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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบยีนสัญญาอนญุาตใหใชเครื่องหมายการคา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักเคร่ืองหมายการคา 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักเคร่ืองหมายการคา 

3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร: จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

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

 

2) พ.ร.บ. เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 137  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 262  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 13  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ ศูนยบริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ทีอ่ยูเลขที่ 563 

ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 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 สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจงัหวดั /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนั จนัทร ถึง วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ต้ังแตเวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

3) สถานทีใ่หบริการ เว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา (www.ipthailand.go.th) > บริการออนไลน เมนูการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา > ระบบเคร่ืองหมายการคา/เว็บไซทและชองทางออนไลน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

หมายเหตุ (การยื่นคําขอผานทางอินเตอรเน็ต  ผูยื่นคําขอจะตองจัดสงเอกสารดงักลาวใหแกกรมทรัพยสินทาง

ปญญาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีการบันทกึขอมูลลงในอินเตอรเนต็ โดยมายื่นดวยตนเองหรือสงทาง

ไปรษณียก็ได) 

4) สถานทีใ่หบริการ สํานักเคร่ืองหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เลขที ่563 ถนน

นนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 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 
เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ หรือเคร่ืองหมายรวม ที่ไดจดทะเบียนไวแลว เจาของเคร่ืองหมายนั้นอาจอนุญาต

ใหบุคคลอ่ืนใชเคร่ืองหมายนั้นของตน สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวทัง้หมดหรือบางอยางก็ได 

 

 สัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมาย ตองทาํเปนหนงัสือและจดทะเบียนตอนายทะเบียน และใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

     (พ.ร.บ.เคร่ืองหมายการคา มาตรา 68 กฎกระทรวง ขอ 45) 

 

 การจยืน่คําขอ        

 

     

 

1. ในกรณีคําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชฯ มีขอบกพรองหรือเอกสารประกอบคําขอไมครบถวน เจาหนาที่รับคํา

ขอจะแจงใหผูขอแกไขใหถูกตองหรือยืน่เอกสารหลักฐานเพิม่เติมในทนัท ีหากผูขอไมสามารถดําเนินการแกไขหรือยื่น

เอกสารหลักฐานไดในทันที เจาหนาที่จะทาํบันทึกขอบกพรองหรือรายการเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมภายใน 90 
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วันนับแตวันทีย่ื่นคําขอ พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาใหผูขอดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่เติม และใหมีการ

ลงนามเจาหนาที่รับคําขอและผูขอในบันทกึนัน้ โดยเจาหนาที่จะมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหแกผูขอเพื่อเปนหลักฐาน 

 

 หากผูยืน่คําขอไมดําเนนิการสงเอกสารเพิม่เติมใหครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอืวาผูยืน่คําขอละทิ้งคํา

ขอ โดยเจาหนาที่จะดําเนินการคืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมทัง้แจงเหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอทุธรณให

ทราบดวย 

 

 2. เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระเงนิคาธรรมเนียมใดๆ ใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลว จะขอคืนคาธรรมเนยีมดังกลาว

ไมไดไมวาในกรณีใดๆ เวนแต (1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียม หรือ (2) ชําระคาธรรมเนียมซ้าํซอนหรือชําระ

เกิน ซึ่งการชําระดังกลาว เกดิเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐ โดยมิใชความผิดของผูชําระซ่ึงกรมทรัพยสินทาง

ปญญาจะไดพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

 

 3. การยืน่คําขอกรณีมีการต้ังตัวแทนหรือมอบอํานาจ 

 

  3.1) ไดกระทําในตางประเทศ หนงัสือต้ังตัวแทนหรือมอบอํานาจตองมีคํารับรองลายมือชื่อผูลงนามโดยเจาหนาที่ผูมี

อํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหวัหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซึง่ประจําอยู ณ ประเทศที่ผู

ต้ังตัวแทนหรือผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยู หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือมคํีารับรอง

ของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนัน้ ใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อ หรือ 

 

 3.2) ไดกระทําในประเทศไทยโดยผูต้ังตัวแทนหรือผูมอบอํานาจมิไดมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ตองสงสําเนาหนงัสือ

เดินทาง หรือสําเนาหนงัสือรับรองถิ่นที่อยูชั่วคราว หรือหลักฐานอ่ืนทีแ่สดงใหนายทะเบียนเหน็วาในขณะต้ังตัวแทนหรือ

มอบอํานาจ ผูมอบอํานาจไดเขามาในประเทศไทยจริง 

 

 4. ในกรณีที่เจาของเคร่ืองหมายการคาหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยื่นคําขอดวยตนเอง โดยมอบหมายให

บุคคลอ่ืนเปนผูยื่นคําขอแทน ควรมหีนังสือมอบอํานาจชวงหรือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลนัน้มีอํานาจยื่นคําขอและ

ลงนามในบันทึกความบกพรองแทนเจาของเคร่ืองหมายการคาหรือตัวแทนไดพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวที่ทาง

ราชการออกใหของผูรับมอบอํานาจ เพาะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และบุคคลผูยื่นคําขอไมมี

อํานาจลงนามในบันทึกดังกลาว เจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได ทั้งนี้หนังสือมอบอํานาจดังกลาวใหติดอากร

แสตมปดวย 

 

 5. ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอจดทะเบียนผานทางอินเตอรเน็ต ผูขอจะตองปฏิบัติตาม ประกาศกรมทรัพยสินทาง
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ปญญา เร่ือง การยืน่คําขอเกี่ยวกับเคร่ืองหมายทางอินเตอรเน็ต 

 

 6. การสงเอกสารประกอบคําขอ 

 6.1) ในกรณีที่ผูยืน่คําขอตองนาํเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมาย่ืนเพิม่เติมใหครบถวนตามบันทึกความบกพรอง 

ใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดมายื่นในคราวเดียวกัน 

 6.2) ในกรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐาน ใหผูยืน่คําขอรับรองความถกูตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย 

 6.3) ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดย

มีคํารับรองของผูแปลวาเปนคําแปลที่ถูกตอง 

 

 6.4) ในกรณีที่ผูขอจะตองสงตนฉบับเอกสาร หากเปนการยื่นคําขอในเร่ืองเดียวกันพรอมกันหลายคําขอ ใหผูขอสง

ตนฉบับเอกสารเพียงคําขอเดียว และในคําขออ่ืนๆอนุญาตใหสงเปนสําเนาเอกสารได แตผูขอจะตองระบุในสําเนา

เอกสารวาตนฉบับอยูในคําขอใด 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับคําขอ 
 

1 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา 
 

90 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(1. ระยะเวลานับ

แตวันทีย่ื่นคําขอ 

2. กรณีนาย

ทะเบียนปฏิเสธ

หรือรับจดทะเบียน

โดยมีเงื่อนไข หาก

ผูขอไมเหนดวยกับ

คําส่ัวนาย

ทะเบียนจะตอง

อุทธรณภานใน 90 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

วันนับแตวันที่

ไดรับจดหมาย

แจง) 

3) 

การพิจารณา 
 

ออกหนงัสือแจงใหผูขอ

ชําระคาธรรมเนียมสัญญา

อนุญาตใหใชเคร่ืองหมาย

การคา 
 

7 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(1. ระยะเวลานับ

แตวันทีน่าย

ทะเบียนมีคําส่ัง 

2. ผูขอจด

ทะเบียนจะตอง

ชําระ

คาธรรมเนียม

ภายใน 30 วนันับ

แตวันที่ไดรับ

หนงัสือแจง) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

รับจดทะเบียนและออก

หนงัสือแจงการรับจด

ทะเบียนสัญญาอนุญาตให

ใชเคร่ืองหมายการคา 
 

7 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(ระยะเวลานับแต

ผูขอชําระ

คาธรรมเนียม) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   105 วัน 
 

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

- 0 1 ฉบับ (กรณีเปนบุคคล

ธรรมดา ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บัตรประจําตัวอ่ืน

ที่ทางราชการ

ออกใหของ

เจาของ

เคร่ืองหมายและ

ผูไดรับอนุญาต/ผู

ไดรับอนุญาต

ชวง 

2) 

ใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาว หรือหนังสือ

เดินทางของผูขอ

ของเจาของ

เคร่ืองหมายและ

ผูไดรับอนุญาต/ผู

ไดรับอนุญาต

ชวง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีที่เปนบุคคล

สัญชาติ

ตางประเทศ เวน

แตจะไดสง

เอกสารหนังสือต้ัง

ตัวแทนหรือมอบ

อํานาจที่ไดกระทํา

ข้ึนในตางประเทศ

ตามขอ 4 แลว ) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล ออกใหไม

เกิน 6 เดือนนบั

ถึงวนัที่ยืน่คําขอ

ของเจาของ

เคร่ืองหมายและ

ผูไดรับอนุญาต/ผู

ไดรับอนุญาต

ชวง 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ (กรณีเปนนิติ

บุคคล เวนแตใน

กรณีที่เปนนิติ

บุคคลที่จัดต้ังตาม

กฎหมาย

ตางประเทศ ซึง่ได

สงเอกสารตามขอ 

4 โดยมีการระบุ

ขอความรับรอง

การเปนนิติบุคคล

ในตางประเทศไว

ดวยแลว ไมตอง
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สงหนังสือรับรอง

นิติบุคคลก็ได ) 

4) 

หนงัสือต้ัง

ตัวแทน หรือ

หนงัสือมอบ

อํานาจ และบัตร

ประจําตัวของ

ตัวแทนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 

30 บาทตอผูรับ

มอบอํานาจ 1 

คน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอจดทะเบียน

สัญญาอนุญาต

ใหใช (แบบ 

ก.05) 

กรมทรัพยสินทาง

ปญญา 

1 0 ฉบับ - 

2) 

สัญญาอนุญาต

ลงลายมือชื่อ

เจาของ

เคร่ืองหมายและ

ผูไดรับอนุญาต 

- 1 1 ฉบับ (ตนฉบับสัญญาฯ 

นํามาเพื่อแสดงตอ

เจาหนาที่รับคําขอ

เพื่อตรวจดู และ

เจาหนาที่จะคืน

ตนฉบับสัญญาฯ 

แกผูขอ โดยจะ

เก็บเฉพาะสําเนา

ไว ) 

3) 

สัญญาอนุญาต

ชวงลงลายมือชื่อ

ผูไดรับอนุญาต

- 1 1 ฉบับ (1. กรณีเปนการ

จดทะเบียน

สัญญาอนุญาต
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และผูไดรับ

อนุญาตชวง 

ชวง 

2.ตนฉบับสัญญา

อนุญาตชวง 

นํามาเพื่อแสดงตอ

เจาหนาที่รับคําขอ

เพื่อตรวจดู และ

เจาหนาที่จะคืน

ตนฉบับสัญญาฯ 

แกผูขอ โดยจะ

เก็บเฉพาะสําเนา

ไว 

) 

4) 

หนงัสือสําคัญ

แสดงการจด

ทะเบียน 

กรมทรัพยสินทาง

ปญญา 

1 0 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาต/อนุญาตชวงใหใชเครื่องหมายการคา (แบบ ก.05) คําขอละ 

 คาธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) การจดทะเบยีนสัญญาอนุญาต/อนุญาตชวงใหใชเครื่องหมายการคา สัญญาละ 
 คาธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 
 

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

หมายเหตุ - 



9/10 
 

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 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คําขอจดทะเบียนสัญญาอนญุาตใหใชเคร่ืองหายการคา (แบบ ก.05) 

- 

 
 

19. หมายเหตุ 
1. ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมือสําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามคีวาม

ถูกตองครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว 

 

 

 
 
 

วันที่พิมพ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันที ่2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย Kantapon Thongmak 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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