7. ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมต่อ 1 ค�ำขอ ช�ำระตามแต่ละขั้นตอนดังนี้
ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์		
250 บาท
ค�ำขอแก้ไขเพิ่มเติม			 50 บาท
การประกาศโฆษณา		บาท
250
การออกสิทธิบัตร			
500 บาท
ค�ำคัดค้าน				250 บาท
ค�ำอุทธรณ์			
250 บาท
ค�ำขอเปลี่ยนแปลงค�ำขอรับสิทธิบัตร		บาท
100
ค�ำขอถือสิทธิให้วันยื่นในต่างประเทศเป็นวันยื่นในไทย 		 50 บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

8. อายุความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบต
ั รการออกแบบผลิตภัณฑ์มอ
ี ายุ 10 ปี นับตัง้ แต่วน
ั ทีย
่ น
ื่ ค�ำขอรับสิทธิบต
ั ร
การออกแบบผลิตภัณฑ์

9. สถานที่ยื่นค�ำขอ
9.1 ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา ชัน
้ 3 กรมทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
9.2 ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด
9.3 ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงผู้อ�ำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 (แนบเอกสารการช�ำระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ สั่งจ่าย
ผู้อ�ำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
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1. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร

5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครอง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามกฎหมายก�ำหนดเป็นสิทธิพิเศษ โดยให้
สิทธิ์ที่จะผลิตสินค้าและจ�ำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

5.1 แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
		 5.1.1 ต้อ งไม่เ ป็น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ มี ห รื อ ใช้แ พร่ห ลายอยู ่แ ล้ว ก่อ น
วันยื่นขอรับความคุ้มครอง

5.2 แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ มี ลั ก ษณะขั ด ต่อ ความสงบเรี ย บร้อ ยหรื อ ศี ล ธรรม
อันดีของประชาชน

2. ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้ทรงสิทธิบต
ั รเท่านัน
้ มีสท
ิ ธิใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบต
ั ร หรือขาย หรือมีไว้
เพื่ อ ขายหรื อ เสนอขาย หรื อ น� ำ เข้า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ ใ ช้แ บบ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร?
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างภายนอกของ
แบบผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เช่น การออกแบบของเล่น เครื่องประดับ รถยนต์ เป็นต้น

4. เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีหรือใช้
แพร่หลายหรือได้เปิดเผยภาพ อันเป็นสาระส�ำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวัน
ขอรับสิทธิบัตร และต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถผลิตได้ใน
เชิงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

5.3 แบบผลิตภัณฑ์ที่ก�ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
5.1.2 ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มกี ารเปิดเผยรูปภาพ สาระส�ำคัญหรือ
รายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วก่อนวันยื่น ขอรับความ
คุ้มครอง
		

ตัวอย่าง

		
5.1.3 ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ คยมีประกาศโฆษณาค�ำขอสิทธิบต
ั ร
ในประเทศไทยอยู่แล้วก่อนวันยื่นขอรับความคุ้มครอง
(19)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

(11) เลขที่ประกาศโฆษณา 185528
(43) วันประกาศโฆษณา 23 กรกฎาคม 2562
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(19)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

(11) เลขที่ประกาศโฆษณา 187660
(43) วันประกาศโฆษณา 3 มีนาคม 2563

(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

(21) เลขที่คำขอ 1902000343
(22) วันที่ย่นื คำขอ 25 มกราคม 2562

(51) สัญลักษณ์จำแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
06-01

(21) เลขที่คำขอ 1902001261
(22) วันที่ย่นื คำขอ 29 มีนาคม 2562

(51) สัญลักษณ์จำแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
14-03

(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก
(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก
(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก
-

(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร
บริษัท วีวี โฮม เดคคอร์เรทีฟ จำกัด
(72) ผู้ประดิษฐ์
นายกฤษณ์ พุฒพิมพ์
(74) ตัวแทน
นายปุญฤทธิ์ ศุภนัตร์

(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก
29/674,655
(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก
21 ธันวาคม 2561
(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก
สหรัฐอเมริกา

(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร
ฮาร์แมน อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสทรีส์, อินคอร์ปอเรเต็ด
(72) ผู้ประดิษฐ์
ฮโย จิน คิม
(74) ตัวแทน
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์ และ/หรือ นางสาวสนธยา สังขพงศ์
และ/หรือ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง

(54) ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์

เก้าอี้

(54) ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์

ลำโพงแบบสายรัดข้อมือ
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6. เอกสารทีใ่ ช้ในการขอรับสิทธิบต
ั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
การยืน
่ ค�ำขอรับสิทธิบต
ั รการออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องยืน
่ ค�ำขอพร้อมทัง้ ช�ำระ
ค่าธรรมเนียม ในค�ำขอต้องประกอบด้วย
6.1 แบบพิมพ์ค�ำขอรับสิทธิบัตร สป / สผ / อสป / 001-ก
6.2 ข้อถือสิทธิ
6.3 ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (รูปเขียน หรือ ภาพถ่าย)
6.4 ค�ำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
6.5 เอกสารอื่นๆ เช่น
		 - เอกสารหลั ก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นการขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ค�ำรับรองเกี่ยวกับสิทธิ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) หรือหนังสือ
สัญญาโอนสิทธิ หนังสือสัญญาจ้าง
		 - หนังสือมอบอ�ำนาจ (เฉพาะมอบอ�ำนาจให้ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)
		 - เอกสารการขอนับวันยืน
่ ค�ำขอในต่างประเทศเป็นวันยืน
่ ค�ำขอในประเทศ
		 - ต้น ฉบั บ หนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลที่ น ายทะเบี ย นออกให้ไ ม่เ กิ น
6 เดื อ น นั บ จนถึ ง วั น ยื่ น ขอกรณี เ ป็น นิ ติ บุ ค คล ส่ว นกรณี ยื่ น หลายค� ำ ขอใน
วันเดียวกันใช้ต้นฉบับและส�ำเนาหนังสือรับรองโดยรับรองส�ำเนาถูกต้องด้วย
		 - ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้ยื่นค�ำขอ

