
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การพจิารณารับจดทะเบยีน 
 
เครือ่งหมายการคา้อนัพงึรับจดทะเบยีนไดต้อ้งประกอบดว้ยลักษณะดังตอ่ไปนี ้
 1. เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีม่ลีักษณะบง่เฉพาะตามมาตรา 7 
 2. เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีไ่มม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 8และ 
 3. ไมเ่ป็นเครือ่งหมายการคา้ทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครือ่งหมายการคา้ทีบ่คุคลอืน่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ตามมาตรา13 
พระราชบัญญัตเิครือ่งหมายการคา้พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตเิครือ่งหมายการคา้ (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2543 
สามารถดาวนโ์หลดไดท้างเว็บไซตw์ww.ipthailand.go.th 
 
การยืน่คําขอจดทะเบยีน 
    1. ในกรณีคําขอจดทะเบยีนมขีอ้บกพรอ่งหรอืเอกสารประกอบคําขอไมค่รบถว้นเจา้หนา้ทีรั่บคําขอจะแจง้ใหผู้ข้อจดทะเบยีน
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืยืน่เอกสารหลักฐานเพิม่เตมิในทันทหีากผูข้อไมส่ามารถดําเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารหลักฐานไดใ้นทันที
เจา้หนา้ทีจ่ะทําบันทกึขอ้บกพรอ่งหรอืรายการเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิพรอ้มทัง้กําหนดระยะเวลาใหผู้ข้อดําเนนิการ
แกไ้ขหรอืยืน่เอกสารหลักฐานเพิม่เตมิภายใน 90 วันนับแตว่นัทีย่ืน่คําขอและใหม้กีารลงนามเจา้หนา้ทีรั่บคําขอและผูข้อจด
ทะเบยีนในบันทกึนัน้โดยเจา้หนา้ทีจ่ะมอบสําเนาบันทกึดังกลา่วใหแ้กผู่ข้อเพือ่เป็นหลักฐาน หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการสง่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภายในกําหนดระยะเวลาดังกลา่วใหถ้อืวา่ผูย้ืน่คําขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการคนืคําขอ
ใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอพรอ้มทัง้แจง้เหตแุหง่การคนืคําขอและสทิธใินการอทุธรณใ์หท้ราบดว้ย 
    2.เมือ่ผูย้ืน่คําขอไดช้ําระเงนิคา่ธรรมเนียมใดๆใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไมไ่ดไ้มว่า่
ในกรณีใดๆเวน้แต ่(1) มกีฎหมายบัญญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีมหรอื (2) ชําระคา่ธรรมเนยีมซ้ําซอ้นหรอืชาํระเกนิซึง่การชําระ
ดังกลา่วเกดิเนือ่งจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐโดยมใิชค่วามผดิของผูช้ําระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณาเป็น
กรณีๆไป 
     3. ในกรณีทีผู่ข้อจดทะเบยีนยืน่คําขอจดทะเบยีนผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตผูข้อจะตอ้งปฏบัิตติามประกาศกรมทรัพยส์นิทาง
ปัญญาเรือ่งการยืน่คําขอเกีย่วกบัเครือ่งหมายทางอนิเตอรเ์น็ต 
    4. กรณีการยืน่คําขอมกีารตัง้ตัวแทนหรอืมอบอํานาจ 
      4.1)ไดก้ระทําในตา่งประเทศหนังสอืตัง้ตวัแทนหรอืมอบอํานาจตอ้งมคํีารับรองลายมอืชือ่ผูล้งนามโดยเจา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจ
ของสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุไทยหรอืหวัหนา้สาํนักงานสงักดักระทรวงพาณชิยซ์ึง่ประจําอยูณ่ประเทศทีผู่ต้ัง้ตัวแทนหรอืผู ้
มอบอํานาจมถีิน่ทีอ่ยูห่รอืเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดรั้บมอบหมายใหก้ระทําการแทนบคุคลดังกลา่วหรอืมคํีารับรองของบคุคลซึง่กฎหมายของ
ประเทศนัน้ใหม้อํีานาจรับรองลายมอืชือ่หรอื 
      4.2) ไดก้ระทําในประเทศไทยโดยผูต้ัง้ตวัแทนหรอืผูม้อบอํานาจมไิดม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยตอ้งสง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง
หรอืสําเนาหนังสอืรับรองถิน่ทีอ่ยูช่ัว่คราวหรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงใหน้ายทะเบยีนเห็นวา่ในขณะตัง้ตัวแทนหรอืมอบอํานาจผูม้อบ
อํานาจไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิ 
     5. กรณีทีเ่จา้ของเครือ่งหมายการคา้หรอืตัวแทนผูรั้บมอบอํานาจไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่คําขอดว้ยตนเองโดยมอบหมายใหบ้คุคลอืน่
เป็นผูย้ืน่คําขอแทนควรมหีนังสอืมอบอํานาจชว่งหรอืหนังสอืมอบอํานาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้มอํีานาจยืน่คําขอและลงนามใน
บันทกึความบกพรอ่งแทนเจา้ของเครือ่งหมายการคา้หรอืตัวแทนไดพ้รอ้มแนบสําเนาบัตรประจําตัวทีท่างราชการออกใหข้องผูรั้บ
มอบอํานาจและตดิอากรแสตมป์เพาะหากคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นและบคุคลผูย้ืน่คําขอไมม่อํีานาจลง
นามในบันทกึดงักลา่วเจา้หนา้ทีไ่มอ่าจรับคําขอของทา่นไวไ้ด ้
     6. การยืน่เอกสารประกอบคําขอ 
      6.1)กรณีทีผู่ย้ืน่คําขอตอ้งนําเอกสารหรอืหลักฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามบันทกึความบกพรอ่งใหผู้ย้ืน่
คําขอนําเอกสารหรอืหลักฐานทัง้หมดมายืน่ในคราวเดยีวกนั 
      6.2) กรณีทีจ่ะตอ้งสง่สําเนาเอกสารหลักฐานใหผู้ย้ืน่คําขอรับรองความถกูตอ้งของสําเนาเอกสารหลักฐานนัน้ดว้ย 
      6.3) กรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศใหผู้ย้ืน่คําขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยคําแปลเป็นภาษาไทยโดยมคํีา
รับรองของผูแ้ปลวา่เป็นคําแปลทีถ่กูตอ้ง 
      6.4) กรณีทีผู่ข้อจะตอ้งสง่ตน้ฉบับเอกสารหากเป็นยืน่คําขอในเรือ่งเดยีวกนัพรอ้มกนัหลายคําขอใหผู้ข้อสง่ตน้ฉบับเอกสาร
เพยีงคําขอเดยีวและในคําขออืน่ๆอนุญาตใหส้ง่เป็นสําเนาเอกสารไดแ้ตผู่ข้อจะตอ้งระบใุนสาํเนาเอกสารวา่ตน้ฉบับอยูใ่นคําขอ 
 



ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
ศนูยบ์รกิารประชาชนชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญากระทรวง
พาณชิยท์ีอ่ยูเ่ลขที ่563 ถนนนนทบรุบีางกระสออําเภอเมอืง
จังหวัดนนทบรุ ี11000 
โทรศัพท ์025474621-5 ตอ่ 1003 1005 1006 โทรสาร 
025474639 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สว่นจดทะเบยีนธรุกจิกลาง (สนามบนิน้ํา)  ชัน้ 4 กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้กระทรวงพาณชิย/์ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็ 1/1 ถนนมนตร ีตําบลตลาดใหญ ่
อําเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต โทรศพัท:์ 076-212017 โทรสาร: 
076-221065/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (การยืน่คําขอผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตผูย้ ืน่คําขอจะตอ้ง
จัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาภายใน 15 
วันนับแตว่นัทีไ่ดม้กีารบันทกึขอ้มลูลงในอนิเตอรเ์น็ตโดยมายืน่
ดว้ยตนเองหรอืสง่ทางไปรษณียก็์ได)้) 
เว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา (www.ipthailand.go.th) >
บรกิารออนไลนเ์มนูระบบจอทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้>ระบบ
เครือ่งหมายการคา้ //เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ในการสง่ทางไปรษณียผ์ูย้ืน่คําขอตอ้งสง่ไปรษณีย์
แบบลงทะเบยีนตอบรับพรอ้มชาํระคา่ธรรมเนยีมโดยชาํระทาง
ธนาณัตสิัง่จา่ยกรมทรัพยส์นิทางปัญญาและพรอ้มแนบเอกสาร
หลักฐาน )) 
สาํนักเครือ่งหมายการคา้กรมทรัพยส์นิทางปัญญากระทรวง
พาณชิยเ์ลขที ่563 ถนนนนทบรุตํีาบลบางกระสออําเภอเมอืง
จังหวัดนนทบรุ ี11000/ไปรษณีย ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :16 เดอืน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สํานักเครือ่งหมายการคา้
 

2) การพจิารณา 
ตรวจสอบเครือ่งหมาย 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีย่ืน่คําขอ)) 

6 เดอืน สํานักเครือ่งหมายการคา้
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาพจิารณานับแตว่ันทีต่รวจสอบเสร็จ 
2. กรณีทีน่ายทะเบยีนมคํีาสัง่ปฏเิสธการรับจดทะเบยีนหรอืใหผู้ ้
ขอจดทะเบยีนดําเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใดผูข้อจะตอ้ง
ดําเนนิการแกไ้ขหรอือทุธรณคํ์าสัง่นายทะเบยีนภานในเวลา 90 
วันนับแตวั่นทีผู่ข้อจดทะเบยีนไดรั้บหนังสอืแจง้มฉิะนัน้จะถอืวา่ผู ้

5 เดอืน สํานักเครือ่งหมายการคา้ 
 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ขอละทิง้คําขอตามมาตรา 18))) 

4) การพจิารณา 
จัดทําหนังสอืประกาศโฆษณา 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีน่ายทะเบยีนพจิารณาเสร็จ)) 

1 เดอืน สํานักเครือ่งหมายการคา้ 
 

5) การพจิารณา 
ประกาศโฆษณา 
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารคดัคา้นการจดทะเบยีนผูค้ัดคา้นจะตอ้ง
ยืน่คําคัดคา้นภายใน 90 วันนับแตว่นัทีป่ระกาศโฆษณา)) 

3 เดอืน สํานักเครือ่งหมายการคา้ 
 

6) การพจิารณา 
ออกหนังสอืแจง้ใหผู้ข้อชําระคา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลานับแตว่ันทีค่รบกกําหนดใหย้ืน่คํา
คัดคา้น 
2. ผูข้อจดทะเบยีนจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน
ภายใน 30 วันนับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้มฉิะนัน้ใหถ้อืวา่ผูข้อฯ
ละทิง้คําขอจดทะเบยีนตามมาตรา 40 วรรคสอง)) 

15 วัน สํานักเครือ่งหมายการคา้ 
 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ออกหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีผู่ข้อชําระคา่ธรรมเนยีมการรับ
จดทะเบยีน)) 

15 วัน สํานักเครือ่งหมายการคา้ 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรประจําตวัอืน่ทีท่างราชการอกให้
ใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา ) 

- 

2) 
 

ใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีเป็นบคุคลสญัชาตติา่งประเทศเวน้แตจ่ะไดส้ง่เอกสาร
หนังสอืตัง้ตัวแทนหรอืมอบอํานาจตามขอ้ 4) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลทีต่อ้งออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนบัถงึวนัทีย่ ืน่
คาํขอจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลเวน้แตใ่นกรณีทีเ่ป็นนติิ
บคุคลทีจั่ดตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่ไดส้ง่เอกสารหนังสอืตัง้
ตัวแทนหรอืมอบอํานาจตามขอ้ 4 โดยมกีารระบขุอ้ความรับรองการเป็น
นติบิคุคลในตา่งประเทศไวด้ว้ยแลว้ไมต่อ้งสง่หนังสอืรับรองนติบิคุคลก็
ได)้ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืต ัง้ตวัแทนหรอืหนงัสอืมอบอํานาจและบตัรประจําตวัของ
ตวัแทนหรอืผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุตดิอาการแสตมป์ 30 บาทตอ่ตัวแทนหรอืผูรั้บมอบอํานาจ 1 
คน) 

- 

5) 
 

คาํขอจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา5ฉบับ 
หมายเหต-ุ 
 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
6) 

 
รปูเครือ่งหมายทีข่อจดทะเบยีน (ขนาด 5 X 5 เซนตเิมตร)
ฉบบัจรงิ5ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอรับความคุม้ครองเครือ่งหมายทีม่ลัีกษณะเป็นรปูรา่ง
หรอืรปูทรงของวัตถเุครือ่งหมายจะตอ้งแสดงดา้นกวา้งดา้นยาวและดา้น
ลกึโดยจะแสดงในรปูเดยีวกนัหรอืไมก่ไ็ด)้ 

- 

7) 
 

คาํบรรยายลกัษณะกลุม่ของสใีนกรณีขอรบัความคุม้ครอง
เครือ่งหมายทีม่ลีกัษณะเป็นกลุม่ของส ี
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุใหผู้ข้อจดทะเบยีนบรรยายอยา่งชดัเจนวา่กลุม่ของสทีีข่อจด
ทะเบยีนประกอบดว้ยสใีดบา้งและแตล่ะสจัีดวางหรอืจัดเรยีงอยูใ่น
ลักษณะใดโดยระบใุนใบตอ่ (แบบก.11)) 

- 

8) 
 

คาํพรรณนารปุรา่งหรอืรปูทรงในกรณีขอรบัความคุม้ครอง
เครือ่งหมายทีม่ลีกัษณะเป็นรปูรา่งหรอืรปูทรงของวตัถ ุ
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุผูข้อจะมหีรอืไมก็่ได)้ 

- 

9) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมของเจา้ของลายมอืชือ่
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีเครือ่งหมายทีข่อจดทะเบยีนเป็นลายมอืชือ่) 

- 

10) 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมทีจ่ะใชภ้าพบคุคลเป็นเครือ่งหมายจาก
บคุคลน ัน้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีเครือ่งหมายทีข่อจดทะบยีนเป็นภาพบคุคล/กรณีที่
บคุคลนัน้ตายแลว้ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบพุการผีูส้บืสนัดานและคู่
สมรสของบคุคลนัน้(ถา้ม)ี) 

- 

11) 
 

บตัประจําตวัทีท่างราชการออกใหข้องผูใ้หค้วามยนิยอม 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีเครือ่งหมายทีข่อจดทะเบยีนเป็นภาพของบคุคล) 

- 

12) 
 

ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการใชเ้ครือ่งหมายรบัรอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ กรณีขอจดทะเบยีนเป็นเครือ่งหมายรับรอง) 

- 

13) 
 

บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธใิชแ้ละเอกสารหลกัฐานหรอืคาํชีแ้จงทีแ่สดง
ถงึความสมัพนัธข์องผูม้สีทิธใิชเ้ครือ่งหมายรว่ม 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา5ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอจดทะเบยีนเป็นเครือ่งหมายรว่ม) 

- 

14) 
 

คาํขอถอืสทิธ ิ(แบบก.10) พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอ
ถอืสทิธ ิ
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอใชส้ทิธยิอ้นหลังตามมาตรา 28 หรอื 28ทว/ิในกรณีที่
ผูข้อจดทะเบยีนไมส่ามารถสง่เอกสารหลักฐานประกอบคําขอใชส้ทิธิ
ยอ้นหลังตามมาตรา 28 หรอื 28 ทวมิาพรอ้มกบัคําขอใชสทิธ ิ(แบ
บก.10) ไดผู้ข้อสามารถขอผอ่นผันการสง่เอกสารหลักฐานดังกลา่วโดย
ใหย้ืน่หนังสอืขอผอ่นผัน (แบบก.19) มาพรอ้มกบัคําขอใชส้ทิธ(ิแบ
บก.10)) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา



 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมการยืน่คําขอจดทะเบยีนรายการสนิคา้/บรกิารอยา่ง

ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

2) ค่าธรรมเนยีมรูปเครือ่งหมายเฉพาะส่วนทีเ่กนิ 5 เซนตเิมตร
เซนตเิมตรละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักเครือ่งหมายการคา้โทร 02 -5474621-5 ตอ่ 1522

(หมายเหต:ุ -) 
2) ตูจ้ดหมายรับเรือ่งรอ้งเรยีนณชัน้ 3 สว่นงานบรกิารกรมทรัพยส์นิทางปัญญากระทรวงพาณชิย ์

(หมายเหต:ุ -) 
3) เว็บไซต ์www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 
4) สายดว่น 1368 

(หมายเหต:ุ -) 
5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอจดทะเบยีน (แบบก.01) 

(หมายเหต:ุ -) 
2) คําขอใชส้ทิธยิอ้นหลังตามมาตรา 28 หรอื 28 ทว ิ (แบบก.10) 

(หมายเหต:ุ -) 
3) ใบตอ่ (แบบก.11) 

(หมายเหต:ุ -) 
4) หนังสอืขอผอ่นผันการสง่เอกสารหลักฐาน (แบบก.19)

(หมายเหต:ุ -) 
หมายเหต ุ

 
 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืสําหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้ง
ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 กรณีทีผู่ข้อยืน่คําขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูการจดทะเบยีนหรอืมกีารยืน่คําขอโอนหรอืรับมรดสทิธริะยะเวลาตามคูม่อื
จะเริม่นับตอ่ตอ่เมือ่การพจิารณาดําเนนิการในเรือ่งนัน้เสร็จสิน้แลว้ 
 ระยะเวลาการดําเนนิการตามคูม่อืจะไมนั่บรวมระยะเวลาทีผู่ข้อตอ้งปฏบัิตติามคําสัง่นายทะเบยีนหรอืระยะเวลาทีข่อใหม้ี
การระงับการดําเนนิการเกีย่วกบัการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ไวช้ัว่คราว 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 28/09/2558 


