คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การร ับจดทะเบียนเครืองหมายการค้า
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานั กเครืองหมายการค ้า กระทรวงพาณิชย์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การพิจารณารับจดทะเบียน
เครืองหมายการค ้าอันพึงรับจดทะเบียนได ้ ต ้องประกอบด ้วยลักษณะดังต่อไปนี
1. เป็ นเครืองหมายการค ้าทีมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
2. เป็ นเครืองหมายการค ้าทีไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามมาตรา 8 และ
3. ไม่เป็ นเครืองหมายการค ้าทีเหมือนหรือคล ้ายกับเครืองหมายการค ้าทีบุคคลอืนได ้จดทะเบียนไว ้แล ้วตามมาตรา13
พระราชบัญญัตเิ ครืองหมายการค ้า พ.ศ. 2534 แก ้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครืองหมายการค ้า (ฉบับที 2)พ.ศ.
2543สามารถดาวน์โหลดได ้ทางเว็บไซต์www.ipthailand.go.th
การยืนคําขอจดทะเบียน
1. ในกรณีคําขอจดทะเบียนมีข ้อบกพร่องหรือเอกสารประกอบคําขอไม่ครบถ ้วน เจ ้าหน ้าทีรับคําขอจะแจ ้งให ้ผู ้ขอจด
ทะเบียนแก ้ไขให ้ถูกต ้องหรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมในทันที หากผู ้ขอไม่สามารถดําเนินการแก ้ไขหรือยืนเอกสารหลักฐาน
ได ้ในทันที เจ ้าหน ้าทีจะทําบันทึกข ้อบกพร่องหรือรายการเอกสารหลักฐานทีต ้องยืนเพิมเติม พร ้อมทังกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ขอ
ดําเนินการแก ้ไขหรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติม ภายใน 90 วันนั บแต่วน
ั ทียืนคําขอ และให ้มีการลงนามเจ ้าหน ้าทีรับคําขอและ
ผู ้ขอจดทะเบียนในบันทึกนั น โดยเจ ้าหน ้าทีจะมอบสําเนาบันทึกดังกล่าวให ้แก่ผู ้ขอเพือเป็ นหลักฐาน
หากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการส่งเอกสารเพิมเติมให ้ครบถ ้วนภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให ้ถือว่าผู ้ยืนคําขอละทิงคําขอ
โดยเจ ้าหน ้าทีจะดําเนินการคืนคําขอให ้แก่ผู ้ยืนคําขอพร ้อมทังแจ ้งเหตุแห่งการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให ้ทราบด ้วย
ิ ทางปั ญญาไปแล ้ว จะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าว
2.เมือผู ้ยืนคําขอได ้ชําระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ให ้แก่กรมทรัพย์สน
ไม่ได ้ไม่วา่ ในกรณีใดๆ เว ้นแต่ (1) มีกฎหมายบัญญัตไิ ว ้ให ้คืนค่าธรรมเนียม หรือ (2) ชําระค่าธรรมเนียมซําซ ้อนหรือชําระเกิน
ิ ทางปั ญญาจะ
ซึงการชําระดังกล่าว เกิดเนืองจากความผิดพลาดของเจ ้าหน ้าทีรัฐ โดยมิใช่ความผิดของผู ้ชําระซึงกรมทรัพย์สน
ได ้พิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
ิ
3. ในกรณีทผู
ี ้ขอจดทะเบียนยืนคําขอจดทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผู ้ขอจะต ้องปฏิบัตต
ิ าม ประกาศกรมทรัพย์สน
ทางปั ญญา เรือง การยืนคําขอเกียวกับเครืองหมายทางอินเตอร์เน็ ต
4. กรณีการยืนคําขอมีการตังตัวแทนหรือมอบอํานาจ
4.1)ได ้กระทําในต่างประเทศ หนั งสือตังตัวแทนหรือมอบอํานาจต ้องมีคํารับรองลายมือชือผู ้ลงนามโดยเจ ้าหน ้าทีผู ้มี
ึ
อํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน ้าสํานั กงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซงประจํ
าอยู่ ณ ประเทศทีผู ้ตัง
ตัว แทนหรือผู ้มอบอํ านาจมีถ นที
ิ อยู่ หรือเจ ้าหน ้าทีผู ้ได ้รั บมอบหมายให ้กระทํ าการแทนบุคคลดั งกล่าว หรือมีคํ า รั บรองของ
บุคคลซึงกฎหมายของประเทศนั น ให ้มีอํานาจรับรองลายมือชือ หรือ
4.2) ได ้กระทําในประเทศไทยโดยผู ้ตังตัวแทนหรือผู ้มอบอํานาจมิได ้มีถนที
ิ อยูใ่ นประเทศไทย ต ้องส่งสําเนาหนั งสือ
เดินทาง หรือสําเนาหนั งสือรับรองถินทีอยู่ชัวคราว หรือหลักฐานอืนทีแสดงให ้นายทะเบียนเห็นว่าในขณะตังตัวแทนหรือมอบ
อํานาจ ผู ้มอบอํานาจได ้เข ้ามาในประเทศไทยจริง
5. กรณีทเจ
ี ้าของเครืองหมายการค ้าหรือตัวแทนผู ้รับมอบอํานาจไม่ได ้เป็ นผู ้ยืนคําขอด ้วยตนเอง โดยมอบหมายให ้
บุคคลอืนเป็ นผู ้ยืนคําขอแทน ควรมีหนั งสือมอบอํานาจช่วงหรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการให ้บุคคลนั น มีอํานาจยืนคําขอและ
ลงนามในบันทึกความบกพร่องแทนเจ ้าของเครืองหมายการค ้าหรือตัวแทนได ้พร ้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวทีทางราชการออก
ให ้ของผู ้รับมอบอํานาจ และติดอากรแสตมป์ เพาะหากคําขอไม่ถก
ู ต ้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน และบุคคลผู ้ยืนคําขอไม่
มีอํานาจลงนามในบันทึกดังกล่าว เจ ้าหน ้าทีไม่อาจรับคําขอของท่านไว ้ได ้
6. การยืนเอกสารประกอบคําขอ
6.1)กรณีทผู
ี ้ยืนคําขอต ้องนํ าเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายืนเพิมเติมให ้ครบถ ้วนตามบันทึกความบกพร่องให ้
ผู ้ยืนคําขอนํ าเอกสารหรือหลักฐานทังหมดมายืนในคราวเดียวกัน
6.2) กรณีทจะต
ี
้องส่งสําเนาเอกสารหลักฐาน ให ้ผู ้ยืนคําขอรับรองความถูกต ้องของสําเนาเอกสารหลักฐานนั นด ้วย
6.3) กรณีทจะต
ี
้องส่งเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศ ให ้ผู ้ยืนคําขอส่งเอกสารนั นพร ้อมด ้วยคําแปลเป็ นภาษาไทยโดยมี
คํารับรองของผู ้แปลว่าเป็ นคําแปลทีถูกต ้อง
6.4) กรณีทผู
ี ้ขอจะต ้องส่งต ้นฉบับเอกสาร หากเป็ นยืนคําขอในเรืองเดียวกันพร ้อมกันหลายคําขอ ให ้ผู ้ขอส่งต ้นฉบับ
เอกสารเพียงคําขอเดียว และในคําขออืนๆอนุญาตให ้ส่งเป็ นสําเนาเอกสารได ้ แต่ผู ้ขอจะต ้องระบุในสําเนาเอกสารว่าต ้นฉบับอยู่
ในคําขอใด

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
ิ ทางปั ญญา กระทรวง
ศูนย์บริการประชาชน ชัน 3 กรมทรัพย์สน
พาณิชย์ ทีอยูเ่ ลขที 563 ถนนนนทบุรี บางกระสอ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025474621-5 ต่อ 1003 1005 1006 โทรสาร

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

สถานทีให้บริการ
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินนํ า) ชัน 4 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค ้า กระทรวงพาณิชย์/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีให้บริการ
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีให้บริการ
ิ ทางปั ญญา (www.ipthailand.go.th) >
เว็บไซต์กรมทรัพย์สน
บริการออนไลน์ เมนูระบบจอทะเบียนเครืองหมายการค ้า > ระบบ
เครืองหมายการค ้า //เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
(หมายเหตุ: (การยืนคําขอผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผู ้ยืนคําขอ
ิ ทางปั ญญา
จะต ้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวให ้แก่กรมทรัพย์สน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีได ้มีการบันทึกข ้อมูลลงในอินเตอร์เน็ ต
โดยมายืนด ้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณียก
์ ไ็ ด))
้
สถานทีให้บริการ
ิ ทางปั ญญา กระทรวง
สํานักเครืองหมายการค ้า กรมทรัพย์สน
พาณิชย์ เลขที 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000/ไปรษณีย ์
(หมายเหตุ: (ในการส่งทางไปรษณีย ์ ผู ้ยืนคําขอต ้องส่งไปรษณีย ์
แบบลงทะเบียนตอบรับ พร ้อมชําระค่าธรรมเนียม โดยชําระทาง
ิ ทางปั ญญา และพร ้อมแนบเอกสาร
ธนาณั ต ิ สังจ่ายกรมทรัพย์สน
หลักฐาน ))

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

025474639
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการตลอด 24
ชัวโมง

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และสว่ นงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 16 เดือน
ลําด ับ
1)
2)
3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
รับคําขอ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ตรวจสอบเครืองหมาย
(หมายเหตุ: (ระยะเวลานั บแต่วันทียืนคําขอ))
การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาพิจารณานั บแต่วันทีตรวจสอบเสร็จ
ี
ยนมีคําสังปฏิเสธการรับจดทะเบียนหรือให ้ผู ้
2. กรณีทนายทะเบี

ระยะเวลา
1 วัน

สว่ นทีร ับผิดชอบ
สํานั กเครืองหมายการค ้า

6 เดือน

สํานั กเครืองหมายการค ้า

5 เดือน

สํานั กเครืองหมายการค ้า

1 เดือน

สํานั กเครืองหมายการค ้า

ขอจดทะเบียนดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด ผู ้ขอจะต ้อง
ดําเนินการแก ้ไข หรืออุทธรณ์คําสังนายทะเบียนภานในเวลา 90
วันนับแต่วน
ั ทีผู ้ขอจดทะเบียนได ้รับหนังสือแจ ้ง มิฉะนันจะถือว่า
ผู ้ขอละทิงคําขอ ตามมาตรา 18)))

4)

การพิจารณา
จัดทําหนั งสือประกาศโฆษณา
(หมายเหตุ: (ระยะเวลานั บแต่วันทีนายทะเบียนพิจารณาเสร็จ))

ลําด ับ
5)

6)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
ประกาศโฆษณา
ี ารคัดค ้านการจดทะเบียน ผู ้คัดค ้านจะต ้อง
(หมายเหตุ: (กรณีมก
ั ทีประกาศโฆษณา))
ยืนคําคัดค ้านภายใน 90 วันนับแต่วน
การพิจารณา
ออกหนั งสือแจ ้งให ้ผู ้ขอชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลานั บแต่วันทีครบกกําหนดให ้ยืนคํา

ระยะเวลา
3 เดือน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานั กเครืองหมายการค ้า

15 วัน

สํานั กเครืองหมายการค ้า

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ออกหนั งสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลานั บแต่วันทีผู ้ขอชําระค่าธรรมเนียมการรับ
จดทะเบียน))

15 วัน

สํานั กเครืองหมายการค ้า

คัดค ้าน
2. ผู ้ขอจดทะเบียนจะต ้องชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ั ทีได ้รับหนังสือแจ ้ง มิฉะนัน ให ้ถือว่าผู ้ขอ
ภายใน 30 วันนับแต่วน
ฯ ละทิงคําขอจดทะเบียน ตามมาตรา 40 วรรคสอง))

7)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ื
ลําด ับ
ชอเอกสาร
จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน หรือบ ัตรประจําต ัวอืนทีทางราชการอกให้
ํ ค ัญประจําต ัวคนต่างด้าว หรือหน ังสอ
ื เดินทาง
ใบสา
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
ํ เนา 1 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา )
ํ ค ัญประจําต ัวคนต่างด้าว หรือหน ังสอ
ื เดินทาง
2)
ใบสา
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
ํ เนา 1 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีเป็ นบุคคลสัญชาติตา่ งประเทศ เว ้นแต่จะได ้ส่งเอกสาร
หนั งสือตังตัวแทนหรือมอบอํานาจ ตามข ้อ 4)
3)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ค
ุ คลทีต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนน ับถึงว ันทียืน
คําขอจดทะเบียน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล เว ้นแต่ในกรณีทเป็
ี นนิต ิ
บุคคลทีจัดตังตามกฎหมายต่างประเทศ ซึงได ้ส่งเอกสารหนังสือตัง
ตัวแทนหรือมอบอํานาจ ตามข ้อ 4 โดยมีการระบุข ้อความรับรองการเป็ น
นิตบ
ิ ค
ุ คลในต่างประเทศไว ้ด ้วยแล ้ว ไม่ต ้องส่งหนั งสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คลก็
ได ้)
4)
หน ังสือตงต
ั ัวแทนหรือหน ังสือมอบอํานาจ และบ ัตรประจําต ัวของ
ต ัวแทนหรือผูร้ ับมอบอํานาจ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
ํ เนา 1 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (ติดอาการแสตมป์ 30 บาทต่อตัวแทนหรือผู ้รับมอบอํานาจ 1
คน)
5)
คําขอจดทะเบียน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 5 ฉบับ
สา
หมายเหตุ 6)
รูปเครืองหมายทีขอจดทะเบียน (ขนาด 5 X 5 เซนติเมตร)
ฉบ ับจริง 5 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีขอรับความคุ ้มครองเครืองหมายทีมีลักษณะเป็ นรูปร่าง
หรือรูปทรงของวัตถุ เครืองหมายจะต ้องแสดงด ้านกว ้าง ด ้านยาว และ
ด ้านลึก โดยจะแสดงในรูปเดียวกันหรือไม่กไ
็ ด ้)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

-

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

-

ลําด ับ
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
คําบรรยายล ักษณะกลุม
่ ของสี ในกรณีขอร ับความคุม
้ ครอง
เครืองหมายทีมีล ักษณะเป็นกลุม
่ ของส ี
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (ให ้ผู ้ขอจดทะเบียนบรรยายอย่างชัดเจนว่ากลุม
่ ของสีทขอจด
ี
ทะเบียนประกอบด ้วยสีใดบ ้าง และแต่ละสีจัดวางหรือจัดเรียงอยูใ่ น
ลักษณะใด โดยระบุในใบต่อ (แบบ ก.11))
คําพรรณนารุปร่างหรือรูปทรง ในกรณีขอร ับความคุม
้ ครอง
เครืองหมายทีมีล ักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของว ัตถุ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (ผู ้ขอจะมีหรือไม่ก็ได ้)
ื ให้ความยินยอมของเจ้าของลายมือชอ
ื
หน ังสอ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีเครืองหมายทีขอจดทะเบียนเป็ นลายมือชือ)
้ าพบุคคลเป็นเครืองหมายจาก
หน ังสือให้ความยินยอมทีจะใชภ
บุคคลนน
ั
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีเครืองหมายทีขอจดทะบียนเป็ นภาพบุคคล/กรณีท ี
บุคคลนันตายแล ้วต ้องได ้รับความยินยอมจากบุพการี ผู ้สืบสันดาน และคู่
สมรสของบุคคลนัน(ถ ้ามี))
บ ัตประจําต ัวทีทางราชการออกให้ของผูใ้ ห้ความยินยอม
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
ํ เนา 1 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีเครืองหมายทีขอจดทะเบียนเป็ นภาพของบุคคล)
ข้อบ ังค ับว่าด้วยการใชเ้ ครืองหมายร ับรอง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ ( กรณีขอจดทะเบียนเป็ นเครืองหมายรับรอง)
ื ผูม
ิ ธิใช ้ และเอกสารหล ักฐานหรือคําชแจงที
ี
บ ัญชรี ายชอ
้ ส
ี ท
แสดง
ั ันธ์ของผูม
ิ ธิใชเ้ ครืองหมายร่วม
ถึงความสมพ
้ ส
ี ท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 5 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีขอจดทะเบียนเป็ นเครืองหมายร่วม)
ิ ธิ (แบบ ก.10) พร้อมเอกสารหล ักฐานประกอบคําขอ
คําขอถือสท
ิ ธิ
ถือสท
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีขอใช ้สิทธิย ้อนหลังตามมาตรา 28 หรือ 28ทวิ/ในกรณี
ทีผู ้ขอจดทะเบียนไม่สามารถส่งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอใช ้สิทธิ
ย ้อนหลังตามมาตรา 28 หรือ 28 ทวิ มาพร ้อมกับคําขอใชสิทธิ (แบบ
ก.10) ได ้ ผู ้ขอสามารถขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว โดย
ให ้ยืนหนั งสือขอผ่อนผัน (แบบ ก.19) มาพร ้อมกับคําขอใช ้สิทธิ(แบบ
ก.10))

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่า ธรรมเนีย มการยืนคํ า ขอจดทะเบีย น รายการสิน ค้า /บริก าร
อย่างละ
(หมายเหตุ: -)
2)
ค่า ธรรมเนีย มรูปเครืองหมายเฉพาะส่ว นทีเกิน 5
เซนติเ มตร
เซนติเมตรละ
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 100 บาท

่ งทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ชอ
่ งทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
ลําด ับ
ชอ
1)
สํานั กเครืองหมายการค ้า โทร 02 -5474621-5 ต่อ 1522
(หมายเหตุ: -)
ิ ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์
2)
ตู ้จดหมายรับเรืองร ้องเรียน ณ ชัน 3 ส่วนงานบริการ กรมทรัพย์สน
(หมายเหตุ: -)
3)
เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
(หมายเหตุ: -)
4)
สายด่วน 1368
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ื
ลําด ับ
ชอแบบฟอร์
ม
1)
คําขอจดทะเบียน (แบบ ก.01)
(หมายเหตุ: -)
2)
คําขอใช ้สิทธิย ้อนหลังตามมาตรา 28 หรือ 28 ทวิ (แบบ ก.10)
(หมายเหตุ: -)
3)
ใบต่อ (แบบ ก.11)
(หมายเหตุ: -)
4)
หนั งสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน (แบบ ก.19)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชนจะเริมนั บระยะเวลาตังแต่เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสารว่ามีความ
ถูกต ้องครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื บริการประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
2. กรณีทผู
ี ้ขอยืนคําขอแก ้ไขเปลียนแปลงข ้อมูลการจดทะเบียน หรือมีการยืนคําขอโอนหรือรับมรดสิทธิระยะเวลาตาม
คูม
่ อ
ื จะเริมนั บต่อ ต่อเมือการพิจารณาดําเนินการในเรืองนันเสร็จสินแล ้ว
3. ระยะเวลาการดําเนินการตามคูม
่ อ
ื จะไม่นับรวมระยะเวลาทีผู ้ขอต ้องปฏิบัตต
ิ ามคําสังนายทะเบียน หรือระยะเวลาที
ขอให ้มีการระงับการดําเนินการเกียวกับการจดทะเบียนเครืองหมายการค ้าไว ้ชัวคราว

ํ หร ับเจ้าหน้าที
ข้อมูลสา
ื
ชอกระบวนงาน
: การรับจดทะเบียนเครืองหมายการค ้า
ิ ทางปั ญญา สํานั กเครืองหมายการค ้า
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานั กเครืองหมายการค ้า กรมทรัพย์สน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ. เครืองหมายการค ้า พ.ศ. 2534
2)กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตเิ ครืองหมายการค ้า พ.ศ. 2534
ระด ับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด ้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 3,933
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 4,510
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 3,537
ื างอิงของคูม
ชออ้
่ อ
ื ประชาชน: สําเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน 21/09/2015 13:29
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื : 28/09/2558

