
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูกำรจดทะเบยีนสทิธบิตัรกำรออกแบบ

ผลติภณัฑ ์(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสทิธบิตัรออกแบบ กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เมือ่ผูข้อรับสทิธบิตัร ตอ้งการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูข้อรับสทิธบิตัรหลงัรับจดทะเบยีน (กรณีแกไ้ขเอง) คอืเปลีย่นแปลง 

ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู ่ของผูข้อรับสทิธบิตัร หรอืตวัแทนผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากผูข้อรับสทิธบิตัร 

 

   - ในกรณีทีเ่อกสารหลักฐานประกอบค าขอไมค่รบถว้น กลุม่สารบบ หนังสอืส าคัญฯ จะออกหนังสอืแจง้ถงึผูข้อรับสทิธบิตัรหรอื

ตวัแทนผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากผูข้อรับสทิธบิัตร ใหด้ าเนนิการน าสง่เอกสารหลักฐานประกอบค าขอเพิม่เตมิ โดยน ามาสง่ทีก่ลุม่

สารบบ หนังสอืส าคัญฯ 

 

หมายเหต ุ

 

   1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืส าหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่มถกูตอ้งครบถว้น

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนแลว้ 

 

   2. กรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอ) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิภายในก าหนดระยะเวลา 90 วนั นับแตว่นัยืน่ค าขอและในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น

ภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้

แจง้เหตแุหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย 

 

   3. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไมไ่ดไ้มว่า่

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

ดงักลา่วเกดิเนือ่งจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐโดยมใิชค่วามผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณาเป็น

กรณีๆไป 

 

   4. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอตอ้งน าเอกสารหรอืหลกัฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้นใหผู้ย้ืน่ค าขอน าเอกสารหรอื 

 

หลกัฐานมายืน่พรอ้มกนัทัง้หมดในคราวเดยีวกนั 

 

   5. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่ส าเนาเอกสารหลักฐาน ใหผู้ย้ืน่ค าขอรับรองความถกูตอ้งของส าเนาเอกสารหลักฐานนัน้ดว้ย 

 

   6. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้ืน่ค าขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมคี า

รับรองของผูแ้ปลวา่เป็นค าแปลทีถ่กูตอ้ง 

 

   7. ในกรณีทีค่ าขอไมถ่กูตอ้งหรอืมเีอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้นและผูย้ืน่ค 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 าขอรับสทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑ ์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 

  



 

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 : 3 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- กดรับบตัรควิพบเจา้หนา้ที ่
- ยืน่แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอรับ

สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร 

- ยืน่แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ค าขอรับสทิธบิัตร/อนุสทิธบิตัร  
พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอแลว้ลงรับและออกเลขค ารอ้ง 
(หมายเหต:ุ (-))  

1 วนั กองสทิธบิตัรออกแบบ 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ด าเนนิการอนุมัตใิหแ้กไ้ข เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มลูปัจจบุนั 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีเจา้หนา้ทีส่ัง่แกไ้ขเพิม่เตมิเอกสารทีไ่ม่
ถกูตอ้ง จะเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบเบือ้งตน้ใหมอ่กีครัง้ 
- ในกรณีทีผู่ข้อยืน่แกไ้ขเขา้มาเอง เจา้หนา้ทีต่อ้งพจิารณา
ด าเนนิการตามขัน้ตอนทีไ่ดร้ะบไุว)้)  

2 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) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

จดุรับค าขอ 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

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

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทน หรอื หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีไมไ่ด้

ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(มอบอ านาจใหต้วัแทน ทีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้บั 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

5) 
 

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

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

6) 
 

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ค ำขอรบัสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) 1 ค ำขอ 

(หมายเหต:ุ (-))  
คำ่ธรรมเนยีม 50 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/003-ก ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอรับสทิธบิัตร หรอือนุสทิธบิตัร 

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

(หมายเหต:ุ (-))  
 

หมำยเหตุ 

- 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/09/2562 

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

