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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแจ้ งขอรับควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ ำ ณ จุดนำเข้ ำส่ งออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้ งขอรับความคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ า ณ จุดนาเข้ าส่งออก
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ว่าด้วยการส่งสิ นค้าออกไปนอกและการนาสิ นค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2530
2)

ระเบียบกระทรวงพาณิ ชย์ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสิ นค้าทีม่ ี เครื ่องหมาย
การค้าปลอมหรื อเลี ยนเครื ่ องหมายการค้าของผูอ้ ื น่ พ.ศ. 2530

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 10
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 36
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งขอรับความคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ า ณ จุด
นาเข้ าส่งออก
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ศูนย์รับบริ การประชาชน ชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระ
สอ อาเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี 11000/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มอานวยการและพัฒนาระบบงานป้องปราม สานักป้องปรามการละเมิ ดทรัพย์สินทาง

2/10

ปัญญา ชัน้ 11 กรมทรัพยฺสินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี
11000/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์
ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดส่งออกไปนอก หรื อนาเข้ ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้ าที่มีเครื่ องหมายการค้ าปลอม หรื อเลียนเครื่ องหมาย
การค้ าของผู้อื่นเครื่ องหมายการค้ านันได้
้ ร้องขอความคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ าของตนไว้ แล้ ว
2.วิธีการและเงื่อนไขในการแจ้ ง
1) วิธีการในการแจ้ ง
(1) รับแบบพิมพ์คาขอแจ้ งความจานงขอรับความคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ า ตามแบบพิมพ์ที่นายทะเบียนเครื่ องหมาย
การค้ ากาหนดและจัดพิมพ์ขึ ้น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์วา่ ด้ วยการส่งสินค้ าออกไปนอกและการนาสินค้ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2530 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530
(2) กรอกแบบฟอร์ ม พร้ อมแนบเอกสารหรื อหลักฐานประกอบตามประกาศนายทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า เรื่ อง
กาหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงหลักฐานในการขอรับความคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ า
(3) แจ้ งความจานงต่อนายทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2) เงื่อนไขในการแจ้ ง
การแจ้ งไม่ใช้ บงั คับแก่กรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ของใช้ สว่ นตัว หรื อของใช้ ในบ้ านเรื อนที่ผ้ เู ดินทางออกไปนอก หรื อนาเข้ ามาในราชอาณาจักรนาติดตัวออกไป หรื อ
นามาด้ วยในปริมาณที่สมควร
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(2) ของที่ระลึกที่ผ้ เู ดินทางออกไปนอกหรื อเข้ ามาในราชอาณาจักรนาติดตัวออกไปหรื อเข้ ามาด้ วยในปริมาณที่สมควร
3) เงื่อนไขของเอกสาร
(1) กรณีเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ ามิได้ มีภมู ิลาเนาในราชอาณาจักรและเอกสารได้ กระทาขึ ้นนอกราชอาณาจักร
จะต้ องมีคารับรองของเจ้ าพนักงานโนตารี ปับลิคและกงสุลไทยหรื อสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนัน้ ด้ วย
(2) กรณีเอกสารประกอบการแจ้ งเป็ นภาษาต่างประเทศให้ สง่ เอกสารนันพร้
้ อมด้ วยคาแปลเป็ นภาษาไทย โดยมีคา
รับรองของผู้ขอรับความคุ้มครองว่าเป็ นคาแปลที่ถกู ต้ อง
(3) การส่งสาเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารประกอบการแจ้ ง สาเนาหรื อภาพถ่ายต้ องครบถ้ วนชัดเจน และผู้แจ้ งต้ องรับรอง
ความถูกต้ องด้ วย
(4) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ต้ องไม่เกิน 6 เดือน และกรณีเอกสารดังกล่าวทาขึ ้นนอกราชอาณาจักรจะต้ องมีคารับรอง
ของเจ้ าพนักงานโนตารี ปับลิคและกงสุลไทยหรื อสถานเอกอัคราชทูตไทยในประเทศนันด้
้ วย
(5) กรณีมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการแทน หนังสือมอบอานาจต้ องไม่ขาดช่วง และต้ องมีสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ประกอบด้ วย
(6) คูม่ ือรับจดทะเบียน หรื อหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรื อสาเนาทะเบียนแบบฯ
(6.1) กรณีเป็ นเครื่ องหมายการค้ าที่จดทะเบียนไว้ แล้ วในประเทศไทย ขอคัดสาเนาเอกสารได้ ที่จดุ บริการประชาชน ชัน้ 3
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึง่ มีคารับรองของเจ้ าหน้ าที่ว่าเป็ นสาเนาที่ถกู ต้ อง
(6.2) กรณีเป็ นเครื่ องหมายการค้ าที่จดทะเบียนไว้ นอกราชอาณาจักร ที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง ต้ องยื่นเอกสาร
สาเนาหนังสือสาคัญหรื อเอกสารอื่นที่แสดงให้ เห็นว่าเป็ นเครื่ องหมายการค้ าที่ได้ รับการจดทะเบียน โดยมีคารับรองจาก
สานักงานสิทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้ าของประเทศนันๆ
้ และเอกสารดังกล่าวอย่างน้ อยจะต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
1) ชื่อเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า
2) คาและหรื อรูปเครื่ องหมายการค้ า
3) จาพวกและรายการสินค้ า
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4) เงื่อนไขและข้ อจากัด (ถ้ ามี)
5) วันยื่นคาขอจดทะเบียนและวันสิ ้นอายุการจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ ต้ องคารับรองของเจ้ าพนักงานโนตารี ปับลิคและกงสุลไทยหรื อสถานเอกอัคราชทูตไทยในประเทศนันด้
้ วย

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับแบบคาขอแจ้ ง 1 วันทาการ
ความจานงขอรับความ
คุ้มครองเครื่ องหมายการค้ า
ที่ประชาชนนามายื่น และ
ดาเนินการตรวจความ
ครบถ้ วนและความถูกต้ อง
ของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 9 วันทาการ
หลักฐานการเป็ นเจ้ าของ
เครื่ องหมายการค้ าและ
จัดทาบัญชีรายชื่อซึง่
ประกอบด้ วยชื่อเจ้ าของ
เครื่ องหมายการค้ า ชื่อ
สินค้ าและคา และ/หรื อรูป
เครื่ องหมายการค้ า เสร็จ
แล้ วให้ นาเสนอนาย
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักป้องปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

สานักป้องปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

จัดทาหนังสือนาเสนอให้
10 วันทาการ
นายทะเบียนเครื่ องหมาย
การค้ า (อธิบดี) พิจารณาลง
นามเพื่อแจ้ งให้ กรม
ศุลกากรทราบโดยทาง
ไปรษณีย์ เพื่อประกอบการ
พิจารณาตรวจปล่อยสินค้ า
ณ จุดนาเข้ าหรื อส่งออก
ต่อไป

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักป้องปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1) ประชำชน

2)

3)

บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีผ้ ขู อรับ
ควำมคุ้มครองเป็ น
บุคคลธรรมดำ)
(กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลธรรมดำ)
(กรณีผ้ ขู อรับ
ควำมคุ้มครองเป็ น
นิตบิ คุ คล)
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ที่

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้มี
อำนำจกระทำ
กำรแทนนิติ
บุคคลผู้มอบ
อำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้มี
อำนำจกระทำ
กำรแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อำนำจ
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลของผู้รับ
มอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

0

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ให้ นิติบคุ คลเป็ น
ตัวแทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ให้ นิติบคุ คลเป็ น
ตัวแทน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขอแจ้ งควำม
จำนงขอรับควำม
คุ้มครอง
เครื่ องหมำย
กำรค้ ำ
คูม่ ือรับจด
ทะเบียน หรื อ
หนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
หรื อสำเนำ

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

1

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ชุด

(กรณีเป็ น
เครื่ องหมำย
กำรค้ ำที่จด
ทะเบียนไว้ แล้ วใน
ประเทศไทย โดย
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ทะเบียนแบบฯ

3)

4)

5)

หนังสือสำคัญ
หรื อเอกสำรอื่นที่
แสดงว่ำเป็ น
เครื่ องหมำย
กำรค้ ำที่ได้ รับจด
ทะเบียน โดยมี
คำรับรองจำก
สำนักงำน
สิทธิบตั รและ
เครื่ องหมำย
กำรค้ ำของ
ประเทศนันๆ
้
หนังสือยินยอม รับผิดชอบของผู้
ขอรับควำม
คุ้มครองในควำม
เสียหำยที่อำจ
เกิดขึ ้นอัน
เนื่องมำจำกกำร
ร้ องขอรับควำม
คุ้มครอง
ตัวอย่ำงสลำก
เครื่ องหมำย
กำรค้ ำจริงที่ใช้
กับสินค้ ำชนิด
นันๆ
้ อย่ำงน้ อย 2
ชิ ้น

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ชุด

1

0

ฉบับ

2

0

ชุด

หมำยเหตุ
เงื่อนไขเป็ นไป
ตำมข้ อ 12)
(กรณีเป็ น
เครื่ องหมำย
กำรค้ ำที่จด
ทะเบียนไว้ นอก
รำชอำณำจักร
โดยเงื่อนไขเป็ นไป
ตำมข้ อ 12)

(เป็ นหนังสือที่ออก
จำกเจ้ ำของ
เครื่ องหมำย
กำรค้ ำเพื่อรับรอง
ในควำมเสียหำย
ใดๆ อันเกิดขึ ้นอัน
เนื่องมำจำกกำร
ร้ องขอรับควำม
คุ้มครอง)
-
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ที่
6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ
เอกสำรหรื อ
หลักฐำนอื่นที่
จำเป็ นและ
เกี่ยวข้ อง (ถ้ ำมี)

-

1

-

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1368
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มคาขอรับความคุ้มครอง
2)

ตัวอย่างแบบคาขอยื่นรับความคุ้มครอง
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3)

ตัวอย่างหนังสือยินยอมความรับผิด
-

19. หมำยเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือสาหรับประชาชนจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารว่ามีความ
ถูกต้ องครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือบริการประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. กรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (บันทึกข้ อตกลงการรับคาขอ) โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในกาหนดระยะเวลา 90วันนับแต่วนั ยื่นคาขอ และในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอไม่ดาเนินการส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ ครบถ้ วนภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอโดยเจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการคืนคาขอ
ให้ แก่ผ้ ยู ื่นคาขอพร้ อมทังแจ้
้ งเหตุแห่งการคืนคาขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ ทราบด้ วย
3. เมื่อผู้ยื่นคาขอได้ ชาระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ให้ แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ ว จะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ไม่ได้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ เว้ นแต่ (1) มีกฎหมายบัญญัตไิ ว้ ให้ คืนค่าธรรมเนียม หรื อ (2) ชาระค่าธรรมเนียมซ ้าซ้ อนหรื อชาระ
เกิน ซึง่ การชาระดังกล่าว เกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้ าหน้ าที่รัฐ โดยมิใช่ความผิดของผู้ชาระซึง่ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะได้ พิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
4. ในกรณีที่คาขอไม่ถกู ต้ องหรื อมีเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน และผู้ยื่นคาขอ (เจ้ าของคาขอ) หรื อตัวแทนที่ได้ รับมอบ
อานาจไม่ได้ เป็ นผู้ยื่นคาขอด้ วยตนเอง เนื่องจากได้ ทาการมอบอานาจให้ ให้ บคุ คลนันมี
้ อานาจยื่นคาขอแทนและมีอานาจ
ลงนามในบันทึกข้ อตกลงการรับคาขอด้ วยหากไม่มีหนังสือมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ น อาจทาให้ เจ้ าหน้ าที่ไม่มีอานาจ
รับคาขอได้

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

26/08/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
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จัดทำโดย

RYENGRONG
BOONYARATTAPHUN
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

