
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนสทิธบิตัรกำรออกแบบผลติภณัฑ ์(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสทิธบิตัรออกแบบ กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

   สทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑ ์คอืความคดิสรา้งสรรคเ์กีย่วกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลติภัณฑ ์ทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิ

และตอ้งเป็นการออกแบบผลติภัณฑใ์หม ่เพือ่อตุสาหกรรมหรอืหัตถกรรม คอืเป็นการออกแบบผลติภัณฑท์ียั่งไมม่ใีชแ้พร่หลาย

ในประเทศหรอืยังไม่ไดเ้ปิดเผยสาระส าคญัหรอืรายละเอยีดในเอกสารหรอืสิง่พมิพก์อ่นวนัขอรับสทิธบิตัรหรอืไมค่ลา้ยกับแบบ

ผลติภัณฑท์ีม่อียูแ่ลว้ 

 

การยืน่ค าขอใหม่ 

 

   ใหผู้ย้ืน่ค าขอยืน่ค าขอรับสทิธบิตัรการออกแบบ พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีมค าขอใหมต่อ่เจา้หนา้ที ่ณ ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทาง

ปัญญา กระทรวงพาณชิยห์รอืส านักงานพาณชิยจั์งหวดั หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับถงึกองสทิธบิตัรออกแบบ กรม

ทรัพยส์นิทางปัญญา พรอ้มเอกสารแนบตา่งๆ 

 

เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

 

1.ค าขอ และเอกสารตา่งๆทีย่ืน่พรอ้มค าขอทีถู่กตอ้ง 

 

   1.1 มขีอ้ความถกูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบพมิพ ์

 

        1) พมิพร์ายละเอยีดในแบบฟอรม์ ในกรณีทีผู่ข้อรับสทิธบิตัร ไดย้ืน่ค าขอขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑด์งักลา่ว 

ไวน้อกราชอาณาจักรนัน้ จะตอ้งยืน่ค าขอรับสทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑใ์นราชอาณาจักรภายในหกเดอืน นับตัง้แตท่ีไ่ดย้ืน่

ค าขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑน์อกราชอาณาจักรเป็นครัง้แรก ผูข้อรับสทิธบิตัรจะขอใหร้ะบวุา่วนัทีไ่ดย้ืน่ค าขอนอก

ราชอาณาจักรเป็นครัง้แรกเป็นวนัทีย่ืน่ค าขอในราชอาณาจักรก็ได ้

 

        2) ลงลายมอืชือ่ผูข้อ หรอืลายมอืชือ่ตัวแทน (กรณีมอบอ านาจ) ซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้ับกรมทรัพยส์นิทางปัญญาใหเ้ป็นผู ้

ลงลายมอืชือ่แทน 

 

   1.2 พมิพข์อ้ถอืสทิธิ ์ค าขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑใ์หช้ดัเจนและสอดคลอ้งกับภาพแสดงแบบผลติภัณฑ ์

 

   1.3 ภาพแสดงแบบพมิพ ์ทีจ่ะขอรับความคุม้ครอง สามารถแสดงได ้2 แบบคอื 1.รูปเขยีน หรอื 2.ภาพถา่ย โดยตอ้งแสดงให ้

เห็นรายละเอยีดภายนอกของแบบผลติภัณฑอ์ย่างชดัเจนทกุดา้น และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการเขยีนแบบ 

 

   1.4 หนังสอืแบบค ารับรองเกีย่วกับสทิธขิอรับสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร 

 

   1.5 หนังสอืแบบค าขอจดทะเบยีนการโอนสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัรและการรับโอนสทิธบิตัร/อนุสทิธบิัตรโดยทางมรดก ในกรณีที่

ผูข้อรับสทิธบิัตรไมใ่ชเ่ป็นผูอ้อกแบบดว้ยตนเอง เพือ่เป็นหลักฐานในการแสดงถงึความเป็นเจา้ของ 

 

   1.6 บตัรประชาชนของผูย้ืน่ขอ 

 

        1) กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ใหใ้ชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตัวอืน่ๆ ทีท่างราชการออกให ้

 

        2) กรณีเป็นนติบิคุคล ใหใ้ชห้นังสอืรับรองนติบิคุคลซึง่เป็นฉบับปัจจุบนั โดยมคี ารับรองของผูม้อี านาจใหค้ ารับรองตาม

กฎหมายไมเ่กนิหกเดอืนนับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืรับรองนัน้ 

 

2.การมอบอ านาจ 

 

   การยืน่ค าขอกระท าโดยตัวแทนหรอืผูรั้บมอบอ านาจนัน้ ตวัแทนหรอืผูรั้บมอบอ านาจจะตอ้งขึน้ทะเบยีนเป็นตวัแทนไวก้บั     



กรมทรัพยส์นิทางปัญญา โดยใหแ้นบส าเนาหนังสอืตัง้ตัวแทนและหนังสอืมอบอ านาจทีต่ดิอากรแสตมป์ 30 บาทตอ่ผูรั้บมอบ

อ านาจหนึง่คน และส าเนาบตัรประจ าตวัของตวัแทนหรอืผูรั้บมอบอ านาจ 

 

   2.1 ในกรณีผูท้ีข่อรับสทิธบิัตรไมม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรใหม้อบอ านาจใหต้ัวแทนซึง้ไดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้ับกรมทรัพยส์นิทาง

ปัญญาเป็นผูก้ระท าการแทนในราชอาณาจักร โดยยืน่หนังสอืมอบอ านาจตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาตามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

 

        1) ในกรณีทีก่ารมอบอ านาจนัน้ไดก้ระท าในตา่งประเทศ หนังสอืมอบอ านาจตอ้งมคี ารับรอง ลายมอืชือ่โดยเจา้หนา้ทีผู่ ้

มอบอ านาจของสถานฑตูไทยหรอืสถานกงสลุไทย หรอืหัวหนา้ส านักงานสงักดั กระทรวงพาณชิยซ์ึง่ประจ าอยู ่ณ ประเทศทีผู่ ้

มอบอ านาจมถีิน่ทีอ่ยู ่หรอืเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดรั้บมอบหมายให ้กระท าการแทนบคุคลดงักลา่ว หรอืมคี ารับรองของบคุคลซึง่กฎหมาย

ของประเทศนัน้ใหม้อี านาจรับรองลายมอืชือ่ หรอื 

 

        2) ในกรณีทีห่นังสอืมอบอ านาจนัน้ไดก้ระท าในประเทศไทย ตอ้งสง่ภาพถา่ยหนังสอืเดนิทาง หรอืภาพถา่ยหนังสอืรับรอง

ถิน่ทีอ่ยู่ชัว่คราว หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงใหก้รมทรัพยส์นิทางปัญญาเห็นวา่ในขณะมอบอ านาจผูนั้น้ไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิ 

 

    2.2 ในกรณีทีผู่ข้อรับสทิธบิัตรซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร ประสงคจ์ะมอบอ านาจใหบ้คุคลอืน่ กระท าการแทนจะมอบอ านาจ

ใหแ้กต่วัแทน ซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้บักรมทรัพยส์นิทางปัญญาเป็นผูก้ระท าการแทนไดเ้ทา่นัน้ 

 

    2.3 ในกรณีทีห่นังสอืมอบอ านาจหรอืค ารับรองตามขอ้ 2.1จัดท าขึน้เป็นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้ืน่หนังสอืดงักลา่วจัดใหม้คี า

แปลเป็นภาษาไทย โดยมคี ารับรองของผูแ้ปลและผูรั้บมอบอ านาจวา่เป็นค าแปลภาษาไทยทีถ่กูตอ้ง ตรงกบัหนังสอืมอบอ านาจ

หรอืค ารับรองนัน้ และยืน่ค าแปลดงักลา่วพรอ้มกับหนังสอืมอบอ านาจหรอืค ารับรอง แลว้แตก่รณี 

 

การตรวจสอบเบือ้งตน้ 

 

    ผูต้รวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบเบือ้งตน้และสัง่แกไ้ขเพิม่เตมิหากเห็นวา่ไมถู่กตอ้งดว้ยลักษณะดงัตอ่ไปนี้ 

 

    1. ความถกูตอ้งของรายละเอยีดในแบบพมิพค์ าขอรับสทิธบิตัรและเอกสารประกอบค าขอรับสทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑ ์

เชน่ ชือ่ทีแ่สดงถงึการออกแบบผลติภัณฑ ์/ ชือ่ผูข้อรับสทิธบิตัรหรอืสถานทีต่ดิตอ่ไดใ้นประเทศไทย / ชือ่ผูอ้อกแบบผลติภัณฑ์

หรอืสถานทีต่ดิตอ่ไดใ้นประเทศไทย / ชือ่ตวัแทนสทิธบิตัรหรอืสถานทีต่ดิตอ่ไดใ้นประเทศไทย หากไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ผูต้รวจสอบจะมคี าสัง่ใหผู้ข้อรับสทิธบิัตรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งและยืน่ค าขอแกไ้ขภายในเวลาที่

กฎหมายก าหนด 

 

    2. ขอ้ถอืสทิธคิ าขอรับสทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑ ์จะใหร้ะบขุอ้ถอืสทิธไิดเ้พยีงขอ้เดยีวโดยผูข้อรับสทิธบิตัรจะตอ้งระบุ

ขอบเขตของสทิธใินแบบผลติภัณฑท์ีป่ระสงคจ์ะขอรับความคุม้ครองใหช้ดัเจนและใหส้อดคลอ้งกบัภาพแสดงแบบผลติภัณฑท์ี่

ไดแ้สดงไวใ้นค าขอรับสทิธบิัตร 

 

    3. ภาพแสดงแบบผลติภัณฑ ์การแสดงภาพของแบบผลติภัณฑท์ีจ่ะขอรับความคุม้ครองนัน้ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึขอบเขต

ของความคุม้ครองทีจ่ะไดรั้บใน รูปร่าง ลักษณะ หรอืลวดลาย หรอืส ีของแบบผลติภัณฑนั์น้ โดยภาพแสดงแบบผลติภัณฑต์อ้ง

แสดงใหเ้ห็นรายละเอยีดภายนอกของแบบผลติภัณฑอ์ยา่งชดัเจนทกุดา้น และถูกตอ้งเป็นไปตามหลักวชิาการเขยีนแบบ เพือ่ใช ้

ส าหรับเป็นแบบในการผลติในทางอตุสาหกรรมหรอืหัตถกรรมได ้สามารถแสดงได ้2 แบบคอื รูปเขยีน หรอื ภาพถา่ย (ระบ ุ

รูปแบบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

 

        3.1. รูปเขยีน จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นรายละเอยีดของแบบผลติภัณฑภ์ายนอกอยา่งชดัเจน ตอ้งแสดงรูปดา้นใหค้รบทกุดา้น

และรูปทศันยีภาพ (3 มติ)ิ ใหเ้ป็นไปตามหลักวชิาการเขยีนแบบ 

 

        3.2. ภาพถา่ย จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นรายละเอยีดของแบบผลติภัณฑอ์ย่างชดัเจน ตอ้งแสดงรูปดา้นใหค้รบทกุดา้นและรูป

ทศันยีภาพ (3 มติ)ิ พืน้หลงัของแบบผลติภัณฑต์อ้งเป็นพืน้เรยีบและตอ้งแสดงเป็นภาพขาวด า เวน้แตก่รณีทีแ่บบผลติภัณฑ์

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของส ีภาพแบบผลติภัณฑต์อ้งแสดง เป็นภาพส ี

 



 

   4. พจิารณาวา่แบบผลติภัณฑท์ีย่ืน่ขอรับสทิธบิตัรนัน้ เป็นแบบผลติภัณฑอ์นัมลีักษณะพเิศษสามารถใชเ้ป็นแบบส าหรับ

ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมรวมทัง้หัตถกรรมไดห้รอืไม่ 

 

   5. ในการพจิารณา ผูต้รวจสอบอาจมหีนังสอืสอบถามหรอืเรยีกผูข้อจดทะเบยีน มาใหถ้อ้ยค าหรอืท าค าชีแ้จงเป็นหนังสอื หรอื

ใหส้ง่เอกสารหรอืหลักฐานใดเกีย่วกบัการขอจดทะเบยีน เทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่ตรวจสอบหรอืเพือ่ประกอบการพจิารณาได ้

 

   6. ขัน้ตอนการตรวจสอบเบือ้งตน้ มสีาระทีจ่ะตอ้งตรวจสอบตามกฎหมาย คอื 

 

      6.1 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 เป็นการตรวจสอบ เรือ่งสทิธใินการขอรับ

สทิธบิตัร 

 

      6.2 มาตรา 58 เป็นการตรวจสอบ เรือ่งการออกแบบผลติภัณฑท์ีข่อรับสทิธบิตัรไม่ได ้

 

      6.3 มาตรา 59 กบักฎกระทรวง ฉบับที ่21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522 แกไ้ข

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตสิทิธบิตัร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัตสิทิธบิตัร (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542 โดยน าขอ้ 2 

วรรคหนึง่ และวรรคสี ่ขอ้ 4 วรรคหนึง่ ขอ้ 7 ขอ้ 9 ขอ้ 12 ขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 16 วา่ดว้ยการขอรับสทิธบิตัรการประดษิฐม์า

ใชโ้ดยอนุโลม และขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 22 เป็นการตรวจสอบ เรือ่งความถกูตอ้งของการจัดเตรยีมค าขอรับสทิธบิตัร

การออกแบบผลติภัณฑ ์ประกอบดว้ย แบบพมิพค์ าขอ / ขอ้ถอืสทิธ ิ/ รูปเขยีน , ภาพถา่ย / และเอกสารประกอบค าขอ 

 

      6.4 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 19 เป็นการตรวจสอบ เรือ่งการขอสทิธวินัยืน่ค าขอ 

 

      6.5 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 22 เป็นการตรวจสอบ เรือ่งหา้มมใิหบ้คุคลใดซึง่รูอ้ยูว่า่การประดษิฐนั์น้ไดม้ผีูย้ืน่ค าขอรับ

สทิธบิตัรไวแ้ลว้เปิดเผยรายละเอยีดการประดษิฐไ์มว่า่วธิใีดๆ 

 

      6.6 มาตรา 60 ทว ิเป็นการตรวจสอบ เรือ่งการขอสทิธวินัยืน่ค าขอ ในตา่งประเทศเป็นวันยืน่ค าขอรับสทิธบิตัร 

 

      6.7 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ค าขอ กรณียกเวน้คา่ธรรมเนยีมตามประกาศกรมทรัพยส์นิทางปัญญา เรือ่งคา่ธรรมเนยีม 

 

      6.8 การพจิารณาวนัยืน่ค าขอ ณ ส านักงานพาณิชยจั์งหวัด และยืน่โดยสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

 

  7. ผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ 

 

      7.1 กรณีทีเ่อกสารและภาพแสดงแบบผลติภัณฑถ์ูกตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหช้ าระคา่ธรรมเนยีมประกาศโฆษณา

ตามมาตรา 28 วรรค 2 

 

      7.2 กรณีทีเ่อกสารและภาพแสดงแบบผลติภัณฑไ์มถ่กูตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหย้ืน่แกไ้ขตามมาตรา 59 

 

การยืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

   ใหผู้ย้ืน่ค าขอยืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิ พรอ้มกบัช าระคา่ธรรมเนยีมค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิตอ่เจา้หนา้ที ่ณ ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทาง

ปัญญา กระทรวงพาณชิย ์หรอืส านักงานพาณชิยจั์งหวดั หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับถงึกองสทิธบิตัรออกแบบ กรม

ทรัพยส์นิทางปัญญา ผูข้อรับสทิธบิตัรยืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิตามค าสัง่ของพนักงานเจา้หนา้ที ่/ หรอืยืน่แกไ้ขเพิม่เตมิค าขอรับ

สทิธบิตัรดว้ยตนเอง ตอ้งยืน่ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด (ตามค าสัง่ของพนักงานเจา้หนา้ที)่ โดยเสยีคา่ธรรมเนยีม 50 

บาทตอ่ 1 ค าขอ 

 

       - ทัง้นีผู้ย้ ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ข ภายใน 90 วนั นับจากวนัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ หากด าเนนิการไมท่นั ใหท้ าหนังสอื

ขอผ่อนผันถงึผูอ้ านวยการกองสทิธบิตัรออกแบบ หากพน้ก าหนดระยะเวลา ถอืวา่ผูข้อละทิง้ค าขอ ตามมาตรา 27 

 



       - เมือ่ผูข้อด าเนนิการยืน่แกไ้ขเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนยีมแลว้ ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมินีจ้ะเขา้สูก่ระบวนการพจิารณา

การตรวจสอบเบือ้งตน้ตามล าดับเสมอืนการยืน่ค าขอใหม่ 

 

การประกาศโฆษณา 

 

   ใหผู้ย้ืน่ค าขอยืน่ช าระคา่ธรรมเนยีมประกาศโฆษณาค าขอรับสทิธบิัตรตอ่เจา้หนา้ที ่ณ ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

กระทรวงพาณชิย ์หรอืส านักงานพาณชิยจั์งหวดั หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับถงึกองสทิธบิัตรออกแบบกรมทรัพยส์นิ

ทางปัญญาพรอ้มเอกสารขอช าระคา่ธรรมเนยีมประกาศโฆษณา 

 

       - กรณีผูข้อไมม่าช าระคา่ธรรมเนยีมประกาศโฆษณา ครัง้ที ่1 ตามวนัทีก่ าหนดภายในระยะเวลา 60 วนั (นับจากวนัทีผู่ข้อรับ

หนังสอืแจง้) กองสทิธบิตัรออกแบบจะออกหนังสอืแจง้ครัง้ที ่2 ใหช้ าระคา่ธรรมเนยีมประกาศโฆษณา ผูข้อตอ้งมาช าระ

คา่ธรรมเนยีมตามวนัทีก่ าหนดภายในระยะเวลา 60 วนั (นับจากวนัทีผู่ข้อไดรั้บหนังสอืแจง้) 

 

      - หากผูข้อยังไมม่าช าระคา่ธรรมเนยีมประกาศโฆษณาภายหลงัจากไดรั้บหนังสอืแจง้ ครัง้ที ่2 จะถอืวา่ผูข้อละทิง้ค าขอตาม

มาตรา 28 แหง่พระราชบญัญัตสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิทิธบิัตร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 และ 

พระราชบญัญัตสิทิธบิตัร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542 ตอ่ไป 

 

      - เมือ่ผูข้อไดช้ าระคา่ธรรมเนยีมประกาศโฆษณา กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะด าเนนิการจัดท าประกาศโฆษณา ดงันี้ 

 

        (1) จัดท าหนา้ประกาศโฆษณาในระบบสทิธบิัตร (E-Patent) 

        (2) จัดท าซดี ี(CD) ประกาศโฆษณา 250 ค า/ 1 แผน่ซดี ี(CD) 

 

      - ระยะเวลาการประกาศโฆษณา 90 วนั นับตัง้แตว่นัทีด่ าเนนิการประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 

 

การยืน่ค าคดัคา้น 

 

   หากบคุคลใดเห็นวา่ตนมสีทิธรัิบสทิธบิตัรดกีวา่ผูย้ืน่ขอรับสทิธบิตัร หรอืเห็นวา่ค าขอรับสทิธบิตัรใดไมช่อบดว้ยมาตรา 5 

มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรอืมาตรา 14 จะตอ้งยืน่ค าคัดคา้นภายใน 90 วนั นับตัง้แตว่ันประกาศโฆษณาตามมาตรา 31 

      - ผูค้ดัคา้นจะตอ้งยืน่ค าคัดคา้น (แบบ สป/สผ/อสป/007-ค ค าคดัคา้นการขอรับสทิธบิัตร) พรอ้มระบเุหตผุลทีใ่ชใ้นการ

คดัคา้น ตอ่เจา้หนา้ทีภ่ายใน 90 วนั นับแตว่นัทีป่ระกาศโฆษณา ณ ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์หรอื

ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับถงึกองสทิธบิตัรออกแบบ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา พรอ้ม

ช าระคา่ธรรมเนยีม และแนบเอกสารหลกัฐาน 

 

      - ผูค้ดัคา้นสามารถยืน่ค าขอน าพยานเอกสารหลกัฐานหรอืค าแถลงเพิม่เตมิค าคดัคา้น (แบบ สป/สผ/อสป/007-ก(พ) ค าขอ

น าพยานหลักฐานมาแสดงหรอืแถลงเพิม่เตมิ) ภายใน 30 วนั นับแตว่นัยืน่ค าคดัคา้น (กรณีผูค้ดัคา้นมคีวามประสงคจ์ะน าพยาน

เอกสารหลักฐานคดัคา้นยืน่ประกอบเพิม่เตมิ) 

 

      - การยืน่ค าโตแ้ยง้ เมือ่ผูข้อรับสทิธบิตัรไดรั้บหนังสอืแจง้การคดัคา้น ผูข้อรับสทิธบิัตรจะตอ้งยืน่ค าโตแ้ยง้ (แบบ สป/สผ/

อสป/008-ก ค าโตแ้ยง้) พรอ้มรายละเอยีดค าโตแ้ยง้ภายใน 90 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ ชัน้ 3 กรม

ทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์หรอืส านักงานพาณชิยจั์งหวดั หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับถงึ กองสทิธบิตัร

ออกแบบ กรมทรัพยส์นิทางปัญญาไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน (หากม)ี 

 

      - ผูข้อรับสทิธบิตัรสามารถยืน่ค าขอน าพยานเอกสารหลกัฐานหรอืค าแถลงเพิม่เตมิค าโตแ้ยง้ (แบบ สป/สผ/อสป/007-ก(พ) 

ค าขอน าพยานหลกัฐานมาแสดงหรอืแถลงเพิม่เตมิ) ภายใน 30 วนั นับแตว่นัยืน่ค าโตแ้ยง้ (กรณีผูข้อมคีวามประสงคจ์ะน าพยาน

เอกสารหลักฐานโตแ้ยง้ยืน่ประกอบเพิม่เตมิ) 

 

 

 



 

การอทุธรณ์ค าวนิจิฉัยของอธบิด ี

 

      - เมือ่อธบิดไีดว้นิจิฉัยและมคี าสัง่ตามมาตรา 33 หรอืมาตรา 34 แลว้ ใหแ้จง้ค าวนิจิฉัยและค าสัง่ไปยังผูค้ัดคา้นและผูโ้ตแ้ยง้

(ผูข้อรับสทิธบิัตร)พรอ้มดว้ยเหตผุล ถา้ผูค้ัดคา้นหรอืผูโ้ตแ้ยง้(ผูข้อรับสทิธบิัตร)ไมเ่ห็นดว้ยตอ่ค าวนิจิฉัยของอธบิด ีสามารถจะ

ยืน่อทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการสทิธบิตัรภายใน 60 วนั นับแตว่ันทีรั่บหนังสอืแจง้ ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

กระทรวงพาณชิย ์หรอืส านักงานพาณชิยจั์งหวดั หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับถงึกองสทิธบิัตรออกแบบกรมทรัพยส์นิ

ทางปัญญาพรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีม และแนบเอกสารหลักฐาน 

 

การพจิารณาความใหมข่องแบบผลติภัณฑ ์

 

       1.พจิารณาจากค าขอทีป่ระกาศโฆษณาครบ 90 วนั และไมม่กีารคดัคา้น 

       2. ในกรณีมกีารคัดคา้นและตอ่มามคี าวนิจิฉัยยกค าขอรับสทิธบิัตร โดยผูข้อรับสทิธบิัตรไมไ่ดอ้ทุธรณ์ภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนด ใหถ้อืวา่ผลค าวนิจิฉัยนัน้สิน้สดุ (ไมต่อ้งพจิารณาตอ่ไป) 

       3. พจิารณาโดยเฉพาะในสว่นแบบผลติภัณฑ ์ทีเ่ป็นสาระส าคัญทีข่อรับความคุม้ครองตามขอ้ถอืสทิธ ิรูปร่าง ลักษณะของ

แบบผลติภัณฑท์ีข่อรับสทิธบิัตร โดยมสีาระทีต่อ้งตรวจสอบตามกฎหมาย ดงันี้ 

           3.1 มาตรา 16 ตรวจสอบเรือ่งสทิธวิา่บคุคลทีไ่ดย้ืน่ค าขอรับสทิธบิตัรไวก้อ่นเป็นผูม้สีทิธรัิบสทิธบิัตร 

           3.2 มาตรา 56 ตรวจสอบวา่สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นทางอตุสาหกรรมรวมทัง้หัตถกรรม 

           3.3 มาตรา 57 ตรวจสอบความใหม่ 

           3.4 มาตรา 60 ตรวจสอบวา่ค าขอรับสทิธบิัตรแตล่ะฉบบั ขอไดเ้ฉพาะแบบผลติภัณฑท์ีใ่ชก้บัผลติภัณฑอ์ยา่งเดยีว 

 

       4. การพจิารณาตามกฎกระทรวงฉบับที ่22 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิทิธบิัตร พ.ศ. 2522 แกไ้ข

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตสิทิธบิตัร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญัตสิทิธบิตัร (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542 ขอ้ 11 ให ้

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบการออกแบบผลติภัณฑ ์ทีย่ืน่ขอรับสทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑเ์ป็นไปตามมาตรา 56 หรอืไม ่

โดยพจิารณาวา่ มกีารออกแบบผลติภัณฑท์ีเ่ปิดเผยสาระสาคัญ หรอืรายละเอยีดในเอกสาร หรอืสิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ัดสารบบไวเ้พือ่

ประโยชนใ์นการตรวจสอบหรอืไม ่สารบบการออกแบบผลติภัณฑ ์ทีจ่ัดไวเ้พือ่ประโยชนใ์นการตรวจสอบนีใ้นทางสากลจะ

จัดระบบโดยการจ าแนกประเภทของการออกแบบผลติภัณฑไ์วเ้ป็นจ าพวกทีเ่รยีกกนัวา่Locarno Design Classification ซึง่กรม

ทรัพยส์นิทางปัญญาไทยจ าแนกแบบผลติภัณฑต์ามประเภทของผลติภัณฑส์ากลเชน่กนั โดยจัดเก็บขอ้มูลแบบผลติภัณฑท์ีไ่ด ้

เปิดเผยในประกาศโฆษณาค าขอรับสทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑ ์นับแตปี่ พ.ศ.2533 เป็นตน้มาจนถงึปัจจบุนั ในปัจจุบันนี้

สามารถตรวจคน้ในรูปสิง่ตพีมิพแ์ละสามารถเขา้สบืคน้งานทีป่รากฏอยูแ่ลว้จากระบบคอมพวิเตอรม์าใชป้ระโยชนเ์ป็นเอกสารงาน

ทีป่รากฏอยูแ่ลว้ เพือ่พจิารณาความใหมข่องค าขอทีย่ืน่ 

       5. การตรวจสอบสาระส าคญัการออกแบบผลติภัณฑ ์ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการพจิารณาสาระส าคัญของภาพแบบผลติภัณฑท์ีย่ืน่

ค าขอรับสทิธบิัตรกับแบบผลติภัณฑท์ีป่รากฏอยูแ่ลว้ โดยผูต้รวจสอบตอ้งด าเนนิการตรวจคน้ภาพแบบผลติภัณฑจ์ าพวกเดยีวนัน้

ทีป่รากฏอยูแ่ลว้ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ แลว้น าภาพแบบผลติภัณฑท์ีม่รีูปร่างลักษณะใกลเ้คยีงกนัมาพจิารณา

เปรยีบเทยีบ 

           5.1 หากพบวา่แบบผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค าขอรับสทิธบิัตรไมม่ลีกัษณะเหมอืนหรอืคลา้ยกบัภาพแบบผลติภัณฑท์ีป่รากฏอยู่

แลว้ ผูต้รวจสอบจะท ารายงานเสนอรับจดทะเบยีน ตามมาตรา 56 และออกหนังสอืแจง้ช าระคา่รับจดทะเบยีนสทิธบิตัร 

           5.2 หากพบวา่แบบผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค าขอรับสทิธบิัตรมลีกัษณะคลา้ยหรอืเหมอืนกับภาพแบบผลติภัณฑท์ีป่รากฏอยูแ่ลว้ 

ผูต้รวจสอบจะท ารายงานเสนอยกค าขอ ตามมาตรา 57 และออกหนังสอืแจง้ผูข้อรับสทิธบิัตร 

 

           - หากผูข้อรับสทิธบิตัรไมเ่ห็นดว้ยกับค าสัง่ของพนักงานเจา้หนา้ที ่สามารถยืน่อทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการสทิธบิตัร ภายใน 

60 วนั นับจากวนัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีม และแนบเอกสารหลกัฐาน 

 

การออกหนังสอืส าคญั 

 

   เมือ่ผูข้อรับสทิธบิตัรไดรั้บหนังสอืแจง้ใหช้ าระคา่รับจดทะเบยีนสทิธบิตัร ผูข้อยืน่ค าขอช าระคา่ธรรมเนยีมรับจดทะเบยีน

สทิธบิตัรค าขอรับสทิธบิัตรตอ่เจา้หนา้ที ่ณ ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์หรอื ส านักงานพาณชิยจ์ังหวดั 

หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับถงึกองสทิธบิัตรออกแบบกรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

 



   หากผูข้อรับสทิธบิัตรไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมและยืน่เอกสารหลกัฐานตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืแจง้ ภายในระยะเวลา 60 วนั นับจาก

วนัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ ถอืวา่ละทิง้ค าขอ ตามมาตรา 33 

 

หมายเหต ุ

 

 1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืส าหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่ถูกตอ้งครบถว้น

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนแลว้ 

 

 2. กรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมถู่กตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอ) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ

ภายในก าหนดระยะเวลา 90 วนั นับแตว่นัยืน่ค าขอและในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภายใน

ก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้แจง้เหตุ

แหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย 

 

 3. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาแลว้จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไมไ่ดไ้ม่วา่ใน

กรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมายบญัญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีมหรอื (2) ช าระคา่ธรรมเนยีมซ ้าซอ้นหรอืช าระเกนิซึง่การช าระ

ดงักลา่วเกดิเนือ่งจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐโดยมใิชค่วามผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณาเป็น

กรณีๆไป 

 

4. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอตอ้งน าเอกสารหรอืหลักฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้นใหผู้ย้ืน่ค าขอน าเอกสารหรอื 

 

หลกัฐานมายืน่พรอ้มกนัทัง้หมดในคราวเดยีวกนั 

 

 5. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่ส าเนาเอกสารหลักฐาน ใหผู้ย้ืน่ค าขอรับรองความถกูตอ้งของส าเนาเอกสารหลักฐานนัน้ดว้ย 

 

 6. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้ืน่ค าขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมคี ารับรอง

ของผูแ้ปลวา่เป็นค าแปลทีถ่กูตอ้ง 

 

 7. ในกรณีทีค่ าขอไมถ่กูตอ้งหรอืมเีอกสารไมถ่กูตอ้งครบถว้นและผูย้ืน่ค าขอ (เจา้ของค าขอ) หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ

ไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง เนือ่งจากไดท้ าการมอบอ านาจใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอแทน จะตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจชว่ง

หรอืหนังสอืมอบอ านาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้มอี านาจยืน่ค าขอแทนและมอี านาจลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอดว้ย 

หากไมม่หีนังสอืมอบอ านาจดังกลา่วขา้งตน้อาจท าใหเ้จา้หนา้ทีไ่มม่อี านาจรับค าขอได ้

 

8. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไดด้ าเนนิการยืน่ค าขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑ ์ค ารอ้ง หรอืค าขออืน่ๆผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต

และปรากฏวา่ค าขอไมถ่กูตอ้งครบถว้นเป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้ใหผู้ย้ืน่ค าขอน าสง่เอกสารเพิม่เตมิใหถ้กูตอ้งครบถว้น

ภายในระยะเวลาเดยีวกนักบัการน าสง่ค าขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑ ์ค ารอ้ง หรอืค าขออืน่ๆทีไ่ดย้ืน่ทางอนิเทอรเ์น็ต

มายังกรมทรัพยส์นิทางปัญญา ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บเลขทีค่ าขอและวนัยืน่ค าขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑ์

ทัง้นี ้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นและระยะเวลาดงักลา่วผ่านทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail) ที่

ผูย้ืน่ค าขอไดใ้หไ้วภ้ายในวนัท าการถัดไป 

 

9. ทัง้นี ้ไมนั่บระยะเวลา ทีผู่ข้อตอ้งด าเนนิการตามค าสัง่ของพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอื ระยะเวลาทีผู่ข้อแกไ้ขค าขอ หรอื การ

ขอใหร้ะงับการด าเนนิการทางทะเบยีนไวช้ัว่คราว 

 

10. กรณีทีม่กีารคัดคา้น/โตแ้ยง้ หากมผีูย้ืน่ค าคดัคา้นเพราะเห็นวา่ตนมสีทิธดิกีวา่ผูข้อรับสทิธบิตัร หรอื เห็นวา่ค าขอรับสทิธบิตัร

ไมช่อบดว้ยดว้ยกฏหมาย ระยะเวลาด าเนนิการเนนิการจะเพิม่อกี 330 วนั 

  

 

 

 
 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (-))  
ศนูยรั์บบรกิารประชาชน ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 563 ถนน
นนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั ทกุจังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ในการสง่ไปรษณียผ์ูย้ืน่ตอ้งสง่ไปรษณียแ์บบ
ลงทะเบยีนตอบรับพรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีม โดยข าระทางธนาณัติ
สัง่จา่ยกรมทรัพยส์นิทางปัญญา))  
กองสทิธบิตัรออกแบบ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 563 ถนน
นนทบรุ ีต าบลกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000/

ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (การยืน่ค าขอผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตผูย้ืน่ค าขอจะตอ้ง
จัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาภายใน 15 
วนั นับแตว่นัทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มลูลงในอนิเตอรเ์น็ตโดยมายืน่
ดว้ยตัวเองหรอืสง่ทางไปรษณียก็์ได)้)  
ยืน่ค าขอทางอนิเตอรเ์น็ต (e-filing) www.ipthailand.go.th /

เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 เดอืน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

การยืน่ค าขอใหม่ 

- กดรับบตัรควิพบเจา้หนา้ที ่
- ยืน่แบบ สป/สผ/อสป/001-ก  

ค าขอรับสทิธบิัตร/อนุสทิธบิตัร 
- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

- กดบตัรควิการเงนิเพือ่ช าระคา่ธรรมเนยีมค าขอใหม่ 
- ผูข้อไดรั้บเลขทีค่ าขอและส าเนาค าขอ 

(หมายเหต:ุ (-))  

1 วนั กองสทิธบิตัรออกแบบ 

 

2) กำรพจิำรณำ 
การตรวจสอบเบือ้งตน้ 

- พจิารณาความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร 

- พจิารณาความถูกตอ้งครบถว้นของภาพแสดงแบบผลติภัณฑ ์
(หมายเหต:ุ (กรณีถกูตอ้งครบถว้น แจง้ใหช้ าระประกาศโฆษณา 
- กรณีไมถู่กตอ้ง แจง้ใหย้ืน่แกไ้ข 
- กรณีไม่ยืน่แกไ้ขเพิม่เตมิ ตามก าหนด ถอืวา่ละทิง้ค าขอ))  

5 เดอืน กองสทิธบิตัรออกแบบ 
 

3) กำรพจิำรณำ 

การยืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิ 
- กดรับบตัรควิพบเจา้หนา้ที ่

- ยืน่แบบสป/สผ/อสป/003-ก 
ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอรับสทิธบิตัร/อนุสทิธบิัตร พรอ้ม

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

1 วนั กองสทิธบิตัรออกแบบ 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

- กดบตัรควิการเงนิเพือ่ช าระคา่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิ 

- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอแลว้ลงรับและออกเลขค ารอ้ง 
(หมายเหต:ุ (-))  

4) กำรพจิำรณำ 
การยืน่ค าช าระคา่ประกาศโฆษณา 

- กดรับบตัรควิพบเจา้หนา้ที ่

- ยืน่หนังสอืทีเ่จา้หนา้ทีส่ัง่ใหม้าช าระคา่ประกาศโฆษณา 
- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอถกูตอ้ง 

- กดบตัรควิการเงนิเพือ่ช าระคา่ประกาศโฆษณา 
- ผูข้อเก็บตวัจรงิใบเสร็จ (สฟ้ีา) สว่นเจา้หนา้ทีเ่ก็บส าเนา

ใบเสร็จ (สชีมพู) 

จัดท าประกาศโฆษณา 
-จัดท าหนา้ประกาศโฆษณาในระบบสทิธบิตัร (E-Patent) 

-จัดท าซดี ี(CD) ประกาศโฆษณา 250 ค าขอ/ 1 แผน่ ซดี ี(CD) 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมช่ าระคา่ประกาศโฆษณา ถอืวา่ละทิง้ 
ค าขอ))  

16 วนั กองสทิธบิตัรออกแบบ 
 

5) กำรพจิำรณำ 
การประกาศโฆษณา 

(หมายเหต:ุ (เปิดโอกาสใหย้ืน่คดัคา้น ภายใน 90 วนั นับแตว่ัน
ประกาศโฆษณา))  

90 วนั กองสทิธบิตัรออกแบบ 
 

6) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาความใหมข่องแบบผลติภัณฑ ์
(หมายเหต:ุ (ตอ้งรวบรวมเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา
ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
- การใชด้ลุพนิจิตอ้งใชท้กัษะเฉพาะดา้น 

- กรณีทีต่รวจสอบแบบผลติภัณฑไ์มเ่หมอืนหรอืคลา้ยกับ
หลกัฐานทีป่รากฎอยูแ่ลว้ เสนอรับจดทะเบยีนสทิธบิตัร 
- กรณีพจิารณาพบวา่เหมอืนหรอืคลา้ยกับหลักฐานทีป่รากฎอยู่
แลว้ จะเสนอยกค าขอ ถา้ไมเ่ห็นดว้ยกบัค าสัง่ของเจา้หนา้ที่
สามารถยืน่อทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการสทิธบิตัรภายใน 60 วนั))  

6 เดอืน กองสทิธบิตัรออกแบบ 

 

7) กำรพจิำรณำ 

การช าระคา่รับจดทะเบยีนและออกหนังสอืส าคัญ 
- กดรับบตัรควิพบเจา้หนา้ที ่

- ยืน่หนังสอืแจง้ใหช้ าระคา่รับจดทะเบยีนและออกสทิธบิตัร 

- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอ 
- กดบตัรควิการเงนิเพือ่ช าระคา่รับจดทะเบยีนสทิธบิตัร 

(หมายเหต:ุ (หากผูข้อรับสทิธบิตัรไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมและยืน่
เอกสารหลักฐานตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืแจง้ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดภายใน 60 วนั นับจากวนัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ให ้
มาช าระคา่ธรรมเนยีมการรับจดทะเบยีนสทิธบิัตร ถอืวา่ละทิง้ค า
ขอ ตามมาตรา 33) 

(จัดท าหนังสอืส าคญัการจดทะเบยีนเสนอผูม้อี านาจลงนาม
ตามล าดบัชัน้ และด าเนนิการจัดสง่หนังสอืส าคัญการจด 

ทะเบยีนใหผู้ข้อรับสทิธบิตัร))  

15 วนั กองสทิธบิตัรออกแบบ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

จดุรับค าขอ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 

 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทน หรอื หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีไมไ่ด้

ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(มอบอ านาจใหต้วัแทน ทีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้บั 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((ฉบับปัจจบุนั ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ค ำขอรบัสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณียืน่ค าขอใหม่) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

5) 
 

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) ค ำรบัรองเกีย่วกบัสทิธขิอรบั
สทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณียืน่ค าขอใหม่) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

6) 
 

แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ค ำขอแกไ้ขเพิม่เตมิค ำขอรบัสทิธบิตัร 
หรอือนุสทิธบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณียืน่แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

7) 
 

แบบ สป/สผ/อสป/007-ค ค ำคดัคำ้นกำรขอรบัสทิธบิตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณียืน่คดัคา้น โตแ้ยง้) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

8) 

 

แบบ สป/สผ/อสป/008-ก ค ำโตแ้ยง้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณียืน่คดัคา้น โตแ้ยง้) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

9) 
 

แบบ สป/สผ/อสป/007-ก(พ) ค ำขอน ำพยำนหลกัฐำนมำแสดง
หรอืแถลงเพิม่เตมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณียืน่คดัคา้น โตแ้ยง้) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำขอใหม ่
(หมายเหต:ุ (-))  

คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 
 

2) ค ำขอแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(หมายเหต:ุ (-))  
คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

 

3) ค ำขอคดัคำ้นโตแ้ยง้ 

(หมายเหต:ุ (-))  
คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 

 

4) ค ำขอประกำศโฆษณำ 
(หมายเหต:ุ (-))  

คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 
 

5) ค ำขอรบัจดทะเบยีนและออกสทิธบิตัร 

(หมายเหต:ุ (-))  
คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 

 
 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสทิธบิตัรออกแบบ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา โทรศพัท ์02-547-4713 

(หมายเหต:ุ (-))  
2) สายดว่น กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 1368 

(หมายเหต:ุ (-))  
3) www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ (-))  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ค าขอรับสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร 
(หมายเหต:ุ (-))  

2) แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) ค ารับรองเกีย่วกบัสทิธขิอรับสทิธบิตัร/อนุสทิธบิัตร 

(หมายเหต:ุ (-))  
3) แบบ สป/สผ/อสป/002-ก ค าขอถอืสทิธใิหถ้อืวนัทีย่ืน่ค าขอในตา่งประเทศเป็นครัง้แรกเป็นวันยืน่ค าขอในประเทศ

ไทย 

(หมายเหต:ุ (-))  
4) แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอรับสทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร 

(หมายเหต:ุ (-))  
5) แบบ สป/สผ/อสป/007-ก(พ) ค าขอน าพยานหลกัฐานมาแสดงหรอืแถลงเพิม่เตมิ 

(หมายเหต:ุ (-))  
6) แบบ สป/สผ/อสป/007-ค ค าคัดคา้นการขอรับสทิธบิัตร 

(หมายเหต:ุ (-))  
7) แบบ สป/สผ/อสป/008-ก ค าโตแ้ยง้ 

(หมายเหต:ุ (-))  
8) แบบ สป/สผ/อสป/012-ก ใบตอ่ทา้ยค าขอ 

(หมายเหต:ุ (-))  
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/09/2562 

http://www.info.go.th/

