
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ขอรบัควำมคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรคำ้ ณ จดุน ำเขำ้สง่ออก 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑ ์

 

หำ้มมใิหผู้ใ้ดสง่ออกไปนอก หรอืน ำเขำ้มำในรำชอำณำจักรซึง่สนิคำ้ทีม่เีครือ่งหมำยกำรคำ้ปลอม หรอืเลยีนเครือ่งหมำยกำรคำ้

ของผูอ้ืน่เครือ่งหมำยกำรคำ้นัน้ไดร้อ้งขอควำมคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรคำ้ของตนไวแ้ลว้ 

 

2.วธิกีำรและเงือ่นไขในกำรแจง้ 

 

1) วธิกีำรในกำรแจง้ 

 

 (1) รับแบบพมิพค์ ำขอแจง้ควำมจ ำนงขอรับควำมคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรคำ้ ตำมแบบพมิพท์ีน่ำยทะเบยีนเครือ่งหมำยกำรคำ้

ก ำหนดและจัดพมิพข์ึน้ ตำมประกำศกระทรวงพำณชิยว์ำ่ดว้ยกำรสง่สนิคำ้ออกไปนอกและกำรน ำสนิคำ้เขำ้มำในรำชอำณำจักร 

พ.ศ.2530 ลงวนัที ่14 ตลุำคม 2530 

 

 (2) กรอกแบบฟอรม์ พรอ้มแนบเอกสำรหรอืหลกัฐำนประกอบตำมประกำศนำยทะเบยีนเครือ่งหมำยกำรคำ้ เรือ่ง ก ำหนดเงือ่นไข 

หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรแสดงหลกัฐำนในกำรขอรับควำมคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรคำ้ 

 

 (3) แจง้ควำมจ ำนงตอ่นำยทะเบยีนเครือ่งหมำยกำรคำ้ ณ กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 

 

2) เงือ่นไขในกำรแจง้ 

 

กำรแจง้ไมใ่ชบ้งัคบัแกก่รณีดงัตอ่ไปนี้ 

 

 (1) ของใชส้ว่นตัว หรอืของใชใ้นบำ้นเรอืนทีผู่เ้ดนิทำงออกไปนอก หรอืน ำเขำ้มำในรำชอำณำจักรน ำตดิตัวออกไป หรอืน ำมำ

ดว้ยในปรมิำณทีส่มควร 

 

 (2) ของทีร่ะลกึทีผู่เ้ดนิทำงออกไปนอกหรอืเขำ้มำในรำชอำณำจักรน ำตดิตัวออกไปหรอืเขำ้มำดว้ยในปรมิำณทีส่มควร 

 

3) เงือ่นไขของเอกสำร 

 

 (1) กรณีเจำ้ของเครือ่งหมำยกำรคำ้มไิดม้ภีมูลิ ำเนำในรำชอำณำจักรและเอกสำรไดก้ระท ำขึน้นอกรำชอำณำจักร จะตอ้งมคี ำ

รับรองของเจำ้พนักงำนโนตำรปัีบลคิและกงสลุไทยหรอืสถำนเอกอัครรำชทตูไทยในประเทศนัน้ดว้ย 

 

 (2) กรณีเอกสำรประกอบกำรแจง้เป็นภำษำตำ่งประเทศใหส้ง่เอกสำรนัน้พรอ้มดว้ยค ำแปลเป็นภำษำไทย โดยมคี ำรับรองของผู ้

ขอรับควำมคุม้ครองวำ่เป็นค ำแปลทีถ่กูตอ้ง 

 (3) กำรสง่ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยเอกสำรประกอบกำรแจง้ ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยตอ้งครบถว้นชดัเจน และผูแ้จง้ตอ้งรับรองควำม

ถกูตอ้งดว้ย 

 (4) หนังสอืรับรองนติบิคุคล ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน และกรณีเอกสำรดงักลำ่วท ำขึน้นอกรำชอำณำจักรจะตอ้งมคี ำรับรองของเจำ้

พนักงำนโนตำรปัีบลคิและกงสลุไทยหรอืสถำนเอกอัครำชทตูไทยในประเทศนัน้ดว้ย 

 (5) กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทน หนังสอืมอบอ ำนำจตอ้งไมข่ำดชว่ง และตอ้งมสี ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูม้อบ

อ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ ประกอบดว้ย 

 

 (6) คูม่อืรับจดทะเบยีน หรอืหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน หรอืส ำเนำทะเบยีนแบบฯ 

 

 (6.1) กรณีเป็นเครือ่งหมำยกำรคำ้ทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ในประเทศไทย ขอคดัส ำเนำเอกสำรไดท้ีจ่ดุบรกิำรประชำชน ชัน้ 3 กรม

ทรัพยส์นิทำงปัญญำ ซึง่มคี ำรับรองของเจำ้หนำ้ทีว่ำ่เป็นส ำเนำทีถ่กูตอ้ง 



 

 (6.2) กรณีเป็นเครือ่งหมำยกำรคำ้ทีจ่ดทะเบยีนไวน้อกรำชอำณำจักร ทีต่อ้งกำรขอรับควำมคุม้ครอง ตอ้งยืน่เอกสำรส ำเนำ

หนังสอืส ำคัญหรอืเอกสำรอืน่ทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่เป็นเครือ่งหมำยกำรคำ้ทีไ่ดรั้บกำรจดทะเบยีน โดยมคี ำรับรองจำกส ำนักงำน

สทิธบิตัรและเครือ่งหมำยกำรคำ้ของประเทศนัน้ๆ และเอกสำรดงักลำ่วอยำ่งนอ้ยจะตอ้งมรีำยกำรดงัตอ่ไปนี้ 

 

 1) ชือ่เจำ้ของเครือ่งหมำยกำรคำ้ 

 

 2) ค ำและหรอืรูปเครือ่งหมำยกำรคำ้ 

 

 3) จ ำพวกและรำยกำรสนิคำ้ 

 

 4) เงือ่นไขและขอ้จ ำกดั (ถำ้ม)ี 

 

 5) วนัยืน่ค ำขอจดทะเบยีนและวนัสิน้อำยกุำรจดทะเบยีน 

 

 ทัง้นี ้ตอ้งค ำรับรองของเจำ้พนักงำนโนตำรปัีบลคิและกงสลุไทยหรอืสถำนเอกอัครำชทตูไทยในประเทศนัน้ดว้ย 

 

 (7) กรณีหนังสอืยนิยอมควำมรับผดิชอบฉบบัจรงิจำกตำ่งประเทศมเีพยีงชดุเดยีว และตอ้งใชท้ ำนติกิรรมอืน่ๆ อกี อำจสง่ส ำเนำ

พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง ลงลำยมอืชือ่และระบวุำ่ ตน้ฉบับหนังสอืยนิยอมรับผดิชอบอยูท่ีผู่แ้จง้ และใหต้ัวแทนหรอืตัวแทนชว่ง 

ท ำหนังสอืยนิยอมรับผดิชอบในนำมตวักำร โดยตวัแทนหรอืตัวแทนชว่งลงนำม และใชฉ้บับจรงิยืน่ประกอบเรือ่ง 

 

 

 

 (8) กรณีหนังสอืมอบอ ำนำจฉบบัจรงิมเีพยีงชดุเดยีว แตต่อ้งใชท้ ำนติกิรรมอืน่ๆ อกี ใหด้ ำเนนิกำรดงันี้ 

 

 (8.1) ใหย้ืน่หนังสอืขอผ่อนผันใชส้ ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ 

 

 (8.2) สง่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ พรอ้มรับรองส ำเนำถูกตอ้ง ลงลำยมอืชือ่ และระบวุำ่ตน้ฉบับหนังสอืมอบอ ำนำจอยู่ทีผู่แ้จง้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ศนูยรั์บบรกิำรประชำชน ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 563 ถนน
นนทบรุ ีต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กลุม่อ ำนวยกำรและพัฒนำระบบงำนป้องปรำม ส ำนักป้องปรำม
กำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ ชัน้ 11 กรมทรัพยฺสนิทำงปัญญำ 
563 ถนนนนทบรุ ีต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี
11000/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หนำ้ทีรั่บแบบค ำขอแจง้ควำมจ ำนงขอรับควำมคุม้ครอง

เครือ่งหมำยกำรคำ้ทีป่ระชำชนน ำมำยืน่ และด ำเนนิกำรตรวจ

1 วนัท ำกำร ส ำนักป้องปรำมกำร
ละเมดิทรัพยส์นิทำง

ปัญญำ 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ควำมครบถว้นและควำมถกูตอ้งของเอกสำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเป็นเจำ้ของเครือ่งหมำย
กำรคำ้และจัดท ำบญัชรีำยชือ่ซึง่ประกอบดว้ยชือ่เจำ้ของ

เครือ่งหมำยกำรคำ้ ชือ่สนิคำ้และค ำ และ/หรอืรูปเครือ่งหมำย

กำรคำ้ เสร็จแลว้ใหน้ ำเสนอนำยทะเบยีนเครือ่งหมำยกำรคำ้ 
(หมำยเหต:ุ -)  

9 วนัท ำกำร ส ำนักป้องปรำมกำร

ละเมดิทรัพยส์นิทำง
ปัญญำ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดท ำหนังสอืน ำเสนอใหน้ำยทะเบยีนเครือ่งหมำยกำรคำ้ 
(อธบิด)ี พจิำรณำลงนำมเพือ่แจง้ใหก้รมศลุกำกรทรำบโดยทำง

ไปรษณีย ์เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำตรวจปลอ่ยสนิคำ้ ณ จดุ
น ำเขำ้หรอืสง่ออกตอ่ไป 

(หมำยเหต:ุ -)  

10 วนัท ำกำร ส ำนักป้องปรำมกำร

ละเมดิทรัพยส์นิทำง
ปัญญำ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้อรับควำมคุม้ครองเป็นบคุคลธรรมดำ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหบ้คุคลธรรมดำ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้อรับควำมคุม้ครองเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคลผู ้

มอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคล
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหน้ติบิคุคลเป็นตวัแทน) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหน้ติบิคุคลเป็นตวัแทน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 

 

ค ำขอแจง้ควำมจ ำนงขอรบัควำมคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรคำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 

8) 
 

คูม่อืรบัจดทะเบยีน หรอืหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน หรอืส ำเนำ
ทะเบยีนแบบฯ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นเครือ่งหมำยกำรคำ้ทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ในประเทศ

กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ไทย และเป็นไปตำมเงือ่นไขเอกสำร) 

9) 
 

หนงัสอืส ำคญัหรอืเอกสำรอืน่ทีแ่สดงวำ่เป็นเครือ่งหมำยกำรคำ้ที่
ไดร้บัจดทะเบยีน โดยมคี ำรบัรองจำกส ำนกังำนสทิธบิตัรและ

เครือ่งหมำยกำรคำ้ของประเทศน ัน้ๆ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นเครือ่งหมำยกำรคำ้ทีจ่ดทะเบยีนไวน้อก
รำชอำณำจักร และเป็นไปตำมเงือ่นไขเอกสำร) 

- 

10) 

 

หนงัสอืยนิยอมรบัผดิชอบของผูข้อรบัควำมคุม้ครองในควำม

เสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้อนัเนือ่งมำจำกกำรรอ้งขอรบัควำมคุม้ครอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เป็นหนังสอืทีอ่อกจำกเจำ้ของเครือ่งหมำยกำรคำ้เพือ่รับรอง

ในควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิขึน้อนัเนือ่งมำจำกกำรรอ้งขอรับควำม
คุม้ครอง และเป็นไปตำมเงือ่นไขเอกสำร) 

- 

11) 

 

ตวัอยำ่งสลำกเครือ่งหมำยกำรคำ้จรงิทีใ่ชก้บัสนิคำ้ชนดิน ัน้ๆ อยำ่ง

นอ้ย 2 ชิน้ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เป็นไปตำมเงือ่นไขเอกสำร) 

- 

13) 
 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนอืน่ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 563 ถนนนนทบรุ ีต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนผำ่นเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทำงปัญญำ www.ipthailand.go.th 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) สำยดว่นกรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณชิย ์1368 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค ำขอรับควำมคุม้ครอง 
(หมำยเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

2) ตวัอยำ่งแบบค ำขอยืน่รับควำมคุม้ครอง 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ตวัอยำ่งหนังสอืยนิยอมควำมรับผดิ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรวำ่มคีวำมถกูตอ้ง

ครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิำรประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

2. กรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมถ่กูตอ้งครบถว้น เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำร
หลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงกำรรับค ำขอ) โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิ

ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 90วนันับแตว่นัยืน่ค ำขอ และในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรสง่เอกสำรเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะด ำเนนิกำรคนืค ำขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอพรอ้มทัง้แจง้เหตุ

แหง่กำรคนืค ำขอและสทิธใินกำรอทุธรณ์ใหท้รำบดว้ย 

 
3. เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอไดช้ ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทำงปัญญำไปแลว้ จะขอคนืคำ่ธรรมเนยีมดงักลำ่วไมไ่ดไ้มว่ำ่

ในกรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมำยบญัญัตไิวใ้หค้นืคำ่ธรรมเนยีม หรอื (2) ช ำระคำ่ธรรมเนยีมซ ้ำซอ้นหรอืช ำระเกนิ ซึง่กำรช ำระ
ดงักลำ่ว เกดิเนือ่งจำกควำมผดิพลำดของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ โดยมใิชค่วำมผดิของผูช้ ำระซึง่กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำจะไดพ้จิำรณำ

เป็นกรณีๆ ไป 

 
4. ในกรณีทีค่ ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืมเีอกสำรไมถ่กูตอ้งครบถว้น และผูย้ืน่ค ำขอ (เจำ้ของค ำขอ) หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจ

ไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่ค ำขอดว้ยตนเอง เนือ่งจำกไดท้ ำกำรมอบอ ำนำจใหใ้หบ้คุคลนัน้มอี ำนำจยืน่ค ำขอแทนและมอี ำนำจลงนำมใน
บนัทกึขอ้ตกลงกำรรับค ำขอดว้ยหำกไมม่หีนังสอืมอบอ ำนำจดังกลำ่วขำ้งตน้ อำจท ำใหเ้จำ้หนำ้ทีไ่มม่อี ำนำจรับค ำขอได ้

 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรแจง้ขอรับควำมคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรคำ้ ณ จดุน ำเขำ้สง่ออก  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ ส ำนักป้อง

ปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศกระทรวงพำณิชยว์ำ่ดว้ยกำรสง่สนิคำ้ออกไปนอกและกำรน ำสนิคำ้เขำ้มำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2530  

  
2)ระเบยีบกระทรวงพำณชิยว์ำ่ดว้ยกำรสง่ออกไปนอกและน ำเขำ้มำในรำชอำณำจักรซึง่สนิคำ้ทีม่เีครือ่งหมำยกำรคำ้ปลอมหรอื
เลยีนเครือ่งหมำยกำรคำ้ของผูอ้ืน่พ.ศ. 2530  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 10 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 36 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 1 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส ำเนำคูม่อืประชำชน 16/10/2015 10:01 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 16/10/2558 


