
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรอนญุำตใหใ้ชส้ทิธบิตัรกำรออกแบบผลติภณัฑ ์(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสทิธบิตัรออกแบบ กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

   1. สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิัตร คอื สญัญาทีผู่ใ้หส้ทิธไิดใ้หส้ทิธเิฉพาะอยา่งแกผู่ข้อใชส้ทิธ ิไดแ้ก ่สทิธใินการใช ้

ผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บจดทะเบยีนสทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑแ์ลว้ โดยอนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิม่เกนิอายคุวามคุม้ครอง 10 ปี นับ

จากวนัยืน่จดทะเบยีน และตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีใหค้รบ้ว้นเปน นปัจจุบนั ้า้ยังไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมรายปี จะด าเนนิการ

อนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิม่ได ้

 

       - ในกรณีทีเ่อกสารหลกัฐานประกอบค าขอไมค่รบ้ว้น กลุม่สารบบ หนังสอืส าคญัฯ จะออกหนังสอืแจง้้งึผูอ้นุญาตใหใ้ช ้

สทิธใิหด้ าเนนิการน าสง่เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอเพิม่เตมิ โดยน ามาสง่ทีก่ลุม่สารบบ หนังสอืส าคญัฯ 

 

       - ในกรณีทีผู่อ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิยังไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมรายปีไมเ่ปน นปัจจบุนั กลุม่สารบบ หนังสอืส าคญัฯ จะออกหนังสอื

แจง้้งึผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธใิหท้ราบวา่ยังไม่สามาร้ด าเนนิการจดทะเบยีนการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิด ้เนื่องจากตอ้งใหผู้อ้นุญาตให ้

ใชส้ทิธดิ าเนนิการช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีใหเ้ปน นปัจจบุนั 

 

       - ในกรณีทีผู่อ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิยังไมไ่ดม้กีารช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีที ่5-10 กลุม่สารบบ หนังสอืส าคัญฯ จะออกหนังสอื

แจง้ใหผู้อ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธทิราบวา่ยังไม่สามาร้ด าเนนิการจดทะเบยีนการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิด ้เนือ่งจาก้กูเพกิ้อนกรณีไมไ่ด ้

ช าระคา่ธรรมเนยีม 

 

   2. ผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิสามาร้ยืน่แบบค าขอ ณ งานบรกิารและตรวจรับค าขอจดทะเบยีน ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

หรอืส านักงานพาณชิยจั์งหวดัทีผู่อ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธมิภีมูลิ าเนา พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอให ้้ กูตอ้งครบ้ว้นโดย

เสยีคา่ธรรมเนยีมจ านวน 250 บาท 

 

หมายเหต ุ

 

   1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืส าหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่ม้กูตอ้งครบ้ว้น

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนแลว้ 

 

   2. กรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่้ กูตอ้งครบ้ว้นเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอ) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิภายในก าหนดระยะเวลา 90 วนั นับแตว่นัยืน่ค าขอและในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบ้ว้น

ภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ให ้้ อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้

แจง้เหตแุหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย 

 

   3. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไมไ่ดไ้มว่า่

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

ดงักลา่วเกดิเนือ่งจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐโดยมใิชค่วามผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณาเปน น

กรณีๆไป 

 

   4. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอตอ้งน าเอกสารหรอืหลกัฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบ้ว้นใหผู้ย้ืน่ค าขอน าเอกสารหรอื 

หลกัฐานมายืน่พรอ้มกนัทัง้หมดในคราวเดยีวกนั 

 

   5. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่ส าเนาเอกสารหลักฐาน ใหผู้ย้ืน่ค าขอรับรองความ้กูตอ้งของส าเนาเอกสารหลักฐานนัน้ดว้ย 

 

   6. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเปน นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้ืน่ค าขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยค าแปลเปน นภาษาไทยโดยมคี า

รับรองของผูแ้ปลวา่เปน นค าแปลที่้ กูตอ้ง 

 



 

   7. ในกรณีทีค่ าขอไม่้ กูตอ้งหรอืมเีอกสารไม่้ ูกตอ้งครบ้ว้นและผูย้ืน่ค าขอ (เจา้ของค าขอ) หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ

ไมไ่ดเ้ปน นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง เนือ่งจากไดท้ าการมอบอ านาจใหบ้คุคลอืน่เปน นผูย้ืน่ค าขอแทน จะตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจชว่ง

หรอืหนังสอืมอบอ านาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้มอี านาจยืน่ค าขอแทนและมอี านาจลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอดว้ย 

หากไมม่หีนังสอืมอบอ านาจดังกลา่วขา้งตน้อาจท าใหเ้จา้หนา้ทีไ่มม่อี านาจรับค าขอได ้

 

   8. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไดด้ าเนนิการยืน่ค าขอรับสทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑ ์ค ารอ้ง หรอืค าขออืน่ๆผา่นทางอนิเทอรเ์นนต

และปรากฏวา่ค าขอไม่้ กูตอ้งครบ้ว้นเปน นเหตใุหไ้มส่ามาร้พจิารณาได ้ใหผู้ย้ืน่ค าขอน าสง่เอกสารเพิม่เตมิให ้้ กูตอ้งครบ้ว้น

ภายในระยะเวลาเดยีวกนักบัการน าสง่ค าขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑ ์ค ารอ้ง หรอืค าขออืน่ๆทีไ่ดย้ืน่ทางอนิเทอรเ์นนต

มายังกรมทรัพยส์นิทางปัญญา ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บเลขทีค่ าขอและวนัยืน่ค าขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑ์

ทัง้นี ้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการตรวจสอบความู้กตอ้งครบ้ว้นและระยะเวลาดงักลา่วผ่านทางไปรษณียอ์เิลนกทรอนกิส ์(E-Mail)  

ทีผู่ย้ืน่ค าขอไดใ้หไ้วภ้ายในวนัท าการ้ัดไป 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

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

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

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

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

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

ไปรษณีย ์ 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (การยืน่ค าขอผา่นทางอนิเตอรเ์นนตผูย้ืน่ค าขอจะตอ้ง
จัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาภายใน 15 
วนั นับแตว่นัทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มลูลงในอนิเตอรเ์นนตโดยมายืน่
ดว้ยตัวเองหรอืสง่ทางไปรษณียก์นได)้)  
ยืน่ค าขอทางอนิเตอรเ์นนต (e-filing) www.ipthailand.go.th /

เวนบไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- กดรับบตัรควิพบเจา้หนา้ที ่

- ยืน่แบบ สป/สผ/อสป/205-ก ค าขอจดทะเบยีนการอนุญาตให ้
ใชส้ทิธติามสทิธบิตัร/อนุสทิธบิัตร 

- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอแลว้ ลงรับและออกเลขค ารอ้ง 
(หมายเหต:ุ (-))  
 

 
 

1 วนั กองสทิธบิตัรออกแบบ 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 

- น าหนังสอืแจง้ผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละผูรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ
เสนอตอ่ผูอ้ านวยการกองสทิธบิตัรออกแบบ เพือ่อนุญาตและ 

ลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ด าเนนิการจัดสง่หนังสอืแจง้ใหผู้อ้นุญาตใหใ้ช ้
สทิธแิละผูรั้บอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที่
พจิารณาแลว้เสรนจ))  

3 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 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

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

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทน หรอื หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีไมไ่ด้

ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(มอบอ านาจใหต้วัแทน ทีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้บั 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

4) 
 

แบบ สป/สผ/อสป/205-ก ค ำขอจดทะเบยีนกำรอนุญำตใหใ้ช้

สทิธติำมสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

5) 
 

สญัญำกำรอนุญำตใหใ้ชส้ทิธติำมสทิธบิตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) 1 ค ำขอ 

(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:ุ (-))  
 
 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ้นนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกรนด 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/205-ก ค าขอจดทะเบยีนการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร 

(หมายเหต:ุ (-))  
 

หมำยเหตุ 

- 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเวนบไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/09/2562 

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

