
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ขอรบัควำมคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรคำ้ ณ จดุน ำเขำ้สง่ออก (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑ ์

 

   หา้มมใิหผู้ใ้ดสง่ออกไปนอก หรอืน าเขา้มาในราชอาณาจักรซึง่สนิคา้ทีม่เีครือ่งหมายการคา้ปลอม หรอืเลยีนเครือ่งหมายการคา้

ของผูอ้ืน่เครือ่งหมายการคา้นัน้ไดร้อ้งขอความคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ของตนไวแ้ลว้ 

 

2. วธิกีารและเงือ่นไขในการแจง้ 

 

   1) วธิกีารในการแจง้ 

      (1) รับแบบพมิพค์ าขอแจง้ความจ านงขอรับความคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ ตามแบบพมิพท์ีน่ายทะเบยีนเครือ่งหมาย

การคา้ก าหนดและจัดพมิพข์ึน้ ตามประกาศกระทรวงพาณชิยว์า่ดว้ยการสง่สนิคา้ออกไปนอกและการน าสนิคา้เขา้มาใน

ราชอาณาจักร พ.ศ.2530 ลงวันที ่14 ตลุาคม 2530 

      (2) กรอกแบบฟอรม์ พรอ้มแนบเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบตามประกาศนายทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ เรือ่ง ก าหนด

เงือ่นไข หลักเกณฑ ์และวธิกีารแสดงหลักฐานในการขอรับความคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ 

 

      (3) แจง้ความจ านงตอ่นายทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ ณ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

 

   2) เงือ่นไขในการแจง้ 

 

การแจง้ไมใ่ชบ้งัคบัแกก่รณีดงัตอ่ไปนี้ 

 

      (1) ของใชส้ว่นตวั หรอืของใชใ้นบา้นเรอืนทีผู่เ้ดนิทางออกไปนอก หรอืน าเขา้มาในราชอาณาจักรน าตดิตวัออกไป หรอื

น ามาดว้ยในปรมิาณทีส่มควร 

      (2) ของทีร่ะลกึทีผู่เ้ดนิทางออกไปนอกหรอืเขา้มาในราชอาณาจักรน าตดิตัวออกไปหรอืเขา้มาดว้ยในปรมิาณทีส่มควร 

 

   3) เงือ่นไขของเอกสาร 

      (1) กรณีเจา้ของเครือ่งหมายการคา้มไิดม้ภีมูลิ าเนาในราชอาณาจักรและเอกสารไดก้ระท าขึน้นอกราชอาณาจักร จะตอ้งมคี า

รับรองของเจา้พนักงานโนตารปัีบลคิและกงสลุไทยหรอืสถานเอกอัครราชทตูไทยในประเทศนัน้ดว้ย  

      (2) กรณีเอกสารประกอบการแจง้เป็นภาษาตา่งประเทศใหส้ง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมคี ารับรอง

ของผูข้อรับความคุม้ครองวา่เป็นค าแปลทีถู่กตอ้ง 

      (3) การสง่ส าเนาหรอืภาพถา่ยเอกสารประกอบการแจง้ ส าเนาหรอืภาพถา่ยตอ้งครบถว้นชดัเจน และผูแ้จง้ตอ้งรับรองความ

ถกูตอ้งดว้ย 

      (4) หนังสอืรับรองนติบิคุคล ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน และกรณีเอกสารดงักลา่วท าขึน้นอกราชอาณาจักรจะตอ้งมคี ารับรองของ

เจา้พนักงานโนตารปัีบลคิและกงสลุไทยหรอืสถานเอกอคัราชทตูไทยในประเทศนัน้ดว้ย 

      (5) กรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ด าเนนิการแทน หนังสอืมอบอ านาจตอ้งไมข่าดชว่ง และตอ้งมสี าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนผู ้

มอบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ประกอบดว้ย 

      (6) คูม่อืรับจดทะเบยีน หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน หรอืส าเนาทะเบยีนแบบฯ 

           (6.1) กรณีเป็นเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ในประเทศไทย ขอคัดส าเนาเอกสารไดท้ีจ่ดุบรกิารประชาชน   

ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา ซึง่มคี ารับรองของเจา้หนา้ทีว่า่เป็นส าเนาทีถู่กตอ้ง 

           (6.2) กรณีเป็นเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนไวน้อกราชอาณาจักร ทีต่อ้งการขอรับความคุม้ครอง ตอ้งยืน่เอกสาร

ส าเนาหนังสอืส าคญัหรอืเอกสารอืน่ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีน โดยมคี ารับรองจากส านักงาน

สทิธบิตัรและเครือ่งหมายการคา้ของประเทศนัน้ๆ และเอกสารดงักลา่วอยา่งนอ้ยจะตอ้งมรีายการดงัตอ่ไปนี้ 

   1) ชือ่เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ 

   2) ค าและหรอืรูปเครือ่งหมายการคา้ 

   3) จ าพวกและรายการสนิคา้ 

 



   4) เงือ่นไขและขอ้จ ากดั (ถา้ม)ี 

   5) วนัยืน่ค าขอจดทะเบยีนและวนัสิน้อายุการจดทะเบยีน 

 

ทัง้นี ้ตอ้งค ารับรองของเจา้พนักงานโนตารปัีบลคิและกงสลุไทยหรอืสถานเอกอัคราชทตูไทยในประเทศนัน้ดว้ย 

 

      (7) กรณีหนังสอืยนิยอมความรับผดิชอบฉบับจรงิจากตา่งประเทศมเีพยีงชดุเดยีว และตอ้งใชท้ านติกิรรมอืน่ๆ อกี อาจสง่

ส าเนาพรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง ลงลายมอืชือ่และระบวุา่ ตน้ฉบับหนังสอืยนิยอมรับผดิชอบอยู่ทีผู่แ้จง้ และใหต้วัแทนหรอื

ตวัแทนชว่ง ท าหนังสอืยนิยอมรับผดิชอบในนามตวัการ โดยตัวแทนหรอืตวัแทนชว่งลงนาม และใชฉ้บับจรงิยืน่ประกอบเรือ่ง 

 

      (8) กรณีหนังสอืมอบอ านาจฉบบัจรงิมเีพยีงชดุเดยีว แตต่อ้งใชท้ านติกิรรมอืน่ๆ อกี ใหด้ าเนนิการดงันี้ 

           (8.1) ใหย้ืน่หนังสอืขอผ่อนผันใชส้ าเนาหนังสอืมอบอ านาจ 

           (8.2) สง่ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจ พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง ลงลายมอืชือ่ และระบวุา่ตน้ฉบับหนังสอืมอบอ านาจอยู ่

ทีผู่แ้จง้ 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยรั์บบรกิารประชาชน ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 563 ถนน
นนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่อ านวยการและพัฒนาระบบงานป้องปราม ส านักป้องปราม
การละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา ชัน้ 11 กรมทรัพยฺสนิทางปัญญา 
563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี
11000/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บแบบค าขอแจง้ความจ านงขอรับความคุม้ครอง

เครือ่งหมายการคา้ทีป่ระชาชนน ามายืน่ และด าเนนิการตรวจ
ความครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

1 วนัท าการ ส านักป้องปราม 
การละเมดิทรัพยส์นิ 

ทางปัญญา 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลักฐานการเป็นเจา้ของเครือ่งหมาย

การคา้และจัดท าบญัชรีายชือ่ซึง่ประกอบดว้ยชือ่เจา้ของ
เครือ่งหมายการคา้ ชือ่สนิคา้และค า และ/หรอืรูปเครือ่งหมาย

การคา้ เสร็จแลว้ใหน้ าเสนอนายทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

9 วนัท าการ ส านักป้องปราม 

การละเมดิทรัพยส์นิ 

ทางปัญญา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดท าหนังสอืน าเสนอใหน้ายทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 
(อธบิด)ี พจิารณาลงนามเพือ่แจง้ใหก้รมศลุกากรทราบโดยทาง

ไปรษณีย ์เพือ่ประกอบการพจิารณาตรวจปลอ่ยสนิคา้ ณ จดุ
น าเขา้หรอืสง่ออกตอ่ไป 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วนัท าการ ส านักป้องปราม 

การละเมดิทรัพยส์นิ 
ทางปัญญา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้อรับความคุม้ครองเป็นบคุคลธรรมดา) 

จดุรับค าขอ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหบ้คุคลธรรมดา) 

จดุรับค าขอ 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้อรับความคุม้ครองเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคลผู ้

มอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

จดุรับค าขอ 

5) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคล

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหน้ติบิคุคลเป็นตวัแทน) 

จดุรับค าขอ 

6) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหน้ติบิคุคลเป็นตวัแทน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 
 

ค ำขอแจง้ควำมจ ำนงขอรบัควำมคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรคำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

8) 

 

คูม่อืรบัจดทะเบยีน หรอืหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน หรอืส ำเนำ

ทะเบยีนแบบฯ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ในประเทศ
ไทย และเป็นไปตามเงือ่นไขเอกสาร) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

9) 
 

หนงัสอืส ำคญัหรอืเอกสำรอืน่ทีแ่สดงวำ่เป็นเครือ่งหมำยกำรคำ้ที่
ไดร้บัจดทะเบยีน โดยมคี ำรบัรองจำกส ำนกังำนสทิธบิตัรและ

เครือ่งหมำยกำรคำ้ของประเทศน ัน้ๆ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนไวน้อก
ราชอาณาจักร และเป็นไปตามเงือ่นไขเอกสาร) 

- 

10) 

 

หนงัสอืยนิยอมรบัผดิชอบของผูข้อรบัควำมคุม้ครองในควำม

เสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้อนัเนือ่งมำจำกกำรรอ้งขอรบัควำมคุม้ครอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เป็นหนังสอืทีอ่อกจากเจา้ของเครือ่งหมายการคา้เพือ่รับรอง
ในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากการรอ้งขอรับความ

คุม้ครอง และเป็นไปตามเงือ่นไขเอกสาร) 
 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

11) 

 

ตวัอยำ่งสลำกเครือ่งหมำยกำรคำ้จรงิทีใ่ชก้บัสนิคำ้ชนดิน ัน้ๆ อยำ่ง

นอ้ย 2 ชิน้ 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เป็นไปตามเงือ่นไขเอกสาร) 

- 

13) 
 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนอืน่ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนผา่นเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์1368 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค าขอรับความคุม้ครอง 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตวัอยา่งแบบค าขอยืน่รับความคุม้ครอง 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ตวัอยา่งหนังสอืยนิยอมความรับผดิ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

 



หมำยเหตุ 

1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืส าหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้ง
ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
2. กรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอ) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ
ภายในก าหนดระยะเวลา 90วนันับแตว่นัยืน่ค าขอ และในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภายใน

ก าหนดระยะเวลาดงักลา่วใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้แจง้เหตุ

แหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย 
 

3. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้ จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไมไ่ดไ้มว่า่
ในกรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมายบญัญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีม หรอื (2) ช าระคา่ธรรมเนยีมซ ้าซอ้นหรอืช าระเกนิ ซึง่การช าระ

ดงักลา่ว เกดิเนือ่งจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐ โดยมใิชค่วามผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณา

เป็นกรณีๆ ไป 
 

4. ในกรณีทีค่ าขอไมถ่กูตอ้งหรอืมเีอกสารไมถ่กูตอ้งครบถว้น และผูย้ืน่ค าขอ (เจา้ของค าขอ) หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ
ไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง เนือ่งจากไดท้ าการมอบอ านาจใหใ้หบ้คุคลนัน้มอี านาจยืน่ค าขอแทนและมอี านาจลงนามใน

บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอดว้ยหากไมม่หีนังสอืมอบอ านาจดังกลา่วขา้งตน้ อาจท าใหเ้จา้หนา้ทีไ่มม่อี านาจรับค าขอได ้

 
 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 03/02/2563 

http://www.info.go.th/

