอรับสิทธิบตั รสถานที่ตดิ ต่อได้ ในประเทศไทยชื่อผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สถานที่ตดิ ต่อได้ ในประเทศไทยชื่อตัวแทนสิทธิบตั รสถานที่ตดิ ต่อได้ ในประเทศไทยหากไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงผู้ตรวจสอบจะมีคําสัง่ ให้ ผ้ ขู อรับสิทธิบตั รจะต้ องแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้
ถูกต้ องและยื่นคําขอแก้ ไขภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
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2. ข้ อถือสิทธิคําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์จะให้ ระบุข้อถือสิทธิได้ เพียงข้ อเดียวโดยผู้ขอรับสิทธิบตั รจะต้ อง
ระบุขอบเขตของสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองให้ ชดั เจนและให้ สอดคล้ องกับภาพแสดงแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ แสดงไว้ ในคําขอรับสิทธิบตั ร
3. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์การแสดงภาพของแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอความรับคุ้มครองนันเป็
้ นการแสดงให้ เห็นถึง
ขอบเขตของความคุ้มครองที่จะได้ รับในรูปร่างลักษณะหรื อลวดลายหรือสีของแบบผลิตภัณฑ์นนโดยภาพแสดงแบบ
ั้
ผลิตภัณฑ์ต้องแสดงให้ เห็นรายละเอียดภายนอกของแบบผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนทุกด้ านและถูกต้ องเป็ นไปตามหลัก
วิชาการเขียนแบบเพื่อใช้ สําหรับเป็ นแบบในการผลิตในทางอุตสาหกรรมหรื อหัตถกรรมได้ สามารถแสดงได้ 2 แบบคือรูป
เขียนหรื อภาพถ่าย
3.1. รูปเขียนจะต้ องแสดงให้ เห็นรายละเอียดของแบบผลิตภัณฑ์ภายนอกอย่างชัดเจนต้ องแสดงรูปด้ านให้ ครบทุกด้ าน
และรูปทัศนียภาพ (3มิต)ิ ให้ เป็ นไปตามหลักวิชาการเขียนแบบ
3.2. ภาพถ่ายจะต้ องแสดงให้ เห็นรายละเอียดของแบบผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนต้ องแสดงรูปด้ านให้ ครบทุกด้ านและรูป
ทัศนียภาพ (3มิต)ิ พื ้นหลังของแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็ นพื ้นเรี ยบและต้ องแสดงเป็ นภาพขาวดําเว้ นแต่กรณีที่แบบ
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้ วยองค์ประกอบของสีภาพแบบผลิตภัณฑ์ต้องแสดงเป็ นภาพสี
4. พิจารณาว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบตั รนันเป็
้ นแบบผลิตภัณฑ์อนั มีลกั ษณะพิเศษสามารถใช้ เป็ นแบบสําหรับ
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมรวมทังหั
้ ตถกรรมได้ หรื อไม่
5. ในการพิจารณาผู้ตรวจสอบอาจมีหนังสือสอบถามหรื อเรี ยกผู้ขอจดทะเบียนมาให้ ถ้อยคําหรื อทําคําชี ้แจงเป็ นหนังสือ
หรื อให้ สง่ เอกสารหรื อหลักฐานใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเท่าที่จําเป็ นเพื่อตรวจสอบหรื อเพื่อประกอบการพิจารณาได้
6. ขันตอนการตรวจสอบเบื
้
้องต้ นมีสาระที่จะต้ องตรวจสอบตามกฎหมายคือ
6.1 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 เป็ นการตรวจสอบในเรื่ องสิทธิในการ
ขอรับสิทธิบตั ร
6.2 มาตรา 58 เป็ นการตรวจสอบในเรื่ องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบตั รไม่ได้
6.3 มาตรา59 กับกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามในพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั รพ.ศ.2522 พร้ อมแก้ ไข
เพิ่มเติมโดยนําข้ อ 2 วรรคหนึง่ และวรรคสี่ข้อ 4 วรรคหนึง่ ข้ อ 7 ข้ อ 9 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 ข้ อ 15 ข้ อ 16 ว่าด้ วยการขอรับ
สิทธิบตั รการประดิษฐ์ มาใช้ โดยอนุโลมและข้ อ 17 ข้ อ 18 ข้ อ 19 ข้ อ 20 ข้ อ 22 เป็ นการตรวจสอบในเรื่ องความถูกต้ อง
ของการจัดเตรี ยมคําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกอบด้ วยแบบพิมพ์คําขอข้ อถือสิทธิรูปเขียนภาพถ่ายและ
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เอกสารประกอบคําขอ
6.4 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 19 เป็ นการตรวจเรื่ องการขอสิทธิวนั ยื่นคําขอ
6.5 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 22 เป็ นการตรวจเรื่ องการรักษาไว้ เป็ นความลับ
6.6 มาตรา60 ทวิเป็ นการตรวจเรื่ องการขอสิทธิวนั ยื่นคําขอในต่างประเทศเป็ นวันยื่นคําขอรับสิทธิบตั ร
6.7 ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอกรณียกเว้ นค่าธรรมเนียมตามประกาศกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเรื่ องค่าธรรมเนียม
6.8 การพิจารณาวันยื่นคําขอณสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดและยื่นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
7. ผลการตรวจสอบเบือ้ งต้ น
7.1 กรณีที่เอกสารและภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ถกู ต้ องครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ชําระประกาศโฆษณาตามมาตรา
28 วรรค 2
7.2 กรณีที่เอกสารและภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ยื่นแก้ ไขตามมาตรา 59
การยื่นคําขอแก้ ไขเพิ่มเติม
ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอยื่นคําขอแก้ ไขเพิ่มเติมพร้ อมกับชําระค่าธรรมเนียมคําขอแก้ ไขเพิ่มเติมต่อเจ้ าหน้ าที่ณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ
ทางปั ญญากระทรวงพาณิชย์หรื อสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดหรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสิทธิบตั ร
ออกแบบกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาผู้ขอรับสิทธิบตั รยื่นคําขอแก้ ไขเพิ่มเติมตามคําสัง่ ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่/หรื อยื่นแก้ ไข
เพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบตั รเองต้ องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด (ตามคําสัง่ ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่) โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมจํานวน 50บาทต่อ 1 คําขอ
- ทังนี
้ ้ผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งหากดําเนินการไม่ทนั ให้ ทําหนังสือขอ
ผ่อนถึงอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหากพ้ นกําหนดระยะเวลาถือว่าผู้ขอละทิ ้งตามมาตรา 27
ประกาศโฆษณา
ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอยื่นชําระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบตั รต่อเจ้ าหน้ าที่ณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์หรื อสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดหรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสิทธิบตั รออกแบบกรม
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาพร้ อมเอกสารขอชําระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา
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-กรณีผ้ ขู อไม่มาชําระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาครัง้ ที่ 1 ตามวันที่กําหนดภายในระยะเวลา 60 วัน (นับจากวันที่ผ้ ู
ขอรับหนังสือแจ้ ง) ทางกองสิทธิบตั รออกแบบจะออกหนังสือแจ้ งให้ ชําระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาครัง้ ที่ 2 ผู้ขอต้ อง
มาชําระค่าธรรมเนียมตามวันที่กําหนดภายในระยะเวลา 60 วัน (นับจากวันที่ผ้ ขู อรับหนังสือแจ้ ง)
-หากผู้ขอยังไม่มาชําระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาครัง้ ที่ 2 กองสิทธิบตั รออกแบบจะดําเนินการทําละทิ ้งคําขอตาม
มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั รพ.ศ.2522 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
ต่อไป

การยื่นคําคัดค้ านหากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสทิ ธิรับสิทธิบตั รดีกว่าผู้ยื่นขอรับสิทธิบตั รหรื อเห็นว่าคําขอรับสิทธิบตั รใดไม่
ชอบด้ วยมาตรา 5 , 9 , 10 , 11 หรื อมาตรา 14 จะต้ องยื่นภายใน 90 วันนับตังแต่
้ วนั ประกาศโฆษณาตามมาตรา 31
การยื่นคําคัดค้ านผู้คดั ค้ านจะต้ องยื่นคําคัดค้ าน (แบบสป/สผ/007-ค) พร้ อมระบุเหตุผลที่ใช้ ในการคัดค้ านภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ที่ประกาศโฆษณาต่อเจ้ าหน้ าที่ณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญากระทรวงพาณิชย์หรื อสํานักงานพาณิชย์
จังหวัดหรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสิทธิบตั รออกแบบกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาพร้ อมเงินค่าธรรมเนียม
และพร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน
-ผู้ยื่นคําคัดค้ านสามารถดําเนินการยื่นคําขอนําพยานเอกสารหลักฐานหรื อคําแถลงเพิ่มเติมคําคัดค้ าน (แบบสป/
สผ/007-ก(พ)) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ยื่นคําคัดค้ าน (กรณีผ้ ขู อมีความประสงค์จะนําพยานเอกสารหลักฐานคัดค้ านยื่น
ประกอบเพิ่มเติม)
การยื่นคําโต้ แย้ งเมื่อผู้ขอรับสิทธิบตั รได้ รับหนังสือแจ้ งการคัดค้ านผู้ขอรับสิทธิบตั รจะต้ องยื่นคําโต้ แย้ ง(แบบสป/สผ/008ก) พร้ อมรายละเอียดคําโต้ แย้ งภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่รับหนังสือแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่ณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์หรื อสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดหรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสิทธิบตั รออกแบบกรม
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและพร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน (มีหรื อไม่มีก็ได้ )
-ผู้ขอรับสิทธิบตั รสามารถดําเนินการยื่นคําขอนําพยานเอกสารหลักฐานหรื อคําแถลงเพิ่มเติมคําโต้ แย้ ง (แบบสป/
สผ/007-ก(พ)) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ยื่นคําโต้ แย้ ง (กรณีผ้ ขู อมีความประสงค์จะนําพยานเอกสารหลักฐานโต้ แย้ งยื่น
ประกอบเพิ่มเติม)
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การแจ้ งผลคําวินิจฉัยของอธิบดีถ้าผู้คดั ค้ านหรื อผู้ขอรับสิทธิบตั รไม่เห็นด้ วยต่อคําวินิจฉัยของอธิบดีสามารถจะยื่น
อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการสิทธิบตั รภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่รับหนังสือแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่ณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์หรื อสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดหรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสิทธิบตั รออกแบบกรม
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาพร้ อมเงินค่าธรรมเนียมและพร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน
การพิจารณาความใหม่ ของแบบผลิตภัณฑ์
1. โดยพิจารณาจากคําขอที่ประกาศโฆษณาครบ 90 วันและไม่มีการคัดค้ าน
2. ในกรณีมีการคัดค้ านให้ ถือว่าผลของคําวินิฉยั ยกคําขอรับสิทธิบตั ร ซึง่ ผู้ขอรับสิทธิบตั รไม่ได้ มีการอุทธรณ์ตาม
ระยะเวลาที่กฏหมายกําหนดจึงถือว่าผลคําวินิจฉัยนันสิ
้ ้นสุด (ไม่ต้องพิจารณาต่อไป)
3.การพิจารณารับจดทะเบียนจะพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญที่ขอรับความ
คุ้มครองตามข้ อถือสิทธิรูปร่างลักษณะของแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบตั รซึง่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะรับจดทะเบียน
ได้ ต้องมีสาระที่ต้องตรวจสอบตามกฏหมายคือ
3.1 มาตรา 16 เป็ นการตรวจสอบเรื่ องสิทธิซงึ่ บุคคลที่ได้ ยื่นคําขอรับสิทธิบตั รไว้ ก่อนเป็ นผู้มีสทิ ธิรับสิทธิบตั ร
3.2 มาตรา 56 เป็ นการตรวจสอบเรื่ องการสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในทางอุตสาหกรรมรวมทังหั
้ ตถกรรม
3.3 มาตรา 57 เป็ นการตรวจสอบเรื่ องความใหม่
3.4 มาตรา 60 เป็ นการตรวจเรื่ องคําขอรับสิทธิบตั รแต่ละฉบับให้ ขอได้ เฉพาะแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์อย่าง
เดียว
4.การพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั รพ.ศ. 2522 ข้ อ 11 ให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามมาตรา 56
หรื อไม่โดยพิจารณาว่ามีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิง่ พิมพ์ที่ได้ จดั
สารบบไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรื อไม่สารบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จดั ไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบนี ้
ในทางสากลจะจัดระบบโดยการจําแนกประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ เป็ นจําพวกที่เรี ยกกันว่า Locarno Design
Classification ซึง่ กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาไทยจําแนกแบบผลิตภัณฑ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์สากลเช่นกันโดย
จัดเก็บข้ อมูลแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ เปิ ดเผยในประกาศโฆษณคําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์นบั แต่ปีพ.ศ.2533
เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั ในปั จจุบนั นี ้สามารถตรวจค้ นในรูปสิง่ ตีพมิ พ์และสามารถเข้ าสืบค้ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ วจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ประโยชน์เป็ นเอกสารงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ วเพื่อพิจารณาความใหม่ของคําขอที่ยื่น
5.การตรวจสอบสาระสําคัญการออกแบบผลิตภัณฑ์ในขันตอนนี
้
้เป็ นการพิจารณาสาระสําคัญของภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นคําขอรับสิทธิบตั รกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎอยูแ่ ล้ วโดยผู้ตรวจสอบต้ องดําเนินการตรวจค้ นภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่
้ วนําภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่าง
ปรากฏอยูแ่ ล้ วทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศในแบบผลิตภัณฑ์จําพวกเดียวนันแล้
ลักษณะใกล้ เคียงกันมาพิจารณาเปรี ยบเทียบ
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5.1 หากพบว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคําขอรับสิทธิบตั รไม่มีลกั ษณะคล้ ายหรื อเหมือนกับภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎอยู่
แล้ วผู้ตรวจสอบจะทํารายงานเสนอรับจดทะเบียนตามมาตรา 56 และออกหนังสือแจ้ งชําระค่ารับจดทะเบียนสิทธิบตั ร
4.2 หากพบว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคําขอรับสิทธิบตั รมีลกั ษณะคล้ ายหรื อเหมือนกับภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎอยูแ่ ล้ ว
ผู้ตรวจสอบจะทํารายงานเสนอยกคําขอตามมาตรา 57 และออกหนังสือแจ้ งผู้ขอรับสิทธิบตั ร
- หากผู้ขอรับสิทธิบตั รไม่เห็นด้ วยกับคําสัง่ ของเจ้ าหน้ าที่สามารถยื่นอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการสิทธิบตั รภายใน 60 วันนับ
จากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งพร้ อมเงินค่าธรรมเนียมและพร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน
การออกหนังสือสําคัญ
ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอยื่นชําระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนสิทธิบตั รคําขอรับสิทธิบตั รต่อเจ้ าหน้ าที่ณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญากระทรวงพาณิชย์หรื อสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดหรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสิทธิบตั รออกแบบ
กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
- หากผู้ขอรับสิทธิบตั รไม่ชําระค่าธรรมเนียมและยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดภายใน 60 วันถือว่าละทิ ้งคําขอตามมาตรา 33
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การยื่นคําขอใหม่
1 วัน
- กดรับบัตรคิวพบเจ้ าหน้ าที่
- ยื่นแบบสป/สผ/อสป/001-ก
คําขอรับสิทธิบตั ร/อนุ
สิทธิบตั ร
- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
- กดบัตรคิวการเงินเพื่อชําระ
ค่าธรรมเนียมคําขอใหม่
- ผู้ขอได้ รับเลขที่คําขอและ
สําเนาคําขอ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
กองสิทธิบตั ร
ออกแบบ

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

การตรวจสอบเบื ้องต้ น
5 เดือน
- พิจารณาความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของเอกสาร
- พิจารณาความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของภาพแสดงแบบ
ผลิตภัณฑ์

การพิจารณา

การยื่นคําขอแก้ ไขเพิ่มเติม 1 วัน
- กดรับบัตรคิวพบเจ้ าหน้ าที่
- ยื่นแบบสป/สผ/อสป/003-ก
คําขอแก้ ไขเพิ่มเติมคําขอรับ
สิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รพร้ อม
เอกสารหลักฐานประกอบคํา
ขอ
- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
- กดบัตรคิวการเงินเพื่อชําระ
ค่าคําขอแก้ ไขเพิ่มเติม
- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําขอ
แล้ วลงรับและออกเลขคําร้ อง

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสิทธิบตั ร
ออกแบบ

กองสิทธิบตั ร
ออกแบบ

หมายเหตุ

(- กรณีถกู ต้ อง
ครบถ้ วนแจ้ งให้
ชําระประกาศ
โฆษณา
- กรณีไม่ถกู ต้ อง
แจ้ งให้ ยื่นแก้ ไข
- กรณีไม่ยื่นแก้ ไข
เพิ่มเติมตาม
กําหนดถือว่าละ
ทิ ้งคําขอ
)
-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

การประกาศโฆษณา
3 เดือน
- กดรับบัตรคิวพบเจ้ าหน้ าที่
- ยื่นหนังสือที่เจ้ าหน้ าที่สงั่ ให้
มาชําระค่าประกาศโฆษณา
- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําขอ
ถูกต้ อง
- กดบัตรคิวการเงินเพื่อชําระ
ค่าประกาศโฆษณา
- ผู้ขอเก็บตัวจริงใบเสร็ จ (สี
ฟ้า) ส่วนเจ้ าหน้ าที่เก็บสําเนา
ใบเสร็จ (สีชมพู)

การพิจารณา

พิจารณาความใหม่ของแบบ 6 เดือน
ผลิตภัณฑ์

4)

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสิทธิบตั ร
ออกแบบ

กองสิทธิบตั ร
ออกแบบ

หมายเหตุ

(- กรณีไม่ชําระค่า
ประกาศโฆษณา
ถือว่าละทิ ้งคําขอ
- ช่วงระยะเวลา
ประกาศโฆษณา
เปิ ดโอกาสให้ ยื่น
คัดค้ านภายใน 90
วัน
)

(- ต้ องรวบรวม
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณาทัง้
ภายในและ
ต่างประเทศ
- การใช้ ดลุ พินิจ
ต้ องใช้ ทกั ษะ
เฉพาะด้ าน
- กรณีที่ตรวจสอบ
แบบผลิตภัณฑ์ไม่
เหมือนหรื อคล้ าย
กับหลักฐานที่
ปรากฎอยูแ่ ล้ ว
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

การออกหนังสือสําคัญ
1 เดือน
- กดรับบัตรคิวพบเจ้ าหน้ าที่
- ยื่นหนังสือแจ้ งให้ ชําระค่า
รับจดทะเบียนและออก
สิทธิบตั ร
- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําขอ
- กดบัตรคิวการเงินเพื่อชําระ
ค่ารับจดทะเบียนสิทธิบตั ร
- ผู้ขอเก็บตัวจริ งใบเสร็จ (สี
ฟ้า) ส่วนเจ้ าหน้ าที่เก็บสําเนา
ใบเสร็ จ (สีชมพู)

กองสิทธิบตั ร
ออกแบบ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นําหนังสือสําคัญการจด
ทะเบียนออกสิทธิบตั รเสนอ

กองสิทธิบตั ร
ออกแบบ

6)

7)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 วัน

หมายเหตุ

เสนอรับจด
ทะเบียนสิทธิบตั ร
- กรณีพิจารณา
พบว่าเหมือนหรื อ
คล้ ายกับหลักฐาน
ที่ปรากฎอยูแ่ ล้ ว
จะเสนอยกคําขอ
ถ้ าไม่เห็นด้ วยกับ
คําสัง่ ของ
เจ้ าหน้ าที่สามารถ
ยื่นอุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการ
สิทธิบตั รภายใน
60 วัน)
(ดําเนินการจัดส่ง
หนังสือสําคัญการ
จดทะเบียนให้ ผ้ ู
ขอรับสิทธิบตั ร)

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ต่อผู้อํานวยการกองสิทธิบตั ร
ออกแบบและอธิบดีลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 เดือน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

กรมทรัพย์สนิ ทาง
แบบสป/สผ/
อสป/001-ก, คํา ปั ญญา
พรรณาแบบ
ผลิตภัณฑ์, ข้ อ
ถือสิทธิ, รูปภาพ
แบบผลิตภัณฑ์
,คํารับรอง
เกี่ยวกับสิทธิ
(แบบสป/สผ/
อสป/001-ก(พ)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่
2)

3)

4)
5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอแก้ ไข
เพิ่มเติมแบบสป/
สผ/อสป/003-ก
แบบสบ 1.1,
รายการแก้ ไข
เพิ่มเติม(หน้ าที่
1,2)
คําขอแก้ ไข
เพิ่มเติมแบบสป/
สผ/อสป/003-ก
แบบสบ 1.2
ที่พณ 0709/...
คําคัดค้ าน
แบบสป/สผ/007ค ,คําโต้ แย้ งสป/
สผ/008-ก, คําขอ
นําพยานเอกสาร
หลักฐานหรื อคํา
แถลงเพิม่ เติม
แบบสป/สผ/007ก(พ), หนังสือ
มอบอํานาจ
แบบคําขอรับ
สิทธิบตั ร
(แบบสป/สผ/
อสป/001-ก ,
หนังสือแจ้ งชําระ
ค่าจดทะเบียน
และออก

กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา

1

กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา

1

1

ฉบับ

-

กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา
กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา

1

1

ฉบับ

-
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ที่

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สิทธิบตั ร,คํา
พรรณาแบบ
ผลิตภัณฑ์, ข้ อ
ถือสิทธิ, รูปภาพ
แบบผลิตภัณฑ์
สําเนาหนังสือ
กองสิทธิบตั ร
แต่งตังตั
้ วแทน ออกแบบ
หรื อหนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
ไม่ได้ ดําเนินการ
ด้ วยตนเอง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) คําขอใหม่
ค่ าธรรมเนียม250 บาท
หมายเหตุ 2)

คําขอแก้ ไขเพิ่มเติม
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

3)

คําขอคัดค้ านโต้ แย้ ง
ค่ าธรรมเนียม250 บาท
หมายเหตุ -

4)

คําขอประกาศโฆษณา
ค่ าธรรมเนียม250 บาท
หมายเหตุ -

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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5)

คําขอรั บจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร
ค่ าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนโทรศัพท์ 0-2547-4616-18 หรื อสายด่วน 1368
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนwww,ipthailand.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบพิมพ์คาํ ขอต่างๆ
-

19. หมายเหตุ
1.ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือสําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารว่ามี
ความถูกต้ องครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือบริการประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2.กรณีที่คําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิม่ เติม (บันทึกข้ อตกลงการรับคําขอ) โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ยื่นคําขอและในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคําขอไม่ดําเนินการส่ง
เอกสารเพิม่ เติมให้ ครบถ้ วนภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอโดยเจ้ าหน้ าที่จะดําเนินการ
คืนคําขอให้ แก่ผ้ ยู ื่นคําขอพร้ อมทังแจ้
้ งเหตุแห่งการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ ทราบด้ วย
3.เมื่อผู้ยื่นคําขอได้ ชําระเงินค่าธรรมเนียมใดๆให้ แก่กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาไปแล้ วจะขอคืนค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวไม่ได้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆเว้ นแต่ (1) มีกฎหมายบัญญัตไิ ว้ ให้ คืนค่าธรรมเนียมหรื อ (2) ชําระค่าธรรมเนียมซํ ้าซ้ อน
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หรื อชําระเกินซึง่ การชําระดังกล่าวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้ าหน้ าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ชําระซึง่ กรม
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจะได้ พิจารณาเป็ นกรณีๆไป
4.ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคําขอต้ องนําเอกสารหรื อหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิม่ เติมให้ ครบถ้ วนให้ ผ้ ยู ื่นคําขอนํา
้
ยวกัน
เอกสารหรื อหลักฐานมายื่นพร้ อมกันทังหมดในคราวเดี
5.ในกรณีที่จะต้ องส่งสําเนาเอกสารหลักฐานให้ ผ้ ยู ื่นคําขอรับรองความถูกต้ องของสําเนาเอกสารหลักฐานนัน้
ด้ วย
6.ในกรณีที่จะต้ องส่งเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศให้ ผ้ ยู ื่นคําขอส่งเอกสารนันพร้
้ อมด้ วยคําแปลเป็ นภาษาไทย
โดยมีคํารับรองของผู้แปลว่าเป็ นคําแปลที่ถกู ต้ อง
7.ในกรณีที่คาํ ขอไม่ถกู ต้ องหรื อมีเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนและผู้ยื่นคําขอ (เจ้ าของคําขอ) หรื อตัวแทนที่ได้ รับ
มอบอํานาจไม่ได้ เป็ นผู้ยื่นคําขอด้ วยตนเองเนื่องจากได้ ทําการมอบอํานาจให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้ยื่นคําขอแทนจะต้ องมี
้ อํานาจยื่นคําขอแทนและมีอํานาจลงนามใน
หนังสือมอบอํานาจช่วงหรื อหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการให้ บคุ คลนันมี
บันทึกข้ อตกลงการรับคําขอด้ วย หากไม่มีหนังสือมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ นอาจทําให้ เจ้ าหน้ าที่ไม่มีอํานาจรับคําขอได้
8.ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคําขอได้ ดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ คําร้ องหรื อคําขออื่นๆ ผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ตและปรากฏว่าคําขอไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอนําส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนภายในระยะเวลาเดียวกันกับการนําส่งคําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ คําร้ องหรื อคําขอ
อื่นๆ ที่ได้ ยื่นทางอินเทอร์ เน็ตมายังกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับเลขที่คําขอและวันยื่นคํา
ขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์) ทังนี
้ ้ เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนและระยะเวลา
ดังกล่าวผ่านทาง e-mail ที่ผ้ ยู ื่นคําขอได้ ให้ ไว้ ภายในวันทําการถัดไป
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