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คูมือสําหรับประชาชน: การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักเคร่ืองหมายการคา 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักเคร่ืองหมายการคา 

3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร: จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 

 

2) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 3,933  

 จาํนวนคําขอที่มากท่ีสุด 4,510  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 3,537  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ ศูนยบริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ทีอ่ยูเลขที่ 563 

ถนนนนทบุรี บางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท 025474621-5 ตอ 1003 1005 1006 โทรสาร 025474639 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนั จนัทร ถึง วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีใ่หบริการ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้าํ)  ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวง
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พาณิชย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนั จนัทร ถึง วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

3) สถานทีใ่หบริการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจงัหวดั/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนั จนัทร ถึง วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

4) สถานทีใ่หบริการ เว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา (www.ipthailand.go.th) > บริการออนไลน เมนูระบบจอ

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา > ระบบเคร่ืองหมายการคา //เว็บไซทและชองทางออนไลน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

หมายเหตุ (การยื่นคําขอผานทางอินเตอรเน็ต  ผูยื่นคําขอจะตองจัดสงเอกสารดงักลาวใหแกกรมทรัพยสินทาง

ปญญาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีการบันทกึขอมูลลงในอินเตอรเนต็ โดยมายื่นดวยตนเองหรือสงทาง

ไปรษณียก็ได) 

5) สถานทีใ่หบริการ สํานักเคร่ืองหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เลขที ่563 ถนน

นนทบุรี   ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000/ไปรษณีย 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนั จนัทร ถึง วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ในการสงทางไปรษณีย ผูยืน่คําขอตองสงไปรษณียแบบลงทะเบียนตอบรับ พรอมชําระ

คาธรรมเนียม โดยชําระทางธนาณัติ ส่ังจายกรมทรัพยสินทางปญญา และพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ) 
 

12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การพิจารณารับจดทะเบียน 

 

 เคร่ืองหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนได ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี ้

 

 1. เปนเคร่ืองหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 

 

     2. เปนเคร่ืองหมายการคาที่ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8และ 

 

    3. ไมเปนเคร่ืองหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่บุคคลอ่ืนไดจดทะเบียนไวแลวตามมาตรา13 
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    พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 

2543 สามารถดาวนโหลดไดทางเว็บไซตwww.ipthailand.go.th 

 

การยืน่คําขอจดทะเบียน    

 

    1. ในกรณีคําขอจดทะเบียนมีขอบกพรองหรือเอกสารประกอบคําขอไมครบถวน เจาหนาที่รับคําขอจะแจงใหผูขอจด

ทะเบียนแกไขใหถูกตองหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่เติมในทนัท ีหากผูขอไมสามารถดําเนนิการแกไขหรือยื่นเอกสาร

หลักฐานไดในทันที เจาหนาที่จะทําบันทกึขอบกพรองหรือรายการเอกสารหลักฐานที่ตองยืน่เพิ่มเติม พรอมทั้งกาํหนด

ระยะเวลาใหผูขอดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่เติม ภายใน 90 วันนบัแตวันทีย่ื่นคําขอ และใหมกีารลง

นามเจาหนาทีรั่บคําขอและผูขอจดทะเบียนในบันทึกนั้น โดยเจาหนาที่จะมอบสําเนาบันทกึดังกลาวใหแกผูขอเพื่อเปน

หลักฐาน 

 

     หากผูยืน่คําขอไมดําเนนิการสงเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาผูยืน่คําขอละทิง้

คําขอ โดยเจาหนาที่จะดําเนนิการคืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมทัง้แจงเหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอทุธรณให

ทราบดวย 

 

    2.เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนยีมใดๆ ใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลว จะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาว

ไมไดไมวาในกรณีใดๆ เวนแต (1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียม หรือ (2) ชําระคาธรรมเนียมซ้าํซอนหรือชําระ

เกิน ซึ่งการชําระดังกลาว เกดิเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐ โดยมิใชความผิดของผูชําระซ่ึงกรมทรัพยสินทาง

ปญญาจะไดพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

 

     3. ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนยืน่คําขอจดทะเบียนผานทางอินเตอรเน็ต ผูขอจะตองปฏิบัติตาม ประกาศกรมทรัพยสิน

ทางปญญา เร่ือง การยื่นคําขอเกี่ยวกับเคร่ืองหมายทางอินเตอรเน็ต 

 

    4. กรณีการยื่นคําขอมกีารต้ังตัวแทนหรือมอบอํานาจ 

 

      4.1)ไดกระทําในตางประเทศ หนังสือต้ังตัวแทนหรือมอบอํานาจตองมีคํารับรองลายมือชื่อผูลงนามโดยเจาหนาที่ผูมี

อํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหวัหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซึง่ประจําอยู ณ ประเทศที่ผู

ต้ังตัวแทนหรือผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยู หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือมคํีารับรอง

ของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนัน้ ใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อ หรือ 
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      4.2) ไดกระทําในประเทศไทยโดยผูต้ังตัวแทนหรือผูมอบอํานาจมไิดมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ตองสงสําเนาหนังสือ

เดินทาง หรือสําเนาหนงัสือรับรองถิ่นที่อยูชั่วคราว หรือหลักฐานอ่ืนทีแ่สดงใหนายทะเบียนเหน็วาในขณะต้ังตัวแทนหรือ

มอบอํานาจ ผูมอบอํานาจไดเขามาในประเทศไทยจริง 

 

     5. กรณีที่เจาของเคร่ืองหมายการคาหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยื่นคําขอดวยตนเอง โดยมอบหมายให

บุคคลอ่ืนเปนผูยื่นคําขอแทน ควรมหีนังสือมอบอํานาจชวงหรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลนั้น มีอํานาจยื่น

คําขอและลงนามในบันทกึความบกพรองแทนเจาของเคร่ืองหมายการคาหรือตัวแทนไดพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวที่

ทางราชการออกใหของผูรับมอบอํานาจ และติดอากรแสตมปเพาะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน 

และบุคคลผูยื่นคําขอไมมีอํานาจลงนามในบันทกึดังกลาว เจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได 

 

     6. การยื่นเอกสารประกอบคําขอ 

 

      6.1)กรณีที่ผูยืน่คําขอตองนาํเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมาย่ืนเพิม่เติมใหครบถวนตามบันทึกความบกพรอง

ใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดมายื่นในคราวเดียวกัน 

 

      6.2) กรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐาน ใหผูยืน่คําขอรับรองความถกูตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย 

 

      6.3) กรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดย

มีคํารับรองของผูแปลวาเปนคําแปลที่ถูกตอง 

 

      6.4) กรณีที่ผูขอจะตองสงตนฉบับเอกสาร หากเปนยืน่คําขอในเร่ืองเดียวกนัพรอมกันหลายคําขอ ใหผูขอสงตนฉบับ

เอกสารเพยีงคําขอเดียว และในคําขออ่ืนๆอนุญาตใหสงเปนสําเนาเอกสารได แตผูขอจะตองระบุในสําเนาเอกสารวา

ตนฉบับอยูในคําขอใ 

 

  
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับคําขอ 

 
 

1 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบเคร่ืองหมาย 

 
 

6 เดือน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(ระยะเวลานับแต

วันที่ยืน่คําขอ) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา 

 
 

5 เดือน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(1. ระยะเวลา

พิจารณานับแต

วันที่ตรวจสอบ

เสร็จ 

2. กรณีที่นาย

ทะเบียนมีคําส่ัง

ปฏิเสธการรับจด

ทะเบียนหรือใหผู

ขอจดทะเบียน

ดําเนนิการอยาง

หนึง่อยางใด ผูขอ

จะตองดําเนินการ

แกไข หรืออุทธรณ

คําส่ังนายทะเบียน

ภานในเวลา 90 

วันนับแตวันทีผู่ขอ

จดทะเบียนไดรับ

หนงัสือแจง 

มิฉะนัน้จะถือวาผู

ขอละทิ้งคําขอ 

ตามมาตรา 18)) 

4) การพิจารณา จัดทําหนงัสือประกาศ 1 เดือน สํานัก (ระยะเวลานับแต



6/13 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 โฆษณา 

 
 

เคร่ืองหมาย

การคา 

วันที่นายทะเบียน

พิจารณาเสร็จ) 

5) 

การพิจารณา 
 

ประกาศโฆษณา 
 

3 เดือน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(กรณีมีการ

คัดคานการจด

ทะเบียน ผูคัดคาน

จะตองยืน่คํา

คัดคานภายใน 90 

วันนับแตวันที่

ประกาศโฆษณา) 

6) 

การพิจารณา 
 

ออกหนงัสือแจงใหผูขอ

ชําระคาธรรมเนียมการจด

ทะเบียน 
 

15 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(1. ระยะเวลานับ

แตวันที่ครบก

กําหนดใหยื่นคํา

คัดคาน 

2. ผูขอจด

ทะเบียนจะตอง

ชําระ

คาธรรมเนียมการ

จดทะเบียน

ภายใน 30 วนันับ

แตวันที่ไดรับ

หนงัสือแจง 

มิฉะนัน้ ใหถือวาผู

ขอฯ ละทิง้คําขอ

จดทะเบียน ตาม

มาตรา 40 วรรค

สอง) 

7) การลงนาม/ ออกหนงัสือสําคัญแสดง 15 วัน สํานัก (ระยะเวลานับแต
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 
 

การจดทะเบียน 
 

เคร่ืองหมาย

การคา 

วันที่ผูขอชําระ

คาธรรมเนียมการ

รับจดทะเบียน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   16 เดือน 
 

14. งานบรกิารนี ้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือ

บัตรประจําตัวอ่ืน

ที่ทางราชการอก

ให ใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาว หรือหนังสือ

เดินทาง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูขอจด

ทะเบียนเปน

บุคคลธรรมดา ) 

2) 

ใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาว หรือหนังสือ

เดินทาง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีเปนบุคคล

สัญชาติ

ตางประเทศ เวน

แตจะไดสง

เอกสารหนังสือต้ัง

ตัวแทนหรือมอบ

อํานาจ ตามขอ 4) 

3) หนงัสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 1 0 ฉบับ (กรณีผูขอจด
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บุคคลที่ตองออก

ใหไมเกนิ 6 เดือน

นับถงึวนัทีย่ื่นคํา

ขอจดทะเบียน 

การคา ทะเบียนเปนนติิ

บุคคล เวนแตใน

กรณีที่เปนนิติ

บุคคลที่จัดต้ังตาม

กฎหมาย

ตางประเทศ ซึง่ได

สงเอกสารหนงัสือ

ต้ังตัวแทนหรือ

มอบอํานาจ ตาม

ขอ 4 โดยมีการ

ระบุขอความ

รับรองการเปนนิติ

บุคคลใน

ตางประเทศไว

ดวยแลว ไมตอง

สงหนังสือรับรอง

นิติบุคคลก็ได) 

4) 

หนงัสือต้ัง

ตัวแทนหรือ

หนงัสือมอบ

อํานาจ และบัตร

ประจําตัวของ

ตัวแทนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (ติดอาการแสตมป 

30 บาทตอ

ตัวแทนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 1 คน 

) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน กรมทรัพยสินทาง 1 5 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ปญญา 

2) 

รูปเคร่ืองหมายที่

ขอจดทะเบียน 

(ขนาด 5 X 5 

เซนติเมตร) 

- 5 0 ฉบับ (กรณีขอรับความ

คุมครอง

เคร่ืองหมายทีม่ี

ลักษณะเปน

รูปรางหรือรูปทรง

ของวัตถุ 

เคร่ืองหมาย

จะตองแสดงดาน

กวาง ดานยาว 

และดานลึก โดย

จะแสดงในรูป

เดียวกนัหรือไมก็

ได) 

3) 

คําบรรยาย

ลักษณะกลุมของ

สี  ในกรณีขอรับ

ความคุมครอง

เคร่ืองหมายทีม่ี

ลักษณะเปนกลุม

ของสี 

- 1 0 ฉบับ (ใหผูขอจด

ทะเบียนบรรยาย

อยางชัดเจนวา

กลุมของสีที่ขอจด

ทะเบียน

ประกอบดวยสี

ใดบาง และแตละ

สีจัดวางหรือ

จัดเรียงอยูใน

ลักษณะใด โดย

ระบุในใบตอ 

(แบบ ก.11)) 

4) 

คําพรรณนารุ

ปรางหรือรูปทรง 

ในกรณีขอรับ

- 1 0 ฉบับ (ผูขอจะมีหรือไมก็

ได) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ความคุมครอง

เคร่ืองหมายทีม่ี

ลักษณะเปน

รูปรางหรือรูปทรง

ของวัตถ ุ

5) 

หนงัสือใหความ

ยินยอมของ

เจาของลายมือ

ชื่อ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีเคร่ืองหมาย

ที่ขอจดทะเบียน

เปนลายมือชื่อ) 

6) 

หนงัสือใหความ

ยินยอมที่จะใช

ภาพบุคคลเปน

เคร่ืองหมายจาก

บุคคลนั้น 

- 1 0 ฉบับ (กรณีเคร่ืองหมาย

ที่ขอจดทะบียน

เปนภาพบุคคล/

กรณีที่บุคคลนั้น

ตายแลวตองไดรับ

ความยนิยอมจาก

บุพการี 

ผูสืบสันดาน และ

คูสมรสของบุคคล

นั้น(ถาม)ี) 

7) 

บัตประจําตัวที่

ทางราชการออก

ใหของผูใหความ

ยินยอม 

- 0 1 ฉบับ (กรณีเคร่ืองหมาย

ที่ขอจดทะเบียน

เปนภาพของ

บุคคล) 

8) 

ขอบังคับวาดวย

การใช

เคร่ืองหมาย

รับรอง 

- 1 0 ฉบับ ( กรณีขอจด

ทะเบียนเปน

เคร่ืองหมาย

รับรอง) 

9) 
บัญชีรายช่ือ ผูมี

สิทธิใช และ

- 1 5 ฉบับ (กรณีขอจด

ทะเบียนเปน
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เอกสารหลักฐาน

หรือคําช้ีแจงที่

แสดงถึง

ความสัมพันธ

ของผูมีสิทธิใช

เคร่ืองหมายรวม 

เคร่ืองหมายรวม) 

10) 

คําขอถือสิทธ ิ

(แบบ ก.10) 

พรอมเอกสาร

หลักฐาน

ประกอบคําขอ

ถือสิทธ ิ

กรมทรัพยสินทาง

ปญญา 

1 0 ฉบับ (กรณีขอใชสิทธิ

ยอนหลังตาม

มาตรา 28 หรือ 

28ทว/ิในกรณีที่ผู

ขอจดทะเบียนไม

สามารถสง

เอกสารหลักฐาน

ประกอบคําขอใช

สิทธิยอนหลังตาม

มาตรา 28 หรือ 

28 ทว ิมาพรอม

กับคําขอใชสิทธิ 

(แบบ ก.10) ได ผู

ขอสามารถขอ

ผอนผันการสง

เอกสารหลักฐาน

ดังกลาว โดยให

ยื่นหนงัสือขอผอน

ผัน (แบบ ก.19) 

มาพรอมกับคําขอ

ใชสิทธ(ิแบบ 

ก.10)) 
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16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมการยื่นคําขอจดทะเบียน รายการสินคา/บริการ อยางละ 

 คาธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) คาธรรมเนียมรูปเครื่องหมายเฉพาะสวนที่เกิน 5 เซนติเมตร เซนติเมตรละ 
 คาธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ -   

 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักเคร่ืองหมายการคา โทร 02 -5474621-5 ตอ 1522 

หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ตูจดหมายรับเร่ืองรองเรียน ณ ชั้น 3 สวนงานบริการ กรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน เวบ็ไซต www.ipthailand.go.th 

หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน สายดวน 1368 

หมายเหตุ - 

5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คําขอจดทะเบียน (แบบ ก.01) 

- 

 

2) คําขอใชสิทธิยอนหลังตามมาตรา 28 หรือ 28 ทว ิ (แบบ ก.10) 

- 

 

3) ใบตอ (แบบ ก.11) 
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- 

 

4) หนงัสือขอผอนผันการสงเอกสารหลักฐาน (แบบ ก.19) 

- 

 
 

19. หมายเหตุ 
 

 ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมือสําหรับประชาชนจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามี

ความถกูตองครบถวนตามที่ระบุไวในคูมอืบริการประชาชนเรียบรอยแลว 

 กรณีที่ผูขอยื่นคําขอแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลการจดทะเบียน หรือมีการย่ืนคําขอโอนหรือรับมรดสิทธิระยะเวลา

ตามคูมือจะเร่ิมนับตอ ตอเมือ่การพิจารณาดําเนินการในเร่ืองนั้นเสร็จส้ินแล 
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