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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบยีนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:กองสทิธิบตัรออกแบบ 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองสทิธิบตัรออกแบบ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) สิทธิบตัรพ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติั
สิทธิบตัร (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2542 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 15 เดือน 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 3,500  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 4,000  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 3,000  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การจดทะเบียนสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ 
03/07/2558 15:10  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการศูนย์รบับริการประชาชนชัน้ 3 กรมทรพัย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบรีุตําบลบางกระสอ

อําเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

2) สถานทีใ่ห้บริการสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัทกุจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเองณศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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3) สถานทีใ่ห้บริการกองสิทธิบตัรออกแบบกรมทรพัย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบรีุตําบลบางกระสออําเภอ
เมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000/ไปรษณีย์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

4) สถานทีใ่ห้บริการยืน่คําขอทางอินเตอร์เน็ต (e-filing) www.ipthailand.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
สทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์คือความคดิสร้างสรรค์เก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะภายนอกของผลติภณัฑ์ท่ีแตกตา่งไปจาก
เดมิและต้องเป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ใหมเ่พ่ืออตุสาหกรรมหรือหตัถกรรมคือเป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ียงัไมมี่ใช้
แพร่หลายในประเทศหรือยงัไมไ่ด้เปิดเผยสาระสําคญัหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิง่พิมพ์ก่อนวนัขอรับสทิธิบตัร
หรือไมค่ล้ายกบัแบบผลติภณัฑ์ท่ีมีอยูแ่ล้ว 
 
การยื่นคาํขอใหม่ 
ให้ผู้ ย่ืนคําขอย่ืนคําขอรับสทิธิบตัรการออกแบบพร้อมชําระคา่ธรรมเนียมคําขอใหมต่อ่เจ้าหน้าท่ีณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญากระทรวงพาณิชย์หรือสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัหรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสทิธิบตัร
ออกแบบกรมทรัพย์สนิทางปัญญาพร้อมเอกสารแนบตา่งๆ 
 
เง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
1. คําขอและเอกสารตา่งๆท่ีย่ืนพร้อมคําขอท่ีถกูต้อง 
 1. มีข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในแบบพิมพ์ 
 
 2. พิมพ์รายละเอียดในแบบฟอร์มข้อถือสทิธ์ิ 
 
ในกรณีท่ีผู้ขอรับสทิธิบตัรได้ย่ืนคําขอขอรับสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ดงักลา่วไว้นอกราชอาณาจกัรนัน้จะต้องย่ืน
คําขอรับสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ในราชอาณาจกัรภายในหกเดือนนบัตัง้แตท่ี่ได้ย่ืนคําขอรับสทิธิบตัรการ
ออกแบบผลติภณัฑ์นอราชอาณาจกัรเป็นครัง้แรกผู้ขอรับสทิธิบตัรจะขอให้ระบวุา่วนัท่ีได้ย่ืนคําขอนอกราชอาณาจกัรเป็น
ครัง้แรกเป็นวนัท่ีย่ืนคําขอในราชอาณาจกัรก็ได้ 
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 3.ลงลายมือช่ือผู้ขอหรือลายมือช่ือตวัแทน (กรณีมอบอํานาจ) ซึง้ได้ขึน้ทะเบียนไว้กบัอธิบดีให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือแทน 
 
2. การมอบอํานาจ 
 
 2.1 ในกรณีผู้ ท่ีขอรับสทิธิบตัรไมมี่ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรให้มอบอํานาจให้ตวัแทนซึง้ได้ขึน้ทะเบียนไว้กบัอธิบดีเป็น
ผู้กระทําการแทนในราชอาณาจกัรโดยย่ืนหนงัสือมอบอํานาจตอ่อธิบดีตามหลงัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
๑) ในกรณีท่ีการมอบอํานาจนัน้ได้กระทําในตา่งประเทศหนงัสือมอบอํานาจต้องมีคํารับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ีผู้
มอบอํานาจของสถานฑตูไทยหรือสถานกงสลุไทยหรือหวัหน้าสํานกังานสงักดักระทรวงพาณิชย์ซึง่ประจําอยูณ่ประเทศท่ี
ผู้มอบอํานาจมีถ่ินท่ีอยูห่รือเจ้าหน้าท่ีผู้ ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนบคุคลดงักลา่วหรือมีคํารับรองของบคุคลซึง่
กฎหมายของประเทศนัน้ให้มีอํานาจรับรองลายมือช่ือหรือ 
 
๒) ในกรณีท่ีหนงัสือมอบอํานาจนัน้ได้กระทําในประเทศไทยต้องสง่ภาพถ่ายหนงัสือเดนิทางหรือภาพถ่ายหนงัสือรับรอง
ถ่ินท่ีอยูช่ัว่คราวหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงให้อธิบดีเห็นวา่ในขณะมอบอํานาจผู้นัน้ได้ได้เข้ามาในประเทศไทยจริง 
 
๒.๒ในกรณีท่ีผู้ขอรับสทิธิบตัรซึง่มีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรประสงจะมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนกระทําการแทนจะมอบ
อํานาจให้แก่ตวัแทนซึง่ได้ขึน้ทะเบียนไว้กบัอธิบดีเป็นผู้กระทําการแทนได้เท่านัน้ 
 
๒.๓ในกรณีท่ีหนงัสือมอบอํานาจหรือคํารับรองตามข้อง 2.1) 1 จดัทําขึน้เป็นภาษาตา่งประเทศให้ผู้ ย่ืนหนงัสือดงักลา่ว
จดัให้มีคําแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคําร้องรองของผู้แปลและผู้ รับมอบอํานาจวา่เป็นคําแปลภาษาไทยท่ีถกูต้องตรงกบั
หนงัสือมอบอํานาจหรือคํารับรองนัน้และย่ืนคําแปลดงักลา่วพร้อมกบัหนงัสือมอบอํานาจหรือคํารับรองแล้วแตก่รณี 
 
การตรวจสอบเบือ้งต้น 
 
ผู้ตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาสัง่แก้ไขเพิ่มเตมิเห็นวา่ไมถ่กูต้องด้วยลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ความถกูต้องของรายละเอียดในแบบพมิพ์คําขอรับสทิธิบตัรและเอกสารประกอบคําขอรับสทิธิบตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ์เช่นช่ือท่ีแสดงถงึการออกแบบผลติภณัฑ์ช่ือผู้ขอรับสทิธิบตัรสถานท่ีตดิตอ่ได้ในประเทศไทยช่ือผู้ออกแบบ
ผลติภณัฑ์สถานท่ีตดิตอ่ได้ในประเทศไทยช่ือตวัแทนสทิธิบตัรสถานท่ีตดิตอ่ได้ในประเทศไทยหากไมเ่ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงผู้ตรวจสอบจะมีคําสัง่ให้ผู้ขอรับสทิธิบตัรจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงให้
ถกูต้องและย่ืนคําขอแก้ไขภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
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2. ข้อถือสทิธิคําขอรับสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์จะให้ระบขุ้อถือสทิธิได้เพียงข้อเดียวโดยผู้ขอรับสทิธิบตัรจะต้อง
ระบขุอบเขตของสทิธิในแบบผลติภณัฑ์ท่ีประสงค์จะขอรับความคุ้มครองให้ชดัเจนและให้สอดคล้องกบัภาพแสดงแบบ
ผลติภณัฑ์ท่ีได้แสดงไว้ในคําขอรับสทิธิบตัร 
 
3. ภาพแสดงแบบผลติภณัฑ์การแสดงภาพของแบบผลติภณัฑ์ท่ีจะขอความรับคุ้มครองนัน้เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ขอบเขตของความคุ้มครองท่ีจะได้รับในรูปร่างลกัษณะหรือลวดลายหรือสีของแบบผลติภณัฑ์นัน้โดยภาพแสดงแบบ
ผลติภณัฑ์ต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดภายนอกของแบบผลติภณัฑ์อยา่งชดัเจนทกุด้านและถกูต้องเป็นไปตามหลกั
วิชาการเขียนแบบเพ่ือใช้สําหรับเป็นแบบในการผลติในทางอตุสาหกรรมหรือหตัถกรรมได้สามารถแสดงได้ 2 แบบคือรูป
เขียนหรือภาพถ่าย 
3.1. รูปเขียนจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดของแบบผลติภณัฑ์ภายนอกอยา่งชดัเจนต้องแสดงรูปด้านให้ครบทกุด้าน
และรูปทศันียภาพ (3มิต)ิ ให้เป็นไปตามหลกัวชิาการเขียนแบบ 
3.2. ภาพถ่ายจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดของแบบผลติภณัฑ์อยา่งชดัเจนต้องแสดงรูปด้านให้ครบทกุด้านและรูป
ทศันียภาพ (3มิต)ิ พืน้หลงัของแบบผลติภณัฑ์ต้องเป็นพืน้เรียบและต้องแสดงเป็นภาพขาวดําเว้นแตก่รณีท่ีแบบ
ผลติภณัฑ์ประกอบด้วยองค์ประกอบของสีภาพแบบผลติภณัฑ์ต้องแสดงเป็นภาพสี 
 
4. พิจารณาวา่แบบผลติภณัฑ์ท่ีย่ืนขอรับสทิธิบตัรนัน้เป็นแบบผลติภณัฑ์อนัมีลกัษณะพิเศษสามารถใช้เป็นแบบสําหรับ
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมรวมทัง้หตัถกรรมได้หรือไม ่
 
5. ในการพิจารณาผู้ตรวจสอบอาจมีหนงัสือสอบถามหรือเรียกผู้ขอจดทะเบียนมาให้ถ้อยคําหรือทําคําชีแ้จงเป็นหนงัสือ
หรือให้สง่เอกสารหรือหลกัฐานใดเก่ียวกบัการขอจดทะเบียนเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
 
6. ขัน้ตอนการตรวจสอบเบือ้งต้นมีสาระท่ีจะต้องตรวจสอบตามกฎหมายคือ 
6.1 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 เป็นการตรวจสอบในเร่ืองสทิธิในการ
ขอรับสทิธิบตัร 
6.2 มาตรา 58 เป็นการตรวจสอบในเร่ืองการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีขอรับสทิธิบตัรไมไ่ด้ 
6.3 มาตรา59 กบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามในพระราชบญัญตัสิทิธิบตัรพ.ศ.2522 พร้อมแก้ไข
เพิ่มเตมิโดยนําข้อ 2 วรรคหนึง่และวรรคส่ีข้อ 4 วรรคหนึง่ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 วา่ด้วยการขอรับ
สทิธิบตัรการประดษิฐ์มาใช้โดยอนโุลมและข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 22 เป็นการตรวจสอบในเร่ืองความถกูต้อง
ของการจดัเตรียมคําขอรับสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ประกอบด้วยแบบพิมพ์คําขอข้อถือสทิธิรูปเขียนภาพถ่ายและ
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เอกสารประกอบคําขอ 
6.4 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 19 เป็นการตรวจเร่ืองการขอสทิธิวนัย่ืนคําขอ 
6.5 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 22 เป็นการตรวจเร่ืองการรักษาไว้เป็นความลบั 
6.6 มาตรา60 ทวิเป็นการตรวจเร่ืองการขอสทิธิวนัย่ืนคําขอในตา่งประเทศเป็นวนัย่ืนคําขอรับสทิธิบตัร 
6.7 คา่ธรรมเนียมการย่ืนคําขอกรณียกเว้นคา่ธรรมเนียมตามประกาศกรมทรัพย์สนิทางปัญญาเร่ืองคา่ธรรมเนียม 
6.8 การพิจารณาวนัย่ืนคําขอณสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัและย่ืนโดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 
7. ผลการตรวจสอบเบือ้งต้น 
 
7.1 กรณีท่ีเอกสารและภาพแสดงแบบผลติภณัฑ์ถกูต้องครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ชําระประกาศโฆษณาตามมาตรา 
28 วรรค 2 
7.2 กรณีท่ีเอกสารและภาพแสดงแบบผลติภณัฑ์ไมถ่กูต้องครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ย่ืนแก้ไขตามมาตรา 59 
 
การยื่นคาํขอแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 
ให้ผู้ ย่ืนคําขอย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเตมิพร้อมกบัชําระคา่ธรรมเนียมคําขอแก้ไขเพิ่มเตมิตอ่เจ้าหน้าท่ีณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญากระทรวงพาณิชย์หรือสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัหรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสทิธิบตัร
ออกแบบกรมทรัพย์สนิทางปัญญาผู้ขอรับสทิธิบตัรย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเตมิตามคําสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าท่ี/หรือย่ืนแก้ไข
เพิ่มเตมิคําขอรับสทิธิบตัรเองต้องย่ืนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด (ตามคําสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าท่ี) โดยเสีย
คา่ธรรมเนียมจํานวน 50บาทตอ่ 1 คําขอ 
 
- ทัง้นีผู้้ ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งหากดําเนินการไมท่นัให้ทําหนงัสือขอ
ผอ่นถึงอธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญาหากพ้นกําหนดระยะเวลาถือวา่ผู้ขอละทิง้ตามมาตรา 27 
 
ประกาศโฆษณา 
 
ให้ผู้ ย่ืนคําขอย่ืนชําระคา่ธรรมเนียมประกาศโฆษณาคําขอรับสทิธิบตัรตอ่เจ้าหน้าท่ีณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์หรือสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัหรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสทิธิบตัรออกแบบกรม
ทรัพย์สนิทางปัญญาพร้อมเอกสารขอชําระคา่ธรรมเนียมประกาศโฆษณา 
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-กรณีผู้ขอไมม่าชําระคา่ธรรมเนียมประกาศโฆษณาครัง้ท่ี 1 ตามวนัท่ีกําหนดภายในระยะเวลา 60 วนั (นบัจากวนัท่ีผู้
ขอรับหนงัสือแจ้ง) ทางกองสทิธิบตัรออกแบบจะออกหนงัสือแจ้งให้ชําระคา่ธรรมเนียมประกาศโฆษณาครัง้ท่ี 2 ผู้ขอต้อง
มาชําระคา่ธรรมเนียมตามวนัท่ีกําหนดภายในระยะเวลา 60 วนั (นบัจากวนัท่ีผู้ขอรับหนงัสือแจ้ง) 
 
-หากผู้ขอยงัไมม่าชําระคา่ธรรมเนียมประกาศโฆษณาครัง้ท่ี 2 กองสทิธิบตัรออกแบบจะดําเนินการทําละทิง้คําขอตาม
มาตรา 28 แหง่พระราชบญัญตัสิทิธิบตัรพ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัสิทิธิบตัร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2542 
ตอ่ไป 
 
 
การย่ืนคําคดัค้านหากบคุคลใดเห็นวา่ตนมีสทิธิรับสทิธิบตัรดีกวา่ผู้ ย่ืนขอรับสทิธิบตัรหรือเห็นวา่คําขอรับสทิธิบตัรใดไม่
ชอบด้วยมาตรา 5 , 9 , 10 , 11 หรือมาตรา 14 จะต้องย่ืนภายใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัประกาศโฆษณาตามมาตรา 31 
 
การย่ืนคําคดัค้านผู้คดัค้านจะต้องย่ืนคําคดัค้าน (แบบสป/สผ/007-ค) พร้อมระบเุหตผุลท่ีใช้ในการคดัค้านภายใน 90 วนั
นบัแตว่นัท่ีประกาศโฆษณาตอ่เจ้าหน้าท่ีณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิทางปัญญากระทรวงพาณิชย์หรือสํานกังานพาณิชย์
จงัหวดัหรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสทิธิบตัรออกแบบกรมทรัพย์สนิทางปัญญาพร้อมเงินคา่ธรรมเนียม
และพร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน 
 
-ผู้ ย่ืนคําคดัค้านสามารถดําเนินการย่ืนคําขอนําพยานเอกสารหลกัฐานหรือคําแถลงเพิ่มเตมิคําคดัค้าน (แบบสป/
สผ/007-ก(พ)) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัย่ืนคําคดัค้าน (กรณีผู้ขอมีความประสงค์จะนําพยานเอกสารหลกัฐานคดัค้านย่ืน
ประกอบเพิ่มเตมิ) 
 
การย่ืนคําโต้แย้งเม่ือผู้ขอรับสทิธิบตัรได้รับหนงัสือแจ้งการคดัค้านผู้ขอรับสทิธิบตัรจะต้องย่ืนคําโต้แย้ง(แบบสป/สผ/008-
ก) พร้อมรายละเอียดคําโต้แย้งภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีรับหนงัสือแจ้งตอ่เจ้าหน้าท่ีณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์หรือสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัหรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสทิธิบตัรออกแบบกรม
ทรัพย์สนิทางปัญญาไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียมและพร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน (มีหรือไมมี่ก็ได้) 
 
-ผู้ขอรับสทิธิบตัรสามารถดําเนินการย่ืนคําขอนําพยานเอกสารหลกัฐานหรือคําแถลงเพิ่มเตมิคําโต้แย้ง (แบบสป/
สผ/007-ก(พ)) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัย่ืนคําโต้แย้ง (กรณีผู้ขอมีความประสงค์จะนําพยานเอกสารหลกัฐานโต้แย้งย่ืน
ประกอบเพิ่มเตมิ) 
 
 



7/16 
 

การแจ้งผลคําวินิจฉยัของอธิบดีถ้าผู้คดัค้านหรือผู้ขอรับสทิธิบตัรไมเ่ห็นด้วยตอ่คําวนิิจฉยัของอธิบดีสามารถจะย่ืน
อทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการสทิธิบตัรภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีรับหนงัสือแจ้งตอ่เจ้าหน้าท่ีณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์หรือสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัหรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสทิธิบตัรออกแบบกรม
ทรัพย์สนิทางปัญญาพร้อมเงินคา่ธรรมเนียมและพร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน 
 
การพจิารณาความใหม่ของแบบผลิตภณัฑ์ 
1. โดยพิจารณาจากคําขอท่ีประกาศโฆษณาครบ 90 วนัและไมมี่การคดัค้าน 
2. ในกรณีมีการคดัค้านให้ถือวา่ผลของคําวินิฉยัยกคําขอรับสทิธิบตัร  ซึง่ผู้ขอรับสทิธิบตัรไมไ่ด้มีการอทุธรณ์ตาม
ระยะเวลาท่ีกฏหมายกําหนดจงึถือวา่ผลคําวนิิจฉยันัน้สิน้สดุ (ไมต้่องพิจารณาตอ่ไป) 
3.การพจิารณารับจดทะเบียนจะพิจารณาการออกแบบผลติภณัฑ์โดยเฉพาะในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีขอรับความ
คุ้มครองตามข้อถือสทิธิรูปร่างลกัษณะของแบบผลติภณัฑ์ท่ีขอรับสทิธิบตัรซึง่การออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีจะรับจดทะเบียน
ได้ต้องมีสาระท่ีต้องตรวจสอบตามกฏหมายคือ 
3.1 มาตรา 16 เป็นการตรวจสอบเร่ืองสทิธิซึง่บคุคลท่ีได้ย่ืนคําขอรับสทิธิบตัรไว้ก่อนเป็นผู้ มีสทิธิรับสทิธิบตัร 
3.2 มาตรา 56 เป็นการตรวจสอบเร่ืองการสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในทางอตุสาหกรรมรวมทัง้หตัถกรรม 
3.3 มาตรา 57 เป็นการตรวจสอบเร่ืองความใหม ่
3.4 มาตรา 60 เป็นการตรวจเร่ืองคําขอรับสทิธิบตัรแตล่ะฉบบัให้ขอได้เฉพาะแบบผลติภณัฑ์ท่ีใช้กบัผลติภณัฑ์อยา่ง
เดียว 
 
4.การพจิารณาตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 22 (2542) ออกตามความในพระราชบญัญตัสิทิธิบตัรพ.ศ. 2522 ข้อ 11 ให้
พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีย่ืนขอรับสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์เป็นไปตามมาตรา 56 
หรือไมโ่ดยพิจารณาวา่มีการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีเปิดเผยสาระสาคญัหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิง่พมิพ์ท่ีได้จดั
สารบบไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือไมส่ารบบการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีจดัไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบนี ้
ในทางสากลจะจดัระบบโดยการจําแนกประเภทของการออกแบบผลติภณัฑ์ไว้เป็นจําพวกท่ีเรียกกนัวา่ Locarno Design 
Classification ซึง่กรมทรัพย์สนิทางปัญญาไทยจําแนกแบบผลติภณัฑ์ตามประเภทของผลติภณัฑ์สากลเช่นกนัโดย
จดัเก็บข้อมลูแบบผลติภณัฑ์ท่ีได้เปิดเผยในประกาศโฆษณคําขอรับสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์นบัแตปี่พ.ศ.2533 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนัในปัจจบุนันีส้ามารถตรวจค้นในรูปสิง่ตีพมิพ์และสามารถเข้าสืบค้นงานท่ีปรากฏอยูแ่ล้วจาก
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์เป็นเอกสารงานท่ีปรากฏอยูแ่ล้วเพ่ือพิจารณาความใหมข่องคําขอท่ีย่ืน 
5.การตรวจสอบสาระสําคญัการออกแบบผลติภณัฑ์ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการพิจารณาสาระสําคญัของภาพแบบผลติภณัฑ์ท่ี
ย่ืนคําขอรับสทิธิบตัรกบัแบบผลติภณัฑ์ท่ีปรากฎอยูแ่ล้วโดยผู้ตรวจสอบต้องดําเนินการตรวจค้นภาพแบบผลติภณัฑ์ท่ี
ปรากฏอยูแ่ล้วทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศในแบบผลติภณัฑ์จําพวกเดียวนัน้แล้วนําภาพแบบผลติภณัฑ์ท่ีมีรูปร่าง
ลกัษณะใกล้เคียงกนัมาพิจารณาเปรียบเทียบ 
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5.1 หากพบวา่แบบผลติภณัฑ์ท่ีย่ืนคําขอรับสทิธิบตัรไมมี่ลกัษณะคล้ายหรือเหมือนกบัภาพแบบผลติภณัฑ์ท่ีปรากฎอยู่
แล้วผู้ตรวจสอบจะทํารายงานเสนอรับจดทะเบียนตามมาตรา 56 และออกหนงัสือแจ้งชําระคา่รับจดทะเบียนสทิธิบตัร 
4.2 หากพบวา่แบบผลติภณัฑ์ท่ีย่ืนคําขอรับสทิธิบตัรมีลกัษณะคล้ายหรือเหมือนกบัภาพแบบผลติภณัฑ์ท่ีปรากฎอยูแ่ล้ว
ผู้ตรวจสอบจะทํารายงานเสนอยกคําขอตามมาตรา 57 และออกหนงัสือแจ้งผู้ขอรับสทิธิบตัร 
 
- หากผู้ขอรับสทิธิบตัรไมเ่ห็นด้วยกบัคําสัง่ของเจ้าหน้าท่ีสามารถย่ืนอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการสทิธิบตัรภายใน 60 วนันบั
จากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งพร้อมเงินคา่ธรรมเนียมและพร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน 
 
การออกหนังสือสาํคัญ 
ให้ผู้ ย่ืนคําขอย่ืนชําระคา่ธรรมเนียมรับจดทะเบียนสทิธิบตัรคําขอรับสทิธิบตัรตอ่เจ้าหน้าท่ีณชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญากระทรวงพาณิชย์หรือสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัหรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถงึกองสทิธิบตัรออกแบบ
กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 
- หากผู้ขอรับสทิธิบตัรไมชํ่าระคา่ธรรมเนียมและย่ืนเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดภายใน 60 วนัถือวา่ละทิง้คําขอตามมาตรา 33 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

การย่ืนคําขอใหม ่
- กดรับบตัรควิพบเจ้าหน้าท่ี 
- ย่ืนแบบสป/สผ/อสป/001-ก 
คําขอรับสทิธิบตัร/อนุ
สทิธิบตัร 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร 
- กดบตัรควิการเงินเพ่ือชําระ
คา่ธรรมเนียมคําขอใหม ่
- ผู้ขอได้รับเลขท่ีคําขอและ
สําเนาคําขอ 
 

1 วนั กองสทิธิบตัร
ออกแบบ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

การตรวจสอบเบือ้งต้น 
- พิจารณาความถกูต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร 
- พิจารณาความถกูต้อง
ครบถ้วนของภาพแสดงแบบ
ผลติภณัฑ์ 
 

5 เดือน กองสทิธิบตัร
ออกแบบ 

(- กรณีถกูต้อง
ครบถ้วนแจ้งให้
ชําระประกาศ
โฆษณา 
- กรณีไมถ่กูต้อง
แจ้งให้ย่ืนแก้ไข 
- กรณีไมย่ื่นแก้ไข
เพิ่มเตมิตาม
กําหนดถือวา่ละ
ทิง้คําขอ 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

การย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเตมิ 
- กดรับบตัรควิพบเจ้าหน้าท่ี 
- ย่ืนแบบสป/สผ/อสป/003-ก 
คําขอแก้ไขเพิ่มเตมิคําขอรับ
สทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัรพร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบคํา
ขอ 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร 
- กดบตัรควิการเงินเพ่ือชําระ
คา่คําขอแก้ไขเพิ่มเตมิ 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําขอ
แล้วลงรับและออกเลขคําร้อง 
 
 
 
 
 

1 วนั กองสทิธิบตัร
ออกแบบ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การพิจารณา 
 

การประกาศโฆษณา 
- กดรับบตัรควิพบเจ้าหน้าท่ี 
- ย่ืนหนงัสือท่ีเจ้าหน้าท่ีสัง่ให้
มาชําระคา่ประกาศโฆษณา 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําขอ
ถกูต้อง 
- กดบตัรควิการเงินเพ่ือชําระ
คา่ประกาศโฆษณา 
- ผู้ขอเก็บตวัจริงใบเสร็จ (สี
ฟ้า) สว่นเจ้าหน้าท่ีเก็บสําเนา
ใบเสร็จ (สีชมพ)ู 
 
 
 

3 เดือน กองสทิธิบตัร
ออกแบบ 

(- กรณีไมชํ่าระคา่
ประกาศโฆษณา
ถือวา่ละทิง้คําขอ 
- ช่วงระยะเวลา
ประกาศโฆษณา
เปิดโอกาสให้ย่ืน
คดัค้านภายใน 90 
วนั 
) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาความใหมข่องแบบ
ผลติภณัฑ์ 
 

6 เดือน กองสทิธิบตัร
ออกแบบ 

(- ต้องรวบรวม
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการ
พิจารณาทัง้
ภายในและ
ตา่งประเทศ 
- การใช้ดลุพนิิจ
ต้องใช้ทกัษะ
เฉพาะด้าน 
- กรณีท่ีตรวจสอบ
แบบผลติภณัฑ์ไม่
เหมือนหรือคล้าย
กบัหลกัฐานท่ี
ปรากฎอยูแ่ล้ว
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เสนอรับจด
ทะเบียนสทิธิบตัร 
- กรณีพิจารณา
พบวา่เหมือนหรือ
คล้ายกบัหลกัฐาน
ท่ีปรากฎอยูแ่ล้ว
จะเสนอยกคําขอ 
ถ้าไมเ่ห็นด้วยกบั
คําสัง่ของ
เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ย่ืนอทุธรณ์ตอ่
คณะกรรมการ
สทิธิบตัรภายใน 
60 วนั) 

6) 

การพิจารณา 
 

การออกหนงัสือสําคญั 
- กดรับบตัรควิพบเจ้าหน้าท่ี 
- ย่ืนหนงัสือแจ้งให้ชําระคา่
รับจดทะเบียนและออก
สทิธิบตัร 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําขอ 
- กดบตัรควิการเงินเพ่ือชําระ
คา่รับจดทะเบียนสทิธิบตัร 
- ผู้ขอเก็บตวัจริงใบเสร็จ (สี
ฟ้า) สว่นเจ้าหน้าท่ีเก็บสําเนา
ใบเสร็จ (สีชมพ)ู 
 

1 เดือน กองสทิธิบตัร
ออกแบบ 

(ดําเนินการจดัสง่
หนงัสือสําคญัการ
จดทะเบียนให้ผู้
ขอรับสทิธิบตัร) 

7) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

นําหนงัสือสําคญัการจด
ทะเบียนออกสทิธิบตัรเสนอ

1 วนั กองสทิธิบตัร
ออกแบบ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตอ่ผู้ อํานวยการกองสทิธิบตัร
ออกแบบและอธิบดีลงนาม 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 เดือน 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบสป/สผ/
อสป/001-ก, คํา
พรรณาแบบ
ผลติภณัฑ์, ข้อ
ถือสทิธิ, รูปภาพ
แบบผลติภณัฑ์
,คํารับรอง
เก่ียวกบัสทิธิ 
(แบบสป/สผ/
อสป/001-ก(พ) 

กรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
คําขอแก้ไข
เพิ่มเตมิแบบสป/
สผ/อสป/003-ก 

กรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

1 1 ฉบบั - 

3) 

แบบสบ 1.1, 
รายการแก้ไข
เพิ่มเตมิ(หน้าท่ี 
1,2) 

กรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

1 1 ฉบบั - 

4) 
คําขอแก้ไข
เพิ่มเตมิแบบสป/
สผ/อสป/003-ก 

กรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

1 1 ฉบบั - 

5) 
แบบสบ 1.2 
ท่ีพณ 0709/... 

กรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

1 1 ฉบบั - 

6) 

คําคดัค้าน
แบบสป/สผ/007-
ค ,คําโต้แย้งสป/
สผ/008-ก, คําขอ
นําพยานเอกสาร
หลกัฐานหรือคํา
แถลงเพิม่เตมิ
แบบสป/สผ/007-
ก(พ), หนงัสือ
มอบอํานาจ 

กรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

1 1 ฉบบั - 

7) 

แบบคําขอรับ
สทิธิบตัร 
(แบบสป/สผ/
อสป/001-ก ,
หนงัสือแจ้งชําระ
คา่จดทะเบียน
และออก

กรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

1 1 ฉบบั - 



14/16 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สทิธิบตัร,คํา
พรรณาแบบ
ผลติภณัฑ์, ข้อ
ถือสทิธิ, รูปภาพ
แบบผลติภณัฑ์ 

8) 

สําเนาหนงัสือ
แตง่ตัง้ตวัแทน
หรือหนงัสือมอบ
อํานาจ (กรณี
ไมไ่ด้ดําเนินการ
ด้วยตนเอง) 

กองสทิธิบตัร
ออกแบบ 

1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) คาํขอใหม่ 

ค่าธรรมเนียม250 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) คาํขอแก้ไขเพิ่มเตมิ 
ค่าธรรมเนียม50 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) คาํขอคัดค้านโต้แย้ง 
ค่าธรรมเนียม250 บาท 
หมายเหตุ - 
 

4) คาํขอประกาศโฆษณา 
ค่าธรรมเนียม250 บาท 
หมายเหตุ - 
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5) คาํขอรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 
ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกรมทรัพย์สนิทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ 0-2547-4616-18 หรือสายดว่น  1368 

หมายเหตุ- 
3) ช่องทางการร้องเรียนwww,ipthailand.go.th 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบพิมพ์คําขอตา่งๆ 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
 
 1.ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อสําหรับประชาชนจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารวา่มี
ความถกูต้องครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 2.กรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมถ่กูต้องครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิม่เตมิ (บนัทกึข้อตกลงการรับคําขอ) โดยผู้ ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/
หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในกําหนดระยะเวลา 90 วนันบัแตว่นัย่ืนคําขอและในกรณีท่ีผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการสง่
เอกสารเพิม่เตมิให้ครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลาดงักลา่วให้ถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอละทิง้คําขอโดยเจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการ
คืนคําขอให้แก่ผู้ ย่ืนคําขอพร้อมทัง้แจ้งเหตแุห่งการคืนคําขอและสทิธิในการอทุธรณ์ให้ทราบด้วย 
 3.เม่ือผู้ ย่ืนคําขอได้ชําระเงินคา่ธรรมเนียมใดๆให้แก่กรมทรัพย์สนิทางปัญญาไปแล้วจะขอคืนคา่ธรรมเนียม
ดงักลา่วไมไ่ด้ไมว่า่ในกรณีใดๆเว้นแต ่(1) มีกฎหมายบญัญตัไิว้ให้คืนคา่ธรรมเนียมหรือ (2) ชําระคา่ธรรมเนียมซํา้ซ้อน
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หรือชําระเกินซึง่การชําระดงักลา่วเกิดเน่ืองจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ ชําระซึง่กรม
ทรัพย์สนิทางปัญญาจะได้พิจารณาเป็นกรณีๆไป 
 4.ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนคําขอต้องนําเอกสารหรือหลกัฐานหลายรายการมาย่ืนเพิม่เตมิให้ครบถ้วนให้ผู้ ย่ืนคําขอนํา
เอกสารหรือหลกัฐานมาย่ืนพร้อมกนัทัง้หมดในคราวเดียวกนั 
 5.ในกรณีท่ีจะต้องสง่สําเนาเอกสารหลกัฐานให้ผู้ ย่ืนคําขอรับรองความถกูต้องของสําเนาเอกสารหลกัฐานนัน้
ด้วย 
 6.ในกรณีท่ีจะต้องสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศให้ผู้ ย่ืนคําขอสง่เอกสารนัน้พร้อมด้วยคําแปลเป็นภาษาไทย
โดยมีคํารับรองของผู้แปลวา่เป็นคําแปลท่ีถกูต้อง 
 7.ในกรณีท่ีคําขอไมถ่กูต้องหรือมีเอกสารไมถ่กูต้องครบถ้วนและผู้ ย่ืนคําขอ (เจ้าของคําขอ) หรือตวัแทนท่ีได้รับ
มอบอํานาจไมไ่ด้เป็นผู้ ย่ืนคําขอด้วยตนเองเน่ืองจากได้ทําการมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ ย่ืนคําขอแทนจะต้องมี
หนงัสือมอบอํานาจช่วงหรือหนงัสือมอบอํานาจเฉพาะการให้บคุคลนัน้มีอํานาจย่ืนคําขอแทนและมีอํานาจลงนามใน
บนัทกึข้อตกลงการรับคําขอด้วย หากไมมี่หนงัสือมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้นอาจทําให้เจ้าหน้าท่ีไมมี่อํานาจรับคําขอได้  
 8.ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนคําขอได้ดําเนินการย่ืนคําขอรับสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ คําร้องหรือคําขออ่ืนๆ ผา่นทาง
อินเทอร์เน็ตและปรากฏวา่คําขอไมถ่กูต้องครบถ้วนเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ให้ผู้ ย่ืนคําขอนําสง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ให้ถกูต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการนําสง่คําขอรับสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ คําร้องหรือคําขอ
อ่ืนๆ ท่ีได้ย่ืนทางอินเทอร์เน็ตมายงักรมทรัพย์สนิทางปัญญา (ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับเลขท่ีคําขอและวนัย่ืนคํา
ขอรับสทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์) ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนและระยะเวลา
ดงักลา่วผา่นทาง e-mail ท่ีผู้ ย่ืนคําขอได้ให้ไว้ภายในวนัทําการถดัไป 
  
 
 

วันที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดทาํโดย jiraporn Onkerd 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


