
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีไ่ดร้บัแจง้ไวแ้ลว้ ของผูท้ ำกำรผลติ

หรอืเจำ้ของลขิสทิธิ ์(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 

แบบกำรแจง้ส ำหรับผูท้ ำกำรผลติอย่ำงนอ้ยตอ้งมรีำยกำรดงัตอ่ไปนี้ 

 

   (1) ชือ่และทีอ่ยูข่องผูท้ ำกำรผลติ 

 

   (2) ชือ่และทีต่ัง้สถำนทีผ่ลติ 

 

   (3) รำยละเอยีดเกีย่วกบัเครือ่งจักร 

 

   (4) รำยกำรอืน่ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

แบบกำรแจง้ส ำหรับเจำ้ของลขิสทิธิอ์ย่ำงนอ้ยตอ้งมรีำยกำรดงัตอ่ไปนี้ 

 

   (1) ชือ่และทีอ่ยูข่องเจำ้ของลขิสทิธิ ์

 

   (2) ชือ่และทีต่ัง้สถำนทีผ่ลติ 

 

   (3) รำยละเอยีดเกีย่วกบังำนทีจ่ะท ำกำรผลติหรอืวำ่จำ้งท ำกำรผลติ 

 

   (4) รำยกำรอืน่ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

กำรเปลีย่นแปลงรำยกำร ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

เงือ่นไขในกำรแจง้ 

 

แจง้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นับแตว่นัทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงรำยกำรทีแ่จง้ 

 

   กรณีแจง้ ณ ส ำนักงำนพำณิชยจั์งหวดั เมือ่กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำพจิำรณำแลว้เสร็จตำมระยะเวลำทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืแลว้ กรม

จะจัดสง่ตน้ฉบับทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับไปยังผูย้ืน่ค ำขอ หรอืส ำนักงำนพำณชิยจั์งหวดั แลว้แตก่รณี ภำยใน 7 วนั นับ

แตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 

   กรณีเอกสำรประกอบกำรแจง้เป็นภำษำตำ่งประเทศ ผูแ้จง้ตอ้งจัดใหม้คี ำแปลเป็นภำษำไทย โดยมคี ำรับรองของผูแ้ปลดว้ยวำ่

เป็นค ำแปลทีถ่กูตอ้ง ยกเวน้ในสว่นทีเ่ป็นชือ่เฉพำะ 

 

   กำรสง่ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยเอกสำรประกอบกำรแจง้ ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยตอ้งครบถว้นชดัเจน และผูแ้จง้ตอ้งรับรองควำมถูกตอ้ง

ดว้ย 

 

 หนังสอืรับรองนติบิคุคล ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 

   กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทน หนังสอืมอบอ ำนำจตอ้งไมข่ำดชว่ง และตอ้งมสี ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนผูม้อบ

อ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ ประกอบดว้ย 

 

 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ -)  
กลุม่กำรผลติผลติภัณฑซ์ดี ีส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิ
ทำงปัญญำ ชัน้ 11 กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 563 ถนนนนทบรุ ี
ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ (กรณียืน่ค ำขอทีส่ ำนักงำนพำณชิยจั์งหวดั เจำ้หนำ้ที่
ด ำเนนิกำรรับค ำขอพรอ้มเอกสำรประกอบและใหห้ลกัฐำนกำรรับ 
กอ่นสง่แบบค ำขอและเอกสำรประกอบใหก้รมทรัพยส์นิทำง
ปัญญำพจิำรณำตอ่ไป))  
ส ำนักงำนพำณชิยจั์งหวดั 76 จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (ในกำรสง่ทำงไปรษณีย ์ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งสง่ไปรษณีย์
แบบลงทะเบยีนตอบรับ และใหถ้อืวำ่วนัทีแ่บบกำรแจง้ไปถงึ
พนักงำนเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นวนัทีย่ืน่แบบกำรแจง้))  
กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำง
ปัญญำ กลุม่กำรผลติผลติภัณฑซ์ดี ีชัน้ 11 เลขที ่563 ถนน
นนทบรุ ีต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000/

ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ (ในกรณีทีส่ง่ทำงโทรสำร ใหถ้อืวนัทีไ่ดรั้บโทรสำร
เป็นวนัแสดงเจตนำในกำรแจง้ แตก่ำรแจง้จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูแ้จง้
ไดส้ง่ตน้ฉบบัใหพ้นักงำนเจำ้หนำ้ทีภ่ำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่
วนัทีไ่ดรั้บโทรสำร))  
สง่ทำงโทรสำรไปยัง ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำง
ปัญญำ กลุม่กำรผลติผลติภัณฑซ์ดี ีหมำยเลข 02-547-4705/
โทรศพัท ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีล่งรับ และตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง ถำ้

ถกูตอ้งครบถว้น พนักงำนเจำ้หนำ้ทีรั่บแจง้จะถำ่ยส ำเนำใบรับ

แจง้ทีล่งรับแลว้ใหแ้กผู่แ้จง้ในวนัทีรั่บแจง้ 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักป้องปรำม 
กำรละเมดิทรัพยส์นิ 

ทำงปัญญำ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นบคุคลธรรมดำ) 

จดุรับค ำขอ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหบ้คุคลธรรมดำ) 

จดุรับค ำขอ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคลผู ้

มอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

จดุรับค ำขอ 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคล
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหน้ติบิคุคลเป็นตวัแทน) 

จดุรับค ำขอ 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหน้ติบิคุคลเป็นตวัแทน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 

 

แบบ ซดี ี03 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิ

ทำงปัญญำ 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ในกรณีทีก่ำรมอบอ ำนำจนัน้ไดก้ระท ำในตำ่งประเทศ 

หนังสอืมอบอ ำนำจนัน้จะมคี ำรับรองลำยมอืชือ่หรอืไม่ก็ได)้ 

- 

9) 
 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนอืน่ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคำ่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 563 ถนนนนทบรุ ีต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) รอ้งเรยีนผำ่นเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทำงปัญญำ www.ipthailand.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) สำยดว่นกรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณชิย ์1368 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

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

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 ซดี ี03 
(หมำยเหต:ุ (แบบแจง้กำรเปลีย่นแปลงรำยกำร))  

2) ตวัอยำ่งหนังสอืมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหต:ุ (ตวัอยำ่งหนังสอืมอบอ ำนำจ))  
 

หมำยเหตุ 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรวำ่มคีวำมถกูตอ้ง
ครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิำรประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2. กรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมถ่กูตอ้งครบถว้น เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำร
หลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงกำรรับค ำขอ) โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิ

ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 90วนันับแตว่นัยืน่ค ำขอ และในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรสง่เอกสำรเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะด ำเนนิกำรคนืค ำขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอพรอ้มทัง้แจง้เหตุ

แหง่กำรคนืค ำขอและสทิธใินกำรอทุธรณ์ใหท้รำบดว้ย 
 

3. เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอไดช้ ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทำงปัญญำไปแลว้ จะขอคนืคำ่ธรรมเนยีมดงักลำ่วไมไ่ดไ้มว่ำ่

ในกรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมำยบญัญัตไิวใ้หค้นืคำ่ธรรมเนยีม หรอื (2) ช ำระคำ่ธรรมเนยีมซ ้ำซอ้นหรอืช ำระเกนิ ซึง่กำรช ำระ
ดงักลำ่ว เกดิเนือ่งจำกควำมผดิพลำดของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ โดยมใิชค่วำมผดิของผูช้ ำระซึง่กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำจะไดพ้จิำรณำ

เป็นกรณีๆ ไป 
 

4. ในกรณีทีค่ ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืมเีอกสำรไมถ่กูตอ้งครบถว้น และผูย้ืน่ค ำขอ (เจำ้ของค ำขอ) หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจ

ไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่ค ำขอดว้ยตนเอง เนือ่งจำกไดท้ ำกำรมอบอ ำนำจใหใ้หบ้คุคลนัน้มอี ำนำจยืน่ค ำขอแทนและมอี ำนำจลงนำมใน
บนัทกึขอ้ตกลงกำรรับค ำขอดว้ยหำกไมม่หีนังสอืมอบอ ำนำจดังกลำ่วขำ้งตน้ อำจท ำใหเ้จำ้หนำ้ทีไ่มม่อี ำนำจรับค ำขอได ้
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