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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแจ้ งแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลกำรจดทะเบียนสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสิทธิบตั รออกแบบ
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้ งแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการจดทะเบียนสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:กองสิทธิบตั รออกแบบ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) สิ ทธิ บตั รพ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติ 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 บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
3 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 5
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 10
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 2
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการจดทะเบียนสิทธิบตั ร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 30/06/2558 10:13
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการศูนย์รับบริ การประชาชนชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรีตาบลบางกระสอ
อาเภอเมื องจังหวัดนนทบุรี 11000/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดทุกจังหวัด/ติ ดต่อด้วยตนเองณศูนย์บริ การร่ วม
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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3)

4)

สถานที่ให้ บริการกองสิ ทธิ บตั รออกแบบกรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรีตาบลบางกระสออาเภอ
เมื องจังหวัดนนทบุรี 11000/ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการยืน่ คาขอทางอิ นเตอร์ เน็ต (e-filing) www.ipthailand.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบตั รต้ องการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลของผู้ขอรับสิทธิบตั รหลังรับจดทะเบียน (กรณีแก้ ไขเอง) คือ
เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลที่อยูข่ องผู้ขอรับสิทธิบตั รหรื อตัวแทนผู้ได้ รับมอบอานาจจากผู้ขอรับสิทธิบตั ร
- ในกรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบคาขอไม่ครบถ้ วนกลุม่ สารบบหนังสือสาคัญฯจะออกหนังสือแจ้ งถึงผู้ขอรับสิทธิบตั ร
หรื อตัวแทนผู้ได้ รับมอบอานาจจากผู้ขอรับสิทธิบตั รให้ ดาเนินการนาส่งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอเพิ่มเติมโดยนามา
ส่งที่กลุม่ สารบบหนังสือสาคัญฯ
2. ผู้ขอรับสิทธิบตั รสามารถยื่นแบบคาขอณงานบริการและตรวจรับคาขอจดทะเบียนชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หรื อสานักงานพาณิชย์จงั หวัดที่ผ้ ขู อรับสิทธิบตั รมีภมู ิลาเนาพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
โดยเสียค่าธรรมเนียมจานวน 50 บาท
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

- กดรับบัตรคิวพบเจ้ าหน้ าที่ 1 วัน
- ยื่นแบบสป/สผ/อสป/003-ก
คาขอแก้ ไขเพิ่มเติมคาขอรับ
สิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
- ยื่นแบบสป/สผ/อสป/001-ก
คาขอรับสิทธิบตั ร/อนุ
สิทธิบตั รพร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองสิทธิบตั ร
ออกแบบ

หมำยเหตุ

-

3/6

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคาขอ
แล้ วลงรับและออกเลขคาร้ อง
การพิจารณา

ดาเนินการอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไข
เพื่อให้ เป็ นข้ อมูลปัจจุบนั

2 วัน

กองสิทธิบตั ร
ออกแบบ

2)

(- ในกรณี
เจ้ าหน้ าที่สงั่ แก้ ไข
เพิ่มเติมเอกสารที่
ไม่ถกู ต้ องจะเข้ าสู่
กระบวนการ
ตรวจสอบเบื ้องต้ น
ใหม่อีกครัง้
- ในกรณีที่ผ้ ขู อยื่น
แก้ ไขเข้ ามาเอง
เจ้ าหน้ าที่ต้อง
พิจารณา
ดาเนินการตาม
ขันตอนที
้
่ได้ ระบุ
ไว้ )

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)
3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขอแก้ ไข
เพิ่มเติมคำขอรับ
สิทธิบตั ร
แบบสป/สผ/
อสป/003-ก
คำขอรับสิทธิบตั ร
แบบสป/สผ/
อสป/001-ก
เอกสำรหลักฐำน
ประกอบคำขอ
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลฉบับ
ปัจจุบนั ไม่เกิน 6
เดือน (กรณีเป็ น
นิตบิ คุ คล)
สำเนำหนังสือ
แต่งตังตั
้ วแทน
หรื อหนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
ไม่ได้ ดำเนินกำร
ด้ วยตนเอง)

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

1

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ
กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

1

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) 1 คำขอ
ค่ ำธรรมเนียม50 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ 0-2547-4616-18 หรื อสายด่วน 1368
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนwww.ipthailand.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบสป/สผ/อสป/003-กคาขอแก้ ไขเพิ่มเติมคาขอสิทธิบตั ร, แบบสป/สผ/อสป/001-กคาขอรับสิทธิบตั ร
-

19. หมำยเหตุ
1.ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือสาหรับประชาชนจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารว่ามีความ
ถูกต้ องครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือบริการประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2.กรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (บันทึกข้ อตกลงการรับคาขอ) โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในกาหนดระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ยื่นคาขอและในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอไม่ดาเนินการส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ ครบถ้ วนภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอโดยเจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการคืนคาขอ
ให้ แก่ผ้ ยู ื่นคาขอพร้ อมทังแจ้
้ งเหตุแห่งการคืนคาขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ ทราบด้ วย
3.เมื่อผู้ยื่นคาขอได้ ชาระเงินค่าธรรมเนียมใดๆให้ แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ วจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้
ไม่วา่ ในกรณีใดๆเว้ นแต่ (1) มีกฎหมายบัญญัตไิ ว้ ให้ คืนค่าธรรมเนียมหรื อ (2) ชาระค่าธรรมเนียมซ ้าซ้ อนหรื อชาระเกินซึง่
การชาระดังกล่าวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้ าหน้ าที่รัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ชาระซึง่ กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
จะได้ พิจารณาเป็ นกรณีๆไป
4.ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมให้ ครบถ้ วนให้ ผ้ ยู ื่นคาขอนาเอกสารหรื อ
หลักฐานมายื่นพร้ อมกันทังหมดในคราวเดี
้
ยวกัน
5.ในกรณีที่จะต้ องส่งสาเนาเอกสารหลักฐานให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับรองความถูกต้ องของสาเนาเอกสารหลักฐานนันด้
้ วย
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6.ในกรณีที่จะต้ องส่งเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศให้ ผ้ ยู ื่นคาขอส่งเอกสารนันพร้
้ อมด้ วยคาแปลเป็ นภาษาไทยโดยมีคา
รับรองของผู้แปลว่าเป็ นคาแปลที่ถกู ต้ อง
7.ในกรณีที่คาขอไม่ถกู ต้ องหรื อมีเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนและผู้ยื่นคาขอ (เจ้ าของคาขอ) หรื อตัวแทนที่ได้ รับมอบ
อานาจไม่ได้ เป็ นผู้ยื่นคาขอด้ วยตนเองเนื่องจากได้ ทาการมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้ยื่นคาขอแทนจะต้ องมีหนังสือ
มอบอานาจช่วงหรื อหนังสือมอบอานาจเฉพาะการให้ บคุ คลนันมี
้ อานาจยื่นคาขอแทนและมีอานาจลงนามในบันทึก
ข้ อตกลงการรับคาขอด้ วย หากไม่มีหนังสือมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ นอาจทาให้ เจ้ าหน้ าที่ไม่มีอานาจรับคาขอได้
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