


 ขั�นตอนการรบัลงทะเบียนขอใชบ้รกิารใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์

(DIP CA) สาํหรบัพาณิชยจ์งัหวดั

 ขั�นตอนการสมคัรขอใชบ้รกิารใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(DIP CA) 

สาํหรบัประชาชน

 ขั�นตอนการยื�นคาํขอ/คาํรอ้งดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาผ่านทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์(DIP e-Filing) 

 ขอ้มลูการติดตอ่สอบถาม ขอ้มลูการติดตอ่สอบถาม



     e-filing

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ดวยระบบจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส

เพยีง 2 ข ั�นตอนง่ายๆ

เพื่อยนืยนัตวัตน พรอมท้ังขอรหสัผูใชงานและรหัสผานสําหรบัใชงานระบบ
DIP e-Filing โดยสมัครลงทะเบียนขอใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส (DIP-CA) 
ผานทางเวบ็ไซต https://portal.ipthailand.go.th และนําใบสมัครพรอมทั้ง
หลักฐานประกอบคําขอมายืนยนัตัวตนไดที่ ศูนยบริการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา ชั้น 3 กรมทรัพยสินทางปญญา หรือสํานักงาน
พาณิชยจังหวัด (ทุกจังหวัด)

1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตน (Single Sign-On)

หลักฐานประกอบคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

บุคคลธรรมดา

เขาสูระบบ DIP e-Filing ผานทางเวบ็ไซต 
https://portal.ipthailand.go.th โดยใชรหัส
ผูใชงานและรหัสผานที่ไดจากการสมัคร DIP-CA 

ยื่นคําขอดวยระบบ DIP e-Filing2

เครื่องหมายการคา

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการออกแบบ

ลิขสิทธิ์

ขอตกลงและเงือ่นไข บัตรประชาชนของผูขอ
หรือ Passport

(กรณีชาวตางชาต)ิ

บัตรประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ

(กรณ,ีมอบอํานาจ)

บุคคลธรรมดา

นิติบคุคล

ขอตกลงและเงือ่นไข บัตรประชาชนของผูมี
อํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล หรือ Passport 
(กรณีชาวตางชาติ)

    บัตรประชาชนของ 
  ผูรับมอบอํานาจ
(กรณ,ีมอบอํานาจ)

หนังสือรับรองการเปน
นิติบุคคล

   แบบคําขอ

  แบบคําขอ

ผูใชงานและรหัสผานที่ไดจากการสมัคร DIP-CA 
เพื่อยืน่คาํขอจดทะเบียนทรพัยสนิทางปญญา

ยื่นคําขอ/คาํรอง
ทรัพยสินทางปญญา ชําระคาธรรมเนียม

  รับคาํขอ/คํารอง
  ทรัพยสินทางปญญา

  แจงสถานะคาํขอ/คํารอง
  ทรัพยสินทางปญญา
ใหกับผูขอทางอีเมล

1. ยืน่คําขอไดทุกท่ีทุกเวลา ไมตองเดนิทางมาท่ีกรมฯ
2. ไมตองสงเอกสารตนฉบบัมาที่กรมฯ
3. สามารถชําระคาธรรมเนียมไดหลายชองทาง
4. สามารถดูขอมูลหรือตดิตามสถานะของคําขอที่

ตนเองเปนเจาของหรือตัวแทนได

ขอดีของการยื่นคําขอแบบ DIP e-Filing

  
www.ipthailand.go.th  



สําหรับบุคคลธรรมดา
1. สําเนาบัตรประชาชนของผูขอใชบริการ
2. สําเนาหนังสือเดินทางของผูขอใชบริการ (กรณี
เปนชาวตางชาติ)
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจ)
4. ติดอากรแสตมป 10 บาท (กรณีมอบอํานาจ)
สําหรับนติิบคุคล ตองมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมของบริษัท (ภ.พ.20)
2. สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางชาติ)

ตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรมคําขอใชบริการ (DIP CA)

    ขั้นตอนการรับลงทะเบียนขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (DIP CA)

     สําหรับพาณิชยจังหวัด

พาณิชยจังหวัด

   

ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบ
คําขอใชบริการ (DIP CA)
   

เอกสารประกอบการสมัคร

พาณิชยจังหวัด

พาณิชยจังหวัด

1

2

3

ลงลายมือชื่อกํากับในแบบฟอรมขอใชบริการ (DIP CA)
(ในชองสําหรับเจาหนาที่รับลงทะเบียน)

พาณิชยจังหวัด

4.1 สงแบบฟอรมขอใชบริการ (DIP CA) พรอมทั้งเอกสารประกอบคําขอทั้งหมด มาทางโทรสาร (FAX)
    หมายเลข โทร. 0 2547 6035 (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยสินทางปญญา)
4.2 สงแบบฟอรมขอใชบริการ (DIP CA) ตนฉบบั พรอมทั้งเอกสารประกอบคําขอทั้งหมด 
     มาที่กรมทรัพยสินทาปญญา

พาณิชยจังหวัด

เมื่อไดรับอกสารแบบฟอรมคําขอใชบริการ (DIP e-Filing) จากพาณิชยจังหวัด
1. ตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรมคําขอใชบริการ (DIP CA)
2. ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA) โดยสงใหผูขอใชบริการทางอีเมล 

(ภายในเวลา 1 วัน นับจากวันที่กรมฯ ไดรับเอกสารจาก พณ.จว.) 

กรมทรัพยสินทางปญญา

3

4



    เอกสารประกอบคําขอใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

บุคคลธรรมดา นิติบคุคล

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอใชบริการ 1. สาํเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของบริษัท 
(ภ.พ.20)

2. สําเนาหนังสือเดินทางของผูขอใชบริการ 
(กรณีเปนชาวตางชาติ)

2. สําเนาทะเบียนพาณิชยของบริษัทที่จดทะเบียน 
หรือสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ  
   (กรณมีอบอํานาจ)

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล

4. ขอตกลงและเงื่อนไขการใชใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส 
   (DIP CA) ที่ลงนามแลว

4. สําเนาหนังสือเดินทางของของผูมีอํานาจ
   กระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปน
ชาวตางชาต)ิ

5. ติดอากรแสตมป 10 บาท (กรณีมอบอํานาจ) 5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ  
   (กรณมีอบอํานาจ)

6. ขอตกลงและเงื่อนไขการใชใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส 
   (DIP CA) ที่ลงนามแลว

7. ติดอากรแสตมป 10 บาท (กรณีมอบอํานาจ)



ตัวอยางแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
สําหรับบุคคลธรรมดา



ตัวอยางแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
สําหรับบุคคลธรรมดา



ตัวอยางแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
สําหรับบุคคลธรรมดา



ตัวอยางแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
สําหรับนิติบุคคล



ตัวอยางแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
สําหรับนิติบุคคล



ตัวอยางแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
สําหรับนิติบุคคล



  ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ (DIP CA)
  สําหรับประชาชน

้ ใช้ ิ
1. สมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตน พร้อมทั้งขอรหัสผู้ใช้งาน

(Username) และรหัสผ่าน (Password) ทางเวบ็ไซต ์ https://portal.ipthailand.go.th

ผูขอใชบรการ

เอกสารประกอบการสมัคร้ ใช้ ิ
สําหรับบคุคลธรรมดา
1. แบบฟอร์มคําขอที่พิมพ์จากอีเมล์
2. บัตรประชาชนของผู้ขอใช้บริการ
3. หนังสือเดินทางของผู้ขอใช้บริการ (กรณี
เป็นชาวต่างชาติ)   

2. กรอกข้อมูลลง “แบบฟอร์มคําขอใช้บริการใบรับรอง
   อเิล็กทรอนิกส์” พิมพ์ใบคําขอที่ได้รับทางอีเมล์ และ
   จดัเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
   

เอกสารประกอบการสมครผูขอใชบรการ

4.. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจ)
5. ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีมอบอํานาจ)
6. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามแล้ว

สํ ั ิ ิ ้ ี ส ิ่ ิ ั ี้

3. ยื่นแบบฟอร์มคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อแสดง
   ด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมาดําเนินการแทน 
   ได้ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ช้ัน 3 

่

ผู้ขอใชบ้ริการ

สาหรบนตบคุคล ตองมเอกสารเพมเตม ดงน
1. สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท (ภ.พ.20)
2. สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
3. สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล
4. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจกระทําการ

    กรมทรัพยส์ินทางปัญญา หรือที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด

เจ้าหน้าที่
แทนนิติบุคคล (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

   
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / ออกใบรับรอง
   

กรณีใบคําขอและเอกสารไม่ถูกต้อง กรณีใบคําขอและเอกสารถกูต้อง

   

คืนใบคําขอและแจ้งข้อบกพร่องให้
ผู้ขอใช้บริการทราบ เพื่อกรอกข้อมูล
หรือจัดเตรียมเอกสารใหม่
   

หมายเหตุ : หลังจากเจ้าหน้าที่

   

ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) 
โดยส่งให้ผู้ขอใช้บริการทางอีเมล์
   

ผู้ขอใชบ้ริการุ
อนุมัติแล้ว หากผู้ขอใช้บรกิารไม่
ยืนยนัการใช้งานทางอีเมล์ภายใน
30 วัน ต้องทาํการลงทะเบยีนใหม่

1. ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากอีเมล์ท่ีสมัคร 
(ควรตรวจสอบ e-mail อย่างสม่ําเสมอ)

2. กดลิงค์ยืนยันการใช้งาน (Active code) ทางอเีมล์ ภายใน 30 วัน



คู่มือการสมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนกิส ์(DIP CA)
สําหรับประชาชน

  เข้าที่เว็บไซต์ของกรมทรพัย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th ไปท่ีเมน บรกิารออนไลน์ญญ p g ู
  เลือกที ่ระบบการจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์
  หรอืเข้าที่เว็บไซต์ https://portal.ipthailand.go.th ** แนะนําให้ใช้ Google Chrome ในการใช้งาน

คลิกปุ่ม ลงทะเบียน1 

2ต๊ิกท่ีช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับข้อตกลง 
และคลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ”  



คู่มือการสมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนกิส ์(DIP CA)
สําหรับประชาชน

ข้อแนะนํา
 - กรุณากรอกข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลจริง
ของผู้ใช้บริการ เพ่ือสะดวกในการ
ติดต่อและแจ้งข้อมูลข่าวสาร
 - หมายเลขโทรศัพท์ ให้กรอกเป็น
ตัวเลขติดกัน ไม่ต้องเว้นช่องว่าง

ติ๊กที่ช่องยอมรับข้อตกลง 
และคลิกปุม่ ดําเนินการต่อ

 
    

3 กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว
ยืนยันข้อมูลท่ีลงทะเบียน 
และคลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล”ุ ู

** ข้อมูลจะส่งไปที่อีเมล์ของผู้สมัคร
   ขอใช้บริการ **
    

่ ่
4

เปิดอีเมล์ของตนเองที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอรม์
คําขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์



คู่มือการสมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนกิส ์(DIP CA)
สําหรับประชาชน

5 ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มคําขอที่ได้รับ
จากอีเมล์ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ
คําขอ นํามายื่นที่... 
ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
ช้ัน 3 กรมทรพัย์สินทางปัญญา หรือท่ีชน 3 กรมทรพยสนทางปญญา หรอท 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด (ทุกจังหวัด)



คู่มือการสมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนกิส ์(DIP CA)
สําหรับประชาชน

6

กดลิงค์ยืนยันการใช้งาน (A ti t d )

 

กดลงคยนยนการใชงาน (Activate code)

เมื่อลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับเจ้าหน้าท่ีเรียบร้อยแล้ว 
1. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์อีกครั้ง
2. กดลิงค์ยืนยันการใช้งาน (Activate code) ทางอีเมล์ ภายใน 30 วัน

** กรณุาตรวจสอบ e-mail ของท่านอย่างสม่ําเสมอ
** หากผูข้อใช้บริการไม่ยืนยันการใช้งานทางอีเมล์ภายใน30 วัน จะต้องทําการลงทะเบียนใหม่



สมัครลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (DIP-CA) เพื่อขอรหัสผูใชงาน (Username) และรหสัผาน

(Password) สําหรบัเขาใชงานระบบ DIP e-Filing ทางเว็บไซต https://portal.ipthailand.go.th

ขั้นตอนการยื่นคาํขอ/คํารองดานทรัพยสินทางปญญา
ผานทางอิเล็กทรอนิกส (DIP e-Filing)

ผูขอใชบริการ1

Login เขาสูระบบ DIP e-Filing ทางเว็บไซต https://portal.ipthailand.go.th 
โดยใชรหัสผูใชงาน (Username) และรหสัผาน (Password) ที่ไดจากการสมัคร DIP-CA

2

เลือกประเภททรัพยสินทางปญญาท่ีตองการจดทะเบียน/จดแจง

3

เลือกแบบฟอรมทรัพยสินทางปญญาที่ตองการย่ืนคําขอ/คํารอง

4

เครื่องหมายการคา
สิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสทิธิบัตร
สิทธิบัตรการออกแบบ
ลิขสิทธิ์

ประเภททรัพยสินทางปญญา

เครื่องหมายการคา

แบบฟอรมคําขอ/คํารอง

ผูขอใชบริการ

ผูขอใชบริการ

ผูขอใชบริการ

เลือกแบบฟอรมทรัพยสินทางปญญาที่ตองการย่ืนคําขอ/คํารอง

กรอกขอมูลตามแบบฟอรมทรัพยสินทางปญญาที่ตองการยื่น
คําขอ/คํารอง ใหถูกตอง ครบถวน พรอมแนบไฟลที่เกี่ยวของ

5

ตรวจสอบและยืนยนัขอมูลในแบบฟอรมทรัพยสินทางปญญา
ที่ตองการยื่นคําขอ/คํารอง

6

เครื่องหมายการคา
สิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสทิธิบัตร
สิทธิบัตรการออกแบบ
ลิขสิทธิ์

7.1 ชําระคาธรรมเนียมตามแบบฟอรมทรัพยสินทางปญญา
ที่ย่ืนคําขอ/คํารอง (โดยตองชําระใหครบถวนเต็มจํานวน)
7.2 ตรวจสอบผลการดําเนินการทาง e-mail อยางสม่ําเสมอ

7

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
Internet Banking 2 แหง
เคานเตอรธนาคาร 10 แหง
Counter Service

ชองทางชําระคาธรรมเนียม

ผูขอใชบริการ

ผูขอใชบริการ

ผูขอใชบริการ

เมื่อไดรับขอมูลการชําระคาธรรมเนียมจากธนาคารแลว
1. นําขอมูลคําขอ/คํารอง เขาสูระบบงานของกรม 
2. ระบบจะแจงสถานะการดําเนินการใหกับผูขอใชบริการทราบผานทาง e-mail ของผูขอใชบริการ

กรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
สนง. พาณิชยจงัหวดั

ชําระภายใน
เวลา 22.00 น.
ของวันถัดไป

ชําระภายใน
เวลา 15.30 น.
ของวันถัดไป



คูมือการยื่นคําขอ/คาํรองดานทรัพยสินทางปญญา
ผานทางอิเล็กทรอนิกส (DIP e-Filing)

      เขาที่เว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา www.ipthailand.go.th ไปท่ีเมน ูบริการออนไลน
      เลือกที่ ระบบการจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาอิเล็กทรอนิกส
      หรือเขาที่เว็บไซต https://portal.ipthailand.go.th

** แนะนําใหใช Google Chrome ในการใชงาน

1

2

การเขาสูระบบ DIP e-filing

      1. กรอกขอมูล บัญชีผูใชและรหัสผาน ที่ไดรับจากการยืนยันตัวตน (DIP CA) กับเจาหนาท่ี
      2. กดปุม เขาสูระบบ

3. เลือกประเภททรัพยสินทาปญญาที่ตองการจดทะเบียน/จดแจง เชน เคร่ืองหมายการคา 
   สิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร สิทธิบตัรการออกแบบ ลิขสิทธิ์

3 



คูมือการยื่นคําขอ/คาํรองดานทรัพยสินทางปญญา
ผานทางอิเล็กทรอนิกส (DIP e-Filing)

4

 

4. เลือกแบบฟอรมประเภททรัพยสินทาปญญาที่ตองการจดทะเบียน/จดแจง
(จากตัวอยางเลือกแบบฟอรมเครื่องหมายการคา ก.01)

 

(จากตัวอยางเลือกแบบฟอรมเครื่องหมายการคา ก.01)

5. กรอกรายละเอียดขอมูลของตนเองลงตามแบบฟอรมใหถูกตอง แลวบนัทึกขอมูล

 5



คูมือการยื่นคําขอ/คาํรองดานทรัพยสินทางปญญา
ผานทางอิเล็กทรอนิกส (DIP e-Filing)

6

6. ตรวจสอบขอมูลของตนเองที่กรอกในแบบฟอรมใหถูกตองอีกครั้ง กอนคลิกปุมยืนยันการสงเรื่อง

 

7. เมื่อคลิกปุมยืนยันการสงเรื่องแลว ผูใชงานตองกรอกรหัสผานอีกครั้ง 
   เพื่อเปนการเขารหสัเอกสาร และคลิกปุมยืนยันรหสัผาน

7



คูมือการยื่นคําขอ/คาํรองดานทรัพยสินทางปญญา
ผานทางอิเล็กทรอนิกส (DIP e-Filing)

8 

8. ผูใชงานสามารถเลือกชําระคาธรรมเนียมไดหลายชองทาง ดังนี้

(1) บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
(2) Internet banking ของ ธ.ไทยพาณิชย และ ธ. กรุงไทย
(3) พิมพใบสัง่จายคาธรรมเนียมจากระบบ นําไปชําระไดท่ีเคานเตอรธนาคาร ได 10 ธนาคาร ไดแก

        ธ. กรุงไทย     ธ. กสิกรไทย 
        ธ. ทหารไทย  ธ. ไทยพาณิชย
        ธ. UOB         ธ. กรุงศรีอยุธยา
        ธ. ธนชาต     ธ. กรุงเทพ
        ธ. CIMB        ธ. ออมสิน

(4) พิมพใบสัง่จายคาธรรมเนียมจากระบบ นําไปชําระไดท่ี เคานเตอรเซอรวิส
(5) พิมพใบสัง่จายคาธรรมเนียมจากระบบ นําไปชําระไดท่ี กรมทรัพยสินทางปญญา
(6) พิมพใบสัง่จายคาธรรมเนียมจากระบบ นําไปชําระไดท่ี สํานักงานพาณิชยจงัหวัด (ทุกจังหวัด)



      ชองทางติดตอสอบถาม

ลําดับท่ี รายละเอียด หนวยงาน/เบอรติดตอ

1 ปรึกษาเกี่ยวกับการขอใชบริการใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (DIP CA) เชน
- การสมัครขอ Username และ Password
- เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญา เบอร 1368

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยสินทางปญญา
โทรศัพท : 02 547 4654
โทรสาร : 02 547 6035
e-mail : efiling@ipthailand.go.th

2 ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคําขอ/คํารองดาน
ทรัพยสินทางปญญาผานทางอิเล็กทรอนิกส 
(DIP e-Filing) เชน
- วิธีการใชงานระบบ DIP e-Filing
- วิธีการกรอกขอมูลและแนบไฟลเอกสาร
- วิธีชําระคาธรรมเนียม

สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญา เบอร 1368

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยสินทางปญญา
โทรศัพท : 02 547 4654
โทรสาร : 02 547 6035
e-mail : efiling@ipthailand.go.th

3 ปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
- ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
- กระบวนการยื่นคําขอจดทะเบียน
- จําพวกรายการสินคา

สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญา เบอร 1368

ฝายบริการรับคําขอเครื่องหมายการคา 
โทรศัพท. 02 547 4638 - 9

สํานักเครื่องหมายการคา
โทรศัพท : 02 547 4682
สํานักเครื่องหมายการคา
โทรศัพท : 02 547 4682

4 ปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร
- ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- กระบวนการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร

สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญา เบอร 1368

ฝายบริการรับคําขอสิทธิบัตร
โทรศัพท : 02 547 4637

กองสิทธิบัตร
โทรศัพท : 02 547 4712

5 ปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการ
ออกแบบ
- ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ
- กระบวนการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการ
ออกแบบ

สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญา เบอร 1368

ฝายบริการรับคําขอสิทธิบัตรออกแบบ
โทรศัพท : 02 547 4637

กองสิทธิบัตรออกแบบ
โทรศัพท : 02 547 4713

6 ปรึกษาเกี่ยวกับการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์
- ขั้นตอนการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์
- กระบวนการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์
- การจดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง

สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญา เบอร 1368

ฝายบริการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์
โทรศัพท. 02 547 4636

สํานักลิขสิทธิ์
โทรศัพท. 02 547 4630

www.ipthailand.go.th


