
สาระสำคัญของคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ�ที่ยื่นในคำขอคือภาพแสดงแบบ ผลิตภัณฑ�
และข�อถือสิทธิ ซึ�งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ข�อ 21 กำหนดว�าให�ระบุ ข�อถือสิทธิเพียง
ข�อเดียว ดังนั้น ข�อถือสิทธิในคำขอที่ยื่น ต�องระบุลักษณะพิเศษที่เป�นสาระสำคัญของการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ�อย�างใดอย�างหนึ�ง ดังน�้

ตัวอย�างการเตรียมภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�รูปถ�าย

3. ข�อถือสิทธิ 

กรณีที่จะขอความคุ�มครองใน “รูปร�าง” แบบผลิตภัณฑ� 

ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� 

รูปร�าง ลักษณะ ของ……………… ดังมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบ

ผลิตภัณฑ�ที่ได�เสนอมาน�้ 

ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� รูปร�าง

ลักษณะของ โต�ะทำงาน ดังมี รายละเอียดตามที่

ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�ที่ได�เสนอมาน�้ 

ตัวอย�าง

กรณีที่จะขอความค�ุมครองในองค�ประกอบของ 
“ลวดลาย” แบบผลิตภัณฑ� 

ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� ลวดลาย

ของ…………… ดังมี รายละเอียดตามที่ปรากฏ

ในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�ที่ได�เสนอมาน�้ 

ตัวอย�าง
ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� ลวดลาย

ของ กรอบรูป ดังมี รายละเอียดตามที่ปรากฏ

ในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�ที่ได�เสนอมาน�้

กรณีที่จะขอความคุ�มครองใน ”รูปร�าง” ลักษณะและ

องค�ประกอบของ ”ลวดลาย”        

ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� รูปร�าง 

ลักษณะ และลวดลายของ …………. ดังมีราย

ละเอียดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�

ที่ได�เสนอมาน�้ 

ตัวอย�าง
ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� รูปร�าง 

ลักษณะ และลวดลายของ เก�าอี้ ดังมีรายละเอีย

ดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�ที่ได�

เสนอมาน�้

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

หน�าที่ 1 ของจำนวน 4 หน�า หน�าที่ 2 ของจำนวน 4 หน�า หน�าที่ 3 ของจำนวน 4 หน�า หน�าที่ 4 ของจำนวน 4 หน�า



“แบบผลิตภัณฑ�” หมายความถึงรูปร�างของแบบผลิตภัณฑ� 
หรือองค�ประกอบของลวดลายหรือสีของแบบผลิตภัณฑ� 
อันมีลักษณะพ�เศษสำหรับผลิตภัณฑ� ซึ่งสามารถใช�เป�น
แบบสำหรับผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมรวมทั�งหัตถกรรมได�

ต�อง ไม�เป�นแบบผลิตภัณฑ�ที่มีหรือใช�

แพร�หลายอยู�แล�วในราชอาณาจักร

ก�อนวันขอรับสิทธิบัตร (ม.57(1))

ต�อง ไม�เป�นแบบผลิตภัณฑ�ที่ได�มีการ

เป�ดเผยภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียดใน

เอกสารหรือสิ�งพิมพ�ที่ได�เผยแพร�อยู�แล�ว

ไม�ว�าในหรือนอกราชอาณาจักรก�อนวันขอรับ

สิทธิบัตร(ม.57(2))

ต�อง ไม�เป�นแบบผลิตภัณฑ�ที่เคยมีประกาศ

โฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบด�วยมาตรา 28

มาแล�วก�อนวันขอรับสอทธิบัตร (ม.57(3))

ต�อง ไม�เป�นแบบผลิตภัณฑ�ที่คล�ายกับแบบ

ผลิตภัณฑ�ดังกล�าวใน(1)(2)หรือ(3) 

จนเห็นได�ว�าเป�นการเลียนแบบ (ม.57(4))

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

(เหมือนกัน) ในแง�ของการคุ�มครองลักษณะองค�ประกอบ
โครงสร�างหรือกลไกของ ผลิตภัณฑ� รวมทั้งกรรมวิธี
ในการผลิตการรักษาหรือปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ�ให�ดีขึ้น

(ต�างกัน) ในแง�ของเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ซึ�งการประดิษฐ�ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได�อาจจะเป�นการประดิษฐ�ท
มีการปรับปรุงเพียงเล็กน�อยและมีประโยชน�ใช�สอยมากขึ้น

ระบบตรวจสอบ
(ตรวจสอบสาระสำคัญ
ก�อนการให�สิทธิ)

อายุคุ�มครอง 20 ป�

ค�าธรรมเน�ยม 140,000 บาท

รับจดทะเบียน
(ผู�มีส�วนได�เสียอาจยื่นตรวจสอบ
ภายใน 1 ป� หลังรับจดทะเบียน)

อายุคุ�มครอง 6 ป� (ต�ออายุได� 
2 ครั้งละ 2 ป� รวม 10 ป�)

ค�าธรรมเน�ยม 17,000 บาท

ออกแบบผลิตภัณฑ�

คุ�มครองรูปร�างหรือรูปทรงภาย
นอกของผลิตภัณฑ�รวมถึง
ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ�

การออกแบบผลิตภัณฑ�แตกต�างจาก
การประดิษฐ�ตรงที่เป�นการคุ�มครอง
โครงสร�างภายนอกของผลิตภัณฑ�
ส�วนการประดิษฐ�เป�นการคุ�มครอง
โครงสร�างภายในของผลิตภัณฑ�

ระบบตรวจสอบ

อายุคุ�มครอง 10 ป�

ค�าธรรมเน�ยม 7,500 บาท

1. แบบพ�มพ�คำขอ (แบบสป/สผ/อสป/001-ก)

2. คำพรรณาแบบผลิตภัณฑ�
ใช�ในกรณ�ที่ ต�องการอธิบายถึงคุณลักษณะของแบบผลิตภัณฑ�เพื่อให�สอดคล�องกับ ชื่อแสดงแบบ
ผลิตภัณฑ� และภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�ให�สามารถเข�าใจถึงแบบผลิตภัณฑ�ที่ยื่นขอได� 

ใช�ในกรณ�ที่ ไม�สามารถ กรอกข�อมูลในแบบพิมพ�คำขอหน�าที่ 1
ข�อที่ 3,5 และ 6 ไม�พอ (มีผู�ขอ ตัวแทน ผู�ออกแบบมากกว�า 1 คน)

ถ�าไม�ใช�ไม�ต�องแนบเข�ามา

แบบพ
ิมพ

�คำขอแบบสป/สผ/อสป/001-ก (หน�า 3)

แบบพ
ิมพ

�คำขอแบบสป/สผ/อสป/001-ก (หน�า 2)

ชื่อแบบผลิตภัณฑ� ใช� ชื่อ ระบุถึงลักษณะ
ที่ใช�สอยและสอดคล�องกับภาพแสดง

แบบผลิตภัณฑ�

ชื่อผู�ขอรับสิทธิบัตร ใช� ชื่อบุคคลธรรมดาควรใส�ราย
ละเอียด ที่อยู� เบอร�โทรศัพท�ที่ติดต�อได�สะดวก
กรณ�ผู�ขอเป�นนิติบุคคลใช�ชื่อบริษัท/ชื่อนิติบุคคล

ชื่อตัวแทนใช�ในกรณ�มีการแต�งตั้งตัวแทน
ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

(ตัวแทนที่ได�รับการแต�งตั้งจากทางกรม)

ชื่อผู�ประดิษฐ�/ผู�ออกแบบ ใช�ชื่อบุคคลธรรมดา 
ถ�าเป�นกรณ�ที่ผู�ขอรับสิทธิบัตร กับผู�ออกแบบ 
ไม�ใช�บุคคลเดียวกัน ให�เพิ�มเติมหนังสือสัญญา

โอนสิทธิ

ใช�ในกรณ�ที่แบบผลิตภัณฑ�นั้นมีวันที่ เป�ดเผยก�อน
วันยื่นแต�ต�องการจะขอวันที่เป�ดเผยเป�นวันยื่น 

ใช�ในกรณ�ที่ผู�ขอมีความประสงค�จะให�เป�ดเผยสาระสำคัญ
(ประกาศโฆษณา) โดยสามารถกำหนดว�าให�ประกาศหลังวันที่

ใส�ลายละเอียดเอกสารที่ยื่น 

ใส�ลายละเอียดเอกสารประกอบภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�

ลงลายมือชื่อผู�ขอ
ในกรณ�ผู�ขอเป�นนิติบุคคลให�ลงลายมือชื่อกรรมการที่

มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท ข�อ 3
พร�อมประทับตา



“แบบผลิตภัณฑ�” หมายความถึงรูปร�างของแบบผลิตภัณฑ� 
หรือองค�ประกอบของลวดลายหรือสีของแบบผลิตภัณฑ� 
อันมีลักษณะพ�เศษสำหรับผลิตภัณฑ� ซึ่งสามารถใช�เป�น
แบบสำหรับผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมรวมทั�งหัตถกรรมได�

ต�อง ไม�เป�นแบบผลิตภัณฑ�ที่มีหรือใช�

แพร�หลายอยู�แล�วในราชอาณาจักร

ก�อนวันขอรับสิทธิบัตร (ม.57(1))

ต�อง ไม�เป�นแบบผลิตภัณฑ�ที่ได�มีการ

เป�ดเผยภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียดใน

เอกสารหรือสิ�งพิมพ�ที่ได�เผยแพร�อยู�แล�ว

ไม�ว�าในหรือนอกราชอาณาจักรก�อนวันขอรับ

สิทธิบัตร(ม.57(2))

ต�อง ไม�เป�นแบบผลิตภัณฑ�ที่เคยมีประกาศ

โฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบด�วยมาตรา 28

มาแล�วก�อนวันขอรับสอทธิบัตร (ม.57(3))

ต�อง ไม�เป�นแบบผลิตภัณฑ�ที่คล�ายกับแบบ

ผลิตภัณฑ�ดังกล�าวใน(1)(2)หรือ(3) 

จนเห็นได�ว�าเป�นการเลียนแบบ (ม.57(4))

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

(เหมือนกัน) ในแง�ของการคุ�มครองลักษณะองค�ประกอบ
โครงสร�างหรือกลไกของ ผลิตภัณฑ� รวมทั้งกรรมวิธี
ในการผลิตการรักษาหรือปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ�ให�ดีขึ้น

(ต�างกัน) ในแง�ของเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ซึ�งการประดิษฐ�ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได�อาจจะเป�นการประดิษฐ�ท
มีการปรับปรุงเพียงเล็กน�อยและมีประโยชน�ใช�สอยมากขึ้น

ระบบตรวจสอบ
(ตรวจสอบสาระสำคัญ
ก�อนการให�สิทธิ)

อายุคุ�มครอง 20 ป�

ค�าธรรมเน�ยม 140,000 บาท

รับจดทะเบียน
(ผู�มีส�วนได�เสียอาจยื่นตรวจสอบ
ภายใน 1 ป� หลังรับจดทะเบียน)

อายุคุ�มครอง 6 ป� (ต�ออายุได� 
2 ครั้งละ 2 ป� รวม 10 ป�)

ค�าธรรมเน�ยม 17,000 บาท

ออกแบบผลิตภัณฑ�

คุ�มครองรูปร�างหรือรูปทรงภาย
นอกของผลิตภัณฑ�รวมถึง
ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ�

การออกแบบผลิตภัณฑ�แตกต�างจาก
การประดิษฐ�ตรงที่เป�นการคุ�มครอง
โครงสร�างภายนอกของผลิตภัณฑ�
ส�วนการประดิษฐ�เป�นการคุ�มครอง
โครงสร�างภายในของผลิตภัณฑ�

ระบบตรวจสอบ

อายุคุ�มครอง 10 ป�

ค�าธรรมเน�ยม 7,500 บาท

1. แบบพ�มพ�คำขอ (แบบสป/สผ/อสป/001-ก)

2. คำพรรณาแบบผลิตภัณฑ�
ใช�ในกรณ�ที่ ต�องการอธิบายถึงคุณลักษณะของแบบผลิตภัณฑ�เพื่อให�สอดคล�องกับ ชื่อแสดงแบบ
ผลิตภัณฑ� และภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�ให�สามารถเข�าใจถึงแบบผลิตภัณฑ�ที่ยื่นขอได� 

ใช�ในกรณ�ที่ ไม�สามารถ กรอกข�อมูลในแบบพิมพ�คำขอหน�าที่ 1
ข�อที่ 3,5 และ 6 ไม�พอ (มีผู�ขอ ตัวแทน ผู�ออกแบบมากกว�า 1 คน)

ถ�าไม�ใช�ไม�ต�องแนบเข�ามา

แบบพ
ิมพ

�คำขอแบบสป/สผ/อสป/001-ก (หน�า 3)

แบบพ
ิมพ

�คำขอแบบสป/สผ/อสป/001-ก (หน�า 2)

ชื่อแบบผลิตภัณฑ� ใช� ชื่อ ระบุถึงลักษณะ
ที่ใช�สอยและสอดคล�องกับภาพแสดง

แบบผลิตภัณฑ�

ชื่อผู�ขอรับสิทธิบัตร ใช� ชื่อบุคคลธรรมดาควรใส�ราย
ละเอียด ที่อยู� เบอร�โทรศัพท�ที่ติดต�อได�สะดวก
กรณ�ผู�ขอเป�นนิติบุคคลใช�ชื่อบริษัท/ชื่อนิติบุคคล

ชื่อตัวแทนใช�ในกรณ�มีการแต�งตั้งตัวแทน
ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

(ตัวแทนที่ได�รับการแต�งตั้งจากทางกรม)

ชื่อผู�ประดิษฐ�/ผู�ออกแบบ ใช�ชื่อบุคคลธรรมดา 
ถ�าเป�นกรณ�ที่ผู�ขอรับสิทธิบัตร กับผู�ออกแบบ 
ไม�ใช�บุคคลเดียวกัน ให�เพิ�มเติมหนังสือสัญญา

โอนสิทธิ

ใช�ในกรณ�ที่แบบผลิตภัณฑ�นั้นมีวันที่ เป�ดเผยก�อน
วันยื่นแต�ต�องการจะขอวันที่เป�ดเผยเป�นวันยื่น 

ใช�ในกรณ�ที่ผู�ขอมีความประสงค�จะให�เป�ดเผยสาระสำคัญ
(ประกาศโฆษณา) โดยสามารถกำหนดว�าให�ประกาศหลังวันที่

ใส�ลายละเอียดเอกสารที่ยื่น 

ใส�ลายละเอียดเอกสารประกอบภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�

ลงลายมือชื่อผู�ขอ
ในกรณ�ผู�ขอเป�นนิติบุคคลให�ลงลายมือชื่อกรรมการที่

มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท ข�อ 3
พร�อมประทับตา



สาระสำคัญของคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ�ที่ยื่นในคำขอคือภาพแสดงแบบ ผลิตภัณฑ�
และข�อถือสิทธิ ซึ�งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ข�อ 21 กำหนดว�าให�ระบุ ข�อถือสิทธิเพียง
ข�อเดียว ดังนั้น ข�อถือสิทธิในคำขอที่ยื่น ต�องระบุลักษณะพิเศษที่เป�นสาระสำคัญของการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ�อย�างใดอย�างหนึ�ง ดังน�้

ตัวอย�างการเตรียมภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�รูปถ�าย

3. ข�อถือสิทธิ 

กรณีที่จะขอความคุ�มครองใน “รูปร�าง” แบบผลิตภัณฑ� 

ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� 

รูปร�าง ลักษณะ ของ……………… ดังมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบ

ผลิตภัณฑ�ที่ได�เสนอมาน�้ 

ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� รูปร�าง

ลักษณะของ โต�ะทำงาน ดังมี รายละเอียดตามที่

ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�ที่ได�เสนอมาน�้ 

ตัวอย�าง

กรณีที่จะขอความค�ุมครองในองค�ประกอบของ 
“ลวดลาย” แบบผลิตภัณฑ� 

ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� ลวดลาย

ของ…………… ดังมี รายละเอียดตามที่ปรากฏ

ในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�ที่ได�เสนอมาน�้ 

ตัวอย�าง
ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� ลวดลาย

ของ กรอบรูป ดังมี รายละเอียดตามที่ปรากฏ

ในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�ที่ได�เสนอมาน�้

กรณีที่จะขอความคุ�มครองใน ”รูปร�าง” ลักษณะและ

องค�ประกอบของ ”ลวดลาย”        

ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� รูปร�าง 

ลักษณะ และลวดลายของ …………. ดังมีราย

ละเอียดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�

ที่ได�เสนอมาน�้ 

ตัวอย�าง
ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ� ซึ�งได�แก� รูปร�าง 

ลักษณะ และลวดลายของ เก�าอี้ ดังมีรายละเอีย

ดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ�ที่ได�

เสนอมาน�้

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

หน�าที่ 1 ของจำนวน 4 หน�า หน�าที่ 2 ของจำนวน 4 หน�า หน�าที่ 3 ของจำนวน 4 หน�า หน�าที่ 4 ของจำนวน 4 หน�า


