
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัจดทะเบยีนเครือ่งหมำยกำรคำ้ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เครือ่งหมายการคา้อนัพงึรับจดทะเบยีนไดต้อ้งเป็นเครือ่งหมายการคา้ทีม่ลีกัษณะบง่เฉพาะและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม

กฎหมาย รวมทัง้ไมเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครือ่งหมายการคา้ทีบ่คุคลอืน่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ 

1. บนัทกึขอ้ตกลง 

    กรณีค าขอมขีอ้บกพร่องหรอืเอกสารประกอบค าขอไมค่รบถว้น เจา้หนา้ทีรั่บค าขอจะแจง้ใหผู้ข้อจดทะเบยีนแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

หรอืยืน่เอกสารหลักฐานเพิม่เตมิในทนัท ีหากผูข้อไมส่ามารถด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารหลกัฐานไดใ้นทนัท ีเจา้หนา้ทีจ่ะ

ท าบนัทกึขอ้บกพร่องหรอืรายการเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มทัง้ก าหนดระยะเวลาใหผู้ข้อด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่

เอกสารหลักฐานเพิม่เตมิ ภายใน 90 วนันับแตว่นัทีย่ืน่ค าขอ และใหม้กีารลงนามเจา้หนา้ทีรั่บค าขอและผูข้อจดทะเบยีนในบันทกึ

นัน้ โดยเจา้หนา้ทีจ่ะมอบส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหแ้กผู่ข้อเพือ่เป็นหลกัฐาน 

    หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่วใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้แจง้เหตแุหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย 

 

2. การขอคนืคา่ธรรมเนยีม 

    กรณีผูย้ืน่ค าขอไดช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้ จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไมไ่ดไ้มว่า่

ในกรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมายบญัญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีม หรอื (2) ช าระคา่ธรรมเนยีมซ ้าซอ้นหรอืช าระเกนิ ซึง่การช าระ

ดงักลา่ว เกดิเนือ่งจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐ โดยมใิชค่วามผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณา

เป็นกรณีๆ ไป 

 

3. e - Filing 

    กรณีทีผู่ข้อจดทะเบยีนยืน่ค าขอจดทะเบยีนผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต ผูข้อจะตอ้งปฏบิตัติามประกาศกรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขส าหรับการยืน่ค าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้และค าขออืน่ๆ ผา่นทางระบบการ

จดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญาทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-Filling) 

 

4. การตัง้ตัวแทนหรอืมอบอ านาจ กรณีปกต ิ

    ใหแ้นบภาพถา่ยหนังสอืตัง้ตวัแทนหรอืหนังสอืมอบอ านาจและบตัรประจ าตัวของตวัแทนหรอืผูรั้บมอบอ านาจมาพรอ้มกันดว้ย 

แบง่ได ้2 กรณีย่อย ดงันี้ 

    4.1) กรณีหนังสอืตัง้ตัวแทนหรอืมอบอ านาจไดก้ระท าในตา่งประเทศ 

           - ส าหรับการรับรองลายมอืชือ่เพยีงอย่างเดยีว ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของสถานฑตูไทยหรอืสถานกงสลุไทยซึง่ประจ า

อยู ่ณ ประเทศทีม่กีารตัง้ตัวแทนหรอืมอบอ านาจเป็นผูรั้บรอง 

           - ส าหรับการรับรองลายมอืชือ่หรอืรับรองการตัง้ตวัแทนหรอืมอบอ านาจ ใหห้ัวหนา้ส านักงานสงักัดกระทรวงพาณิชยซ์ึง่

ประจ าอยู ่ณ ประเทศทีม่กีารตัง้ตวัแทนหรอืมอบอ านาจ โนตารปัีบลกิหรอืบคุคลซึง่กฎหมายแหง่ทอ้งถิน่ระบใุหเ้ป็นผูม้อี านาจเป็น

พยานในเอกสารเป็นผูรั้บรอง 

    4.2) กรณีหนังสอืตัง้ตัวแทนหรอืมอบอ านาจไดก้ระท าในประเทศไทย โดยผูต้ัง้ตวัแทนหรอืผูม้อบอ านาจมไิดม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่น

ประเทศไทย ตอ้งสง่ภาพถา่ยหนังสอืเดนิทาง หรอืภาพถา่ยหนังสอืรับรองถิน่ทีอ่ยูช่ัว่คราว หรอืหลกัฐานอืน่ทีแ่สดงใหน้าย

ทะเบยีนเห็นวา่ในขณะตัง้ตวัแทนหรอืมอบอ านาจ ผูนั้น้ไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิ 

 

5. การตัง้ตัวแทนหรอืมอบอ านาจ กรณีเฉพาะใหย้ืน่ค าขอเทา่นัน้ 

    กรณีทีเ่จา้ของเครือ่งหมายการคา้หรอืตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจไม่ไดเ้ป็นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง โดยมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เป็น

ผูย้ืน่ค าขอแทน ควรมหีนังสอืมอบอ านาจชว่งหรอืหนังสอืมอบอ านาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้ มอี านาจยืน่ค าขอและลงนามใน

บนัทกึความบกพร่องแทนเจา้ของเครือ่งหมายการคา้หรอืตัวแทนไดพ้รอ้มแนบบตัรประจ าตวัทีท่างราชการออกใหข้องผูรั้บมอบ

อ านาจและตดิอากรแสตมป์เพราะหากค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และบคุคลผูย้ืน่ค าขอไมม่อี านาจลงนาม

ในบนัทกึดงักลา่ว เจา้หนา้ทีไ่ม่อาจรับค าขอของทา่นไวไ้ด ้

 

 



6. การน าสง่เอกสาร 

    6.1) กรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอตอ้งน าเอกสารหรอืหลกัฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องใหผู้ย้ืน่ค า

ขอน าเอกสารหรอืหลักฐานทัง้หมดมายืน่ในคราวเดยีวกนั 

    6.2) กรณีทีจ่ะตอ้งสง่ส าเนาเอกสารหลักฐาน ใหผู้ย้ืน่ค าขอรับรองความถกูตอ้งของส าเนาเอกสารหลักฐานนัน้ดว้ย 

    6.3) กรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้ืน่ค าขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมคี า

รับรองของผูแ้ปลวา่เป็นค าแปลทีถ่กูตอ้ง 

    6.4) กรณีทีผู่ข้อจะตอ้งสง่ตน้ฉบับเอกสาร หากเป็นยืน่ค าขอในเรือ่งเดยีวกนัพรอ้มกนัหลายค าขอ ใหผู้ข้อสง่ตน้ฉบบัเอกสาร

เพยีงค าขอเดยีว และในค าขออืน่ๆอนุญาตใหส้ง่เป็นส าเนาเอกสารได ้แตผู่ข้อจะตอ้งระบใุนส าเนาเอกสารวา่ตน้ฉบับอยูใ่นค าขอ

ใด 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารประชาชน ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์
ทีอ่ยูเ่ลขที ่563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี
11000 

โทรศพัท ์02-547-6038 ตอ่ 1005 1020 
โทรสาร 02-547-6041/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานพาณชิยจั์งหวดัทกุจังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (การยืน่ค าขอผา่นอนิเทอรเ์น็ตจะตอ้งสมัคร
ลงทะเบยีนใบรับรองอเิล็กทรอนกิส ์DIP-CA เพือ่ขอรหัสผูใ้ชง้าน 
(Username) และรหัสผา่น (Password) ทางเว็บไซต ์
https://portal.ipthailand.go.th))  
เว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา (www.ipthailand.go.th)>DIP 

e- services > ระบบการจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญาทาง
อเิล็กทรอนกิส ์> e-trademark/เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ในการสง่ทางไปรษณียผ์ูย้ืน่ค าขอตอ้งสง่ไปรษณีย ์
แบบลงทะเบยีนตอบรับพรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีมโดยช าระทาง
ธนาณัตหิรอืธนาคารทีก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไดท้ าความตกลง
ไวส้ัง่จา่ยกรมทรัพยส์นิทางปัญญา และแนบเอกสารหลกัฐาน))  
ส านักเครือ่งหมายการคา้ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์
ทีอ่ยูเ่ลขที ่563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ. นนทบรุ ี
11000/ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 16 เดอืน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบเครือ่งหมาย 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีย่ืน่ค าขอ))  

6 เดอืน ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 

นายทะเบยีนพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลานับแตว่นัทีต่รวจสอบเสร็จ 

2. กรณีทีน่ายทะเบยีนมคี าสัง่ปฏเิสธการรับจดทะเบยีนหรอืใหผู้ ้
ขอจดทะเบยีนด าเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใด ผูข้อจะตอ้ง
ด าเนนิการแกไ้ขหรอือทุธรณ์ค าสัง่นายทะเบยีนภายในเวลา 60 
วนันับแตว่นัทีผู่ข้อจดทะเบยีนไดรั้บหนังสอืแจง้ มฉิะนัน้จะถอืวา่
ผูข้อละทิง้ค าขอตามมาตรา 19))  

5 เดอืน ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

 

4) กำรพจิำรณำ 
จัดท ารายละเอยีดการประกาศโฆษณา 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีน่ายทะเบยีนพจิารณาเสร็จ))  

2 เดอืน ส านักเครือ่งหมายการคา้ 
 

5) กำรพจิำรณำ 
การประกาศโฆษณา 

(หมายเหต:ุ (สามารถยืน่ค าคดัคา้นค าสัง่ใหป้ระกาศโฆษณาของ
นายทะเบยีนไดภ้ายใน 60 วนันับแตว่นัทีป่ระกาศโฆษณา))  

60 วนั ส านักเครือ่งหมายการคา้ 
 

6) กำรพจิำรณำ 

ออกหนังสอืแจง้ใหผู้ข้อช าระคา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลานับแตว่นัทีป่ระกาศโฆษณาครบ 60 

วนัและไมม่กีารคดัคา้นค าสัง่ประกาศโฆษณาของนายทะเบยีน 

2. จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนภายใน 60 วนันับแต่
วนัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ มฉิะนัน้ ใหถ้อืวา่ละทิง้ค าขอตามมาตรา 
40))  

15 วนั ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ออกหนังสอืส าคัญแสดงการจดทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีช่ าระคา่ธรรมเนยีมการจด
ทะเบยีน))  

15 วนั ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบยีน (แบบ ก.01) พรอ้มตดิรูปเครือ่งหมำยกำรคำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลทีอ่อกไมเ่กนิ 6 เดอืนนบัแตว่นัทีย่ ืน่ค ำขอ

จดทะเบยีน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

ตน้ฉบบับตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัอืน่ทีท่ำง

รำชกำรออกให ้ส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้วพรอ้ม

หลกัฐำนแสดงทีอ่ยูใ่นประเทศไทย หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง 
จ ำนวน 1 ฉบบั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา) 

- 

4) 
 

หนงัสอืต ัง้ตวัแทนหรอืหนงัสอืมอบอ ำนำจ และส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ของตวัแทนหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารตัง้ตวัแทน โดยตดิอากรแสตมป์ 30 บาทตอ่

ตวัแทนหรอืผูรั้บมอบอ านาจ 1 คน) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 

 

สิง่บนัทกึเสยีงและกำรออกเสยีงหรอืค ำบรรยำยเสยีง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีขอความคุม้ครองเป็นเครือ่งหมายเสยีง) 

- 

6) 

 

ค ำบรรยำยลกัษณะกลุม่ของส ี

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีขอความคุม้ครองเป็นเครือ่งหมายกลุม่ของส)ี 

- 

7) 

 

ค ำพรรณนำรูปรำ่งหรอืรูปทรง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีขอความคุม้ครองเป็นเครือ่งหมายรูปร่างหรอืรูปทรงของ
วตัถ)ุ 

- 

8) 

 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมของเจำ้ของลำยมอืชือ่และส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัทีท่ำงรำชกำรออกใหข้องผูใ้หค้วำมยนิยอม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีรูปเครือ่งหมายเป็นรูปลายมอืชือ่) 

- 

9) 

 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมทีจ่ะใชภ้ำพบุคคลเป็นเครือ่งหมำยและ

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัทีท่ำงรำชกำรออกใหข้องผูใ้หค้วำมยนิยอม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีรูปเครือ่งหมายเป็นภาพบคุคล) 

- 

10) 

 

ขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรใชเ้ครือ่งหมำยรบัรอง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีขอรับความคุม้ครองเป็นเครือ่งหมายรับรอง) 

- 

11) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูม้สีทิธ ิใ์ชแ้ละเอกสำรหลกัฐำนหรอืค ำชีแ้จงทีแ่สดง
ถงึควำมสมัพนัธข์องผูม้สีทิธใิชเ้ครือ่งหมำยรว่ม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีขอรับความคุม้ครองเป็นเครือ่งหมายร่วม) 

- 

12) 
 

ค ำขอใชส้ทิธยิอ้นหลงัตำมมำตรำ 28 หรอื 28 ทว ิ(แบบ ก.10) 
พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบ กรณีไมส่ำมำรถน ำสง่เอกสำร

หลกัฐำนประกอบไดใ้หใ้ชแ้บบค ำขอผอ่นผนักำรสง่เอกสำร (แบบ 

ก.19) มำพรอ้มกบัค ำขอใชส้ทิธยิอ้นหลงั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีขอถอืสทิธยิอ้นหลงัตามมาตรา 28 หรอื 28 ทว)ิ 

- 

13) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหจ้ดทะเบยีนเครือ่งหมำยกำรคำ้นีไ้ดจ้ำกผูโ้อน

หรอืผูร้บัโอนหรอืผูร้บัมรดกทกุรำยแลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณียืน่ค าขอจดทะเบยีนหรอืรับโอนหรอืรับมรดกสทิธใินค า

ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ซึง่เหมอืนหรอืคลา้ยกับเครือ่งหมายที่

ตนไดโ้อน ไดรั้บโอนหรอืไดรั้บมรดก ส าหรับสนิคา้บางอยา่งตามมาตรา 
51/1) 

- 

 

 

 

 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ค ำขอจดทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (ไมเ่กนิ 5 รายการ สนิคา้ละ 1,000 บาท 
หากเกนิกวา่ 5 รายการ เหมาจ าพวกละ 9,000 บาท))  

-   

 

2) คำ่ธรรมเนยีมกำรรบัจดทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (ไมเ่กนิ 5 รายการ สนิคา้ละ 600 บาท 
หากเกนิกวา่ 5 รายการ เหมาจ าพวกละ 5,400 บาท))  

-   

 

3) คำ่ธรรมเนยีมแมพ่มิพเ์กนิ 

(หมายเหต:ุ (กรณีรูปเครือ่งหมายทีข่อจดทะเบยีนมขีนาดดา้นใดดา้นหนึง่
เกนิกวา่ 5*5 ซ.ม. คดิคา่ธรรมเนยีมเซนตเิมตรละ 200 บาท))  

-   

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักเครือ่งหมายการคา้ โทร 02 -547-4680 ตอ่ 1522 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตูจ้ดหมายรับเรือ่งรอ้งเรยีน ณ ชัน้ 3 สว่นงานบรกิาร กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

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

(หมายเหต:ุ -)  
4) สายดว่น 1368 

(หมายเหต:ุ -)  
5) 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))  
6) 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) แบบ ก.01 

(หมายเหต:ุ (ค าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายบรกิาร เครือ่งหมายรับรอง เครือ่งหมายร่วม ))  
2) แบบ ก.10 

(หมายเหต:ุ (ค าขอถอืสทิธวินัทีย่ืน่ค าขอนอกราชอาณาจักรครัง้แรกหรอืวนัทีน่ าสนิคา้ทีใ่ชเ้ครือ่งหมายออกแสดง
ในงานแสดงสนิคา้ระหวา่งประเทศเป็นวนัทีย่ืน่ค าขอในราชอาณาจักรตามมาตรา 28 หรอื 28 ทว)ิ)  

3) แบบ ก.11 

(หมายเหต:ุ (ใบตอ่แนบทา้ยค าขอ))  
4) แบบ ก.19 

(หมายเหต:ุ (หนังสอืขอผ่อนผันการสง่เอกสารหลักฐาน))  
 

 

 

 



หมำยเหตุ 

1. ระยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอนจะเริม่นับตอ่เมือ่เอกสารมคีวามถูกตอ้ง สมบรูณ์และครบถว้นแลว้ 
 

2. ระยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอนจะเริม่นับตอ่เมือ่นายทะเบยีนไดด้ าเนนิการพจิารณาค าขออืน่ทีย่ืน่เขา้มาพรอ้มกนัแลว้ เชน่ ค าขอ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงรายูการจดทะเบยีน , ค าขอโอน เป็นตน้ 

 
3. ระยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอนจะไมนั่บรวมระยะเวลาทีใ่หร้ะงับการด าเนนิการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ชัว่คราวหรอืผูข้อจด

ทะเบยีนตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่นายทะเบยีน 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 03/02/2563 

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

