
7. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่อ 1 ค�าขอ ช�าระตามแต่ละขั้นตอนดังนี้
ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  บาท
ค�าขอแก้ไขเพิ่มเติม   บาท
การประกาศโฆษณา  บาท
การออกสิทธิบัตร   บาท
ค�าคัดค้าน    บาท
ค�าอุทธรณ์   บาท
ค�าขอเปลี่ยนแปลงค�าขอรับสิทธิบัตร  บาท
ค�าขอถือสิทธิให้วันยื่นในต่างประเทศเป็นวันยื่นในไทย   บาท

8. อายุความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  
 สิทธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์มอีาย ุ10 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ียืน่ค�าขอรบัสิทธิบตัร
การออกแบบผลิตภัณฑ์

9. สถานที่ยื่นค�าขอ

 9.1 ศนูย์บรกิารจดทะเบยีนทรพัย์สินทางปัญญา ชัน้ 3 กรมทรพัย์สินทางปัญญา
 9.2 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด
 9.3 ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงผู้อ�านวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 (แนบเอกสารการช�าระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ สั่งจ่าย
ผู้อ�านวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
Department of Intellectual Property

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

wwwกรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th
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สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์



1. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร
         
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ้มครอง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีมีลักษณะตามกฎหมายก�าหนดเป็นสิทธิพิเศษ โดยให้
สิทธิ์ที่จะผลิตสินค้าและจ�าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2. ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

 ผู้ทรงสิทธิบตัรเท่านัน้มสิีทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบตัร หรอืขาย หรอืมไีว้
เพื่อขายหรือเสนอขาย หรือน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แบบ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร?

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างภายนอกของ
แบบผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของแบบผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่าง
ไปจากเดิม เช่น การออกแบบของเล่น เครื่องประดับ รถยนต์ เป็นต้น

4. เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

 ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีหรือใช้
แพร่หลายหรือได้เปิดเผยภาพ อันเป็นสาระส�าคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
เอกสารหรือส่ิงพิมพ์ท่ีได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวัน
ขอรับสิทธิบัตร และต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑใ์หม่ซึ่งสามารถผลิตได้ใน 
เชิงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

 5.1 แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
  5.1.1 ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีหรือใช้แพร่หลายอยู ่แล้วก่อน 
วันยื่นขอรับความคุ้มครอง

  5.1.2 ต้องไม่เป็นแบบผลิตภณัฑ์ท่ีได้มกีารเปิดเผยรปูภาพ สาระส�าคญัหรอื 
รายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพ์ท่ีได้เผยแพร่อยู่แล้วกอ่นวันยื่นขอรับความ
คุ้มครอง
  

  5.1.3  ต้องไม่เป็นแบบผลติภณัฑ์ท่ีเคยมปีระกาศโฆษณาค�าขอสิทธิบตัร
ในประเทศไทยอยู่แล้วก่อนวันยื่นขอรับความคุ้มครอง

 5.2 แบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 
อันดีของประชาชน

 
 5.3 แบบผลิตภัณฑ์ที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

6. เอกสารทีใ่ช้ในการขอรับสิทธบัิตรการออกแบบผลิตภณัฑ์

 การยืน่ค�าขอรบัสิทธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์จะต้องยืน่ค�าขอพร้อมท้ังช�าระ
ค่าธรรมเนียม ในค�าขอต้องประกอบด้วย
 6.1 แบบพิมพ์ค�าขอรับสิทธิบัตร สป / สผ / อสป / 001-ก
 6.2 ข้อถือสิทธิ
 6.3 ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (รูปเขียน หรือ ภาพถ่าย)
 6.4 ค�าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
 6.5 เอกสารอื่นๆ เช่น
  - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ค�ารับรองเกี่ยวกับสิทธิ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) หรือหนังสือ 
สัญญาโอนสิทธิ หนังสือสัญญาจ้าง
  - หนังสือมอบอ�านาจ (เฉพาะมอบอ�านาจให้ตัวแทนท่ีขึ้นทะเบียนไว ้
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)
  - เอกสารการขอนบัวนัยืน่ค�าขอในต่างประเทศเป็นวนัยืน่ค�าขอในประเทศ
  - ต ้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนออกให้ไม ่เกิน 
6 เดือน นับจนถึงวันยื่นขอกรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนกรณียื่นหลายค�าขอใน 
วันเดียวกันใช้ต้นฉบับและส�าเนาหนังสือรับรองโดยรับรองส�าเนาถูกต้องด้วย
  - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ยื่นค�าขอ

ตัวอย่าง

(19) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (11) เลขที่ประกาศโฆษณา 187660
กระทรวงพาณิชย์ (43) วันประกาศโฆษณา 3 มีนาคม 2563

(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(21) เลขที่คำขอ 1902001261
(22) วันที่ยื่นคำขอ 29 มีนาคม 2562

(51) สัญลักษณ์จำแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
14-03

(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 ลำโพงแบบสายรัดข้อมือ
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(19) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (11) เลขที่ประกาศโฆษณา 185528

กระทรวงพาณิชย์ (43) วันประกาศโฆษณา 23 กรกฎาคม 2562

(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
(21) เลขที่คำขอ 1902000343
(22) วันที่ยื่นคำขอ 25 มกราคม 2562

(51) สัญลักษณ์จำแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
06-01

(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก
-

(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก
-

(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก
-

(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร
บริษัท วีวี โฮม เดคคอร์เรทีฟ จำกัด

(72) ผู้ประดิษฐ์
นายกฤษณ์ พุฒพิมพ์

(74) ตัวแทน
นายปุญฤทธ์ิ ศุภนัตร์

(54) ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เก้าอี้
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