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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรโอนสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:กองสิทธิบตัรออกแบบ 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การโอนสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กองสิทธิบตัรออกแบบ 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 4 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 2  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 5  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การโอนสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ 30/06/2558 
11:14  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการศูนย์รับบริการประชาชนชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบรีุต าบลบางกระสอ

อ าเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการส านกังานพาณิชย์จงัหวดัทกุจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเองณศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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3) สถานท่ีให้บริการกองสิทธิบตัรออกแบบกรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบรีุต าบลบางกระสออ าเภอ
เมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000/ไปรษณีย์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

4) สถานท่ีให้บริการยืน่ค าขอทางอินเตอร์เน็ต (e-filing) www.ipthailand.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. สญัญาโอนสิทธิบตัรคือสญัญาท่ีผู้ โอนสิทธิได้ให้สิทธิแก่ผู้ รับโอนสิทธิได้แก่สิทธิในการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับจดทะเบียน
สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์แล้วโดยโอนสิทธิไมเ่กินอายคุวามคุ้มครอง 10 ปีนบัจากวนัย่ืนจดทะเบียนและต้องช าระ
คา่ธรรมเนียมรายปีให้ครบถ้วนเป็นปัจจบุนัถ้ายงัไมช่ าระคา่ธรรมเนียมรายปีจะด าเนินการโอนสิทธิไมไ่ด้ 
 
- ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอไม่ครบถ้วนกลุม่สารบบหนงัสือส าคญัฯจะออกหนงัสือแจ้งถึงผู้ รับโอนสิทธิให้
ด าเนินการน าสง่เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอเพิ่มเตมิโดยน ามาสง่ท่ีกลุม่สารบบหนงัสือส าคญัฯ 
 
- ในกรณีท่ีผู้ รับโอนสิทธิยงัไมช่ าระคา่ธรรมเนียมรายปีไมเ่ป็นปัจจบุนักลุม่สารบบหนงัสือส าคญัฯจะออกหนงัสือแจ้งถึง
ผู้ รับโอนสิทธิให้ทราบว่ายงัไมส่ามารถด าเนินการจดทะเบียนการโอนสิทธิได้เน่ืองจากยงัไมด่ าเนินการช าระคา่ธรรมเนียม
รายปีให้เป็นปัจจบุนั 
 
- ในกรณีท่ีผู้ รับโอนสิทธิยงัไมไ่ด้มีการช าระคา่ธรรมเนียมรายปีท่ี 5-10 กลุม่สารบบหนงัสือส าคญัฯจะออกหนงัสือแจ้งให้
ผู้ รับโอนสิทธิทราบวา่ยงัไมส่ามารถด าเนินการจดทะเบียนการโอนสิทธิได้เน่ืองจากถกูเพิกถอนกรณีไมไ่ด้ช าระ
คา่ธรรมเนียม 
 
  2. ผู้ รับโอนสิทธิสามารถย่ืนแบบค าขอณงานบริการและตรวจรับค าขอจดทะเบียนชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ส านกังานพาณิชย์จงัหวดัท่ีผู้ รับโอนสิทธิมีภมูิล าเนาพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอให้ถกูต้องครบถ้วนโดย
เสียคา่ธรรมเนียมจ านวน 250 บาท 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

- กดรับบตัรควิพบเจ้าหน้าท่ี 
- ย่ืนแบบสป/สผ/อสป/206-ค 
ค าขอจดทะเบียนโอน
สิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรและ
การรับโอนสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัรโดยทางมรดก 
- ย่ืนแบบสป/สผ/อสป/001-ก 
ค าขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัรพร้อมเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอ 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขอ
แล้วลงรับและออกเลขค าร้อง 
 

1 วนั กองสิทธิบตัร
ออกแบบ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

- น าหนงัสือแจ้งผู้ รับโอน
สิทธิบตัรเสนอตอ่
ผู้อ านวยการกองสิทธิบตัร
ออกแบบเพ่ืออนญุาตและลง
นาม 
 

3 วนั กองสิทธิบตัร
ออกแบบ 

(ด าเนนิการจดัสง่
หนงัสือแจ้งให้ผู้ รับ
โอนสิทธิบตัร
ทราบ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขอจดทะเบียน
โอนสิทธิบตัร
แบบสป/สผ/
อสป/206-ค 

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 1 ฉบบั - 

2) 
ค ำขอรับสิทธิบตัร
แบบสป/สผ/
อสป/001-ก 

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 1 ฉบบั - 

3) 
สญัญำกำรโอน
สิทธิบตัร 

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 1 ฉบบั - 

4) 

เอกสำรหลกัฐำน
ประกอบค ำขอ
ของผู้ โอน
สิทธิบตัรและ
ผู้ รับโอนสิทธิบตัร 

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 1 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคลฉบบัไม่
เกิน 6 เดือน 
(กรณีเป็นนิติ
บคุคล) 

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 1 ฉบบั - 

6) 
ส ำเนำหนงัสือ
แตง่ตัง้ตวัแทน

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หรือหนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
ไมไ่ด้ด ำเนินกำร
ด้วยตนเอง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) 1 ค ำขอ 

ค่ำธรรมเนียม250 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ 

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

หมายเหตุ- 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียนwww.ipthailand.go.th 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

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

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบสป/สผ/อสป/206-ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบตัร,แบบสป/สผ/อสป/001-กค าขอรับสิทธิบตัร 

- 
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19. หมำยเหตุ 
1.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อส าหรับประชาชนจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารวา่มีความ
ถกูต้องครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 2.กรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมถ่กูต้องครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ (บนัทกึข้อตกลงการรับค าขอ) โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืน
เอกสารเพิ่มเตมิภายในก าหนดระยะเวลา 90 วนันบัแตว่นัย่ืนค าขอและในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการสง่เอกสาร
เพิ่มเตมิให้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าวให้ถือวา่ผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการคืนค าขอ
ให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอพร้อมทัง้แจ้งเหตแุหง่การคืนค าขอและสิทธิในการอทุธรณ์ให้ทราบด้วย 
 3.เม่ือผู้ ย่ืนค าขอได้ช าระเงินคา่ธรรมเนียมใดๆให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วจะขอคืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าว
ไมไ่ด้ไมว่า่ในกรณีใดๆเว้นแต ่(1) มีกฎหมายบญัญตัไิว้ให้คืนคา่ธรรมเนียมหรือ (2) ช าระคา่ธรรมเนียมซ า้ซ้อนหรือช าระ
เกินซึง่การช าระดงักลา่วเกิดเน่ืองจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยมิใช่ความผิดของผู้ช าระซึง่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะได้พิจารณาเป็นกรณีๆไป 
 4.ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานหลายรายการมาย่ืนเพิ่มเตมิให้ครบถ้วนให้ผู้ ย่ืนค าขอน าเอกสารหรือ
หลกัฐานมาย่ืนพร้อมกนัทัง้หมดในคราวเดียวกนั 
 5.ในกรณีท่ีจะต้องสง่ส าเนาเอกสารหลกัฐานให้ผู้ ย่ืนค าขอรับรองความถกูต้องของส าเนาเอกสารหลกัฐานนัน้ด้วย 
 6.ในกรณีท่ีจะต้องสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศให้ผู้ ย่ืนค าขอสง่เอกสารนัน้พร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมีค า
รับรองของผู้แปลว่าเป็นค าแปลท่ีถกูต้อง 
 7.ในกรณีท่ีค าขอไมถ่กูต้องหรือมีเอกสารไมถ่กูต้องครบถ้วนและผู้ ย่ืนค าขอ (เจ้าของค าขอ) หรือตวัแทนท่ีได้รับมอบ
อ านาจไมไ่ด้เป็นผู้ ย่ืนค าขอด้วยตนเองเน่ืองจากได้ท าการมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ ย่ืนค าขอแทนจะต้องมีหนงัสือ
มอบอ านาจชว่งหรือหนงัสือมอบอ านาจเฉพาะการให้บคุคลนัน้มีอ านาจย่ืนค าขอแทนและมีอ านาจลงนามในบนัทึก
ข้อตกลงการรับค าขอด้วย หากไมมี่หนงัสือมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้นอาจท าให้เจ้าหน้าท่ีไมมี่อ านาจรับค าขอได้ 
8.ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอได้ด าเนินการย่ืนค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ ค าร้องหรือค าขออ่ืนๆผา่นทาง
อินเทอร์เน็ตและปรากฏว่าค าขอไมถ่กูต้องครบถ้วนเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ให้ผู้ ย่ืนค าขอน าสง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ให้ถกูต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการน าสง่ค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ ค าร้องหรือค าขอ
อ่ืนๆท่ีได้ท่ีได้ย่ืนทางอินเทอร์เน็ตมายงักรมทรัพย์สินทางปัญญา(ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับเลขท่ีค าขอและวนัย่ืนค า
ขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์)  ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนและระยะเวลา
ดงักลา่วผา่นทาง e-mail ท่ีผู้ ย่ืนค าขอได้ให้ไว้ภายในวนัท าการถดัไป 
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