
แนะนําการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจะตองทราบถึงลักษณะของเครื่องหมายการคาที่พึงรับ
จดทะเบียนได  และจะตองทาํการยื่นเอกสารขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาโดยจะตองทําการ
จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 

1.  ลักษณะของเครื่องหมายการคาที่รับจดทะเบียนได 
 

เครื่องหมายการคาที่รับจดทะเบียนไดนั้นจะตองมีลักษณะบงเฉพาะเพื่อทําหนาที่  
ทําใหประชาชนสามารถระบุและแบงแยกความแตกตางระหวางสินคาไดโดยพจิารณาจาก
เครื่องหมายการคาที่ตางกันได และเครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบยีนได    จะตอง
ประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี ้

1.  เปนเครื่องหมายการคาทีม่ีลักษณะบงเฉพาะ 
2.  เปนเครื่องหมายการคาทีไ่มมีลักษณะตองหามตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการคา 
3.  ไมเปนเครือ่งหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกบัเครื่องหมายการคาที่             

บุคคลอื่นไดจดทะเบยีนไวแลว 
 

2.  ข้ันตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทย 
 

การตรวจคน 

          1.  แนะนําใหผูยื่นคําขอจดทะเบยีนดาํเนินการตรวจคนเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนวา
เหมือนหรือคลายเครื่องหมายการคาของผูอ่ืนหรือไม 
          2.  ผูคนตองเสียคาธรรมเนียมในการตรวจคน 100 บาท/ช่ัวโมง  โดยตรวจคนดวยตนเองที่
กลุมบริการและตรวจรับคําขอ (ช้ัน 3)  สํานักเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา  

การยื่นคําขอจดทะเบียน 

1.  การบริการทั่วไป 
  
          1.  ผูยื่นคําขอจดทะเบยีนตองเตรยีมเอกสารตามที่กฎหมายกาํหนดและกรอกขอความโดยการ
พิมพใหสมบูรณ  ดังนี้ 



                    1.1  คําขอจดทะเบียน (ก.01)  ตนฉบับ 1 ชุด  ลงลายมือช่ือผูมีอํานาจและติดรูป
เครื่องหมายการคา ขนาดกวาง X ยาว ไมเกนิ 5 เซนติเมตร (หากเกินตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม
เซนติเมตรละ 100 บาท)  แลวถายสําเนา ก.01 ดังกลาว อีกจํานวน 5 ชุด 
                    1.2  รูปเครื่องหมายอีก จํานวน 5 รูป ขนาดเดียวกับที่ติดในแบบฟอรม ก.01 
                    1.3  กรณียืน่ในนามนิติบคุคล    ใชหลักฐานตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ขอคัด
ไมเกิน 6 เดือน 1 ฉบับ กรณียืน่ในนามบคุคลธรรมดา  ใชหลักฐานสําเนาบัตรประจาํตัว 1 ฉบับ 
พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
                           กรณีผูขอจดทะเบยีนอยูตางประเทศ ใหโนตารีพับลิครับรองเอกสารดวย 
                    1.4  หากมีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นยื่นแทน  ใชสําเนาหนังสือมอบอํานาจ (ก.18)  
พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท ตอผูรับมอบอํานาจ 1 คน (พรอมขีดฆาอากร)  และสําเนาบัตร
ประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ 1 ฉบับ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
          2.   ยื่นเอกสารตอเจาหนาที ่พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม 500 บาท ตอสินคา/บริการ 1 อยาง 
          3.   ยื่นขอรับบริการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา  ไดดังนี ้
                    3.1 กลุมบริการและตรวจรับคําขอ สวนบริหารงานจดทะเบียน (ช้ัน 3) สํานัก
เครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา 
                    3.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
                    3.3 ทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับถึงนายทะเบียนเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสิน
ทางปญญา พรอมชําระคาธรรมเนียมโดยทางธนาณัติส่ังจายนายทะเบยีนเครื่องหมายการคา 
                    3.4  ทางอินเตอรเน็ต  จากเว็บไซต www.ipthailand.org  ในสวนบริการออนไลนระบบ
เครื่องหมายการคา 
  
 2.  การใหบริการทางอินเตอรเน็ต 
  
          2.1  การยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา   

ทานสามารถใชบริการยื่นคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาทางอินเตอรเน็ตได  โดยมี
ขั้นตอน ดังตอไปนี ้ 
                 2.1.1.  เขาเว็บไซต www.ipthailand.org  แลว  click  ระบบเครื่องหมายการคาในสวน
ของบริการออนไลน  เพื่อเขาสูระบบการใหบริการเครื่องหมายการคาทางอินเตอรเนต็ 
                 2.1.2  click  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่นี ่ จะปรากฏแบบฟอรมลงทะเบียนขอใชงานใน
ระบบ  ใหทานกรอกรายละเอียดใหครบถวน เชนเดยีวกบัการสมัครอีเมลทั่ว ๆ ไป (Username  และ 
Password  ใชภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเทานัน้)  แลว click  ตกลง ก็จะเขามาสูหนาจอแรกอีกครั้ง 



                 2.1.3  ใหทานใส  Username  และ  Password  ที่ไดสมัครไวแลว  click  ตกลงเพื่อเขาสู
ระบบ 

                 2.1.4  จะปรากฏหนาจอใหบริการในระบบเครือ่งหมายการคา ให click ในชอง User 
Menu  เลือก “คําขอจดทะเบยีนเครื่องหมาย (ก.01)”  
                 2.1.5  จะปรากฏแบบฟอรมใหทานกรอกขอมลูใหครบถวน พรอมทั้งแนบไฟลรูป
เครื่องหมาย นามสกุล “jpeg”  ขนาดไมนอยกวา 30K.  แลวระบุจําพวกและรายการสินคา/บริการ ที่
ตองการขอรับความคุมครอง แลวใสจํานวนรายการสินคา/บริการ ระบบจะแสดงคาธรรมเนียมโดย
อัตโนมัติ คือ รายการสินคา/บริการ อยางละ 500 บาท แลวให  click  ตอไป  จะปรากฏหนาจอ
หนังสือมอบอํานาจ (ก.18)   ถาไมมีการมอบอํานาจกใ็ห click  ตกลง 
                 2.1.6  ก็จะปรากฏหนาจอเลือกวธีิการชําระคาธรรมเนียม ซ่ึงมี 2 วิธี คือ 
                          2.1.6.1  ผานทางธนาคารพาณิชย – ออนไลน วิธีนี้ทานตองเปดบัญชีแบบมีบัตร
เอทีเอ็มของธนาคารยูไนเตด็โอเวอรซีส (ไทย) (UOB)  สาขาใดก็ได  โดยตองสมัครสมาชิก                      
i-banking   ทางเว็บไซตของธนาคาร   เมื่อทานดําเนนิการดังกลาวกับธนาคารเรียบรอยแลว ทานจะ
ได User ID Password  และ  Account No.  จากธนาคาร  ซ่ึงทานจะตองใชในการเขาสูระบบการ
ชําระเงิน ซ่ึงระบบนี้จะหกัคาธรรมเนียมการยื่นคําขอจดทะเบียนจากบญัชีของทาน  ทั้งนี้ จะตองเสีย
คาธรรมเนียมในการใชบริการของ  i-banking  1,500 บาท ตอป 
                          2.1.6.2  ผานเคานเตอรของธนาคารยูไนเต็ดโอเวอรซีส (ไทย) (UOB)  สาขาใดก็ได 
วิธีนี้สามารถระบุช่ือผูที่ตองการจะออกในใบเสร็จรับเงินได ทั้งนี ้จะตองเสียคาบริการ 15 บาท/คร้ัง 
                 2.1.7  เมื่อทานเลือกวิธีการชําระเงินแลวให click  ชําระเงิน ระบบก็จะเขาสูการชําระเงิน
ตามวิธีการที่ทานเลือก โดยวธีิการชําระเงินแบบ  i-banking  ก็จะตดับัญชีของทานโดยอัตโนมัติ 
หรือวิธีการชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร ทานจะตอง Print  “ใบแจงการชําระเงิน”  แลวนําไป
ชําระเงินที่ธนาคารยูไนเตด็โอเวอรซีส (ไทย) (UOB)  สาขาใดก็ได ทั้ง 2 วิธีนี้ กรมทรพัยสินทาง
ปญญาจะจัดสงใบเสร็จรับเงนิไปใหทานในภายหลัง  เมื่อทานเลือกวิธีการชําระเงินแลว  ใหทาน 
click  “ชําระเงินทันท”ี  ระบบจะปรากฏหมายเลขอางอิง  ซ่ึงเมื่อดําเนนิการชําระเงนิแลว กรมฯ 
ไดรับเงินคาธรรมเนียมของทานก็จะไดใหเลขที่คําขอ โดยหากยื่นผานทางธนาคารแบบ
ออนไลน  ทานจะไดเลขที่คาํขอทันท ีหรือหากยืน่โดยผานเคานเตอรธนาคาร (วิธีที่ 2) ทานจะได
เลขที่คําขอในวันทําการถัดไป   ทั้งนี้ เพราะกรมตองรอรับรายงานการชําระเงินจากธนาคารกอน 
จากนั้นเจาหนาที่กลุมบริการตรวจรับคําขอ จะออกเลขทีค่ําขอใหทานกอนคําขอที่มายื่นขอจด
ทะเบียนในวันทําการถัดไปดงักลาว  อยางไรก็ตาม หลังจากที่ผานขั้นตอนการยื่นคําขอทาง
อินเตอรเน็ตแลว  ตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ืองการยื่นคาํขอเกี่ยวกับเครื่องหมายทาง
อินเตอรเน็ต  ทานตองสงตนฉบับเอกสารการยื่นคําขอเหมือนการยื่นคําขอดวยตนเองแกกรมฯ 



ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีการบันทึกขอมูลลงในอินเตอรเน็ต  เพื่อที่กรมจะไดพจิารณา
ดําเนินการตอไป  โดยทานอาจสงตนฉบับทางไปรษณยีถึงผูอํานวยการสํานักเครื่องหมายการคา 
หรือมายื่นดวยตนเองก็ได   
           2.2  การขอตรวจสอบความเหมือนคลายของเครื่องหมาย 
                 2.2.1  เขาสูระบบเครื่องหมายการคา  โดยสมัครสมาชิกเชนเดียวกับการยื่นคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา ตามขอ 2.1  
                2.2.2  เมื่อปรากฏหนาจอใหบริการในระบบเครื่องหมายการคา ให click  ตรวจสอบความ
เหมือนคลายของเครื่องหมาย 
                2.2.3  จะปรากฏหนาจอสําหรับสมาชิกลงทะเบียน เลือกสมคัรสมาชิกใหม จะปรากฏ
หนาจอสมัครสมาชิกเพื่อใชบริการตรวจสอบความเหมือนคลาย  ใหสมัครสมาชิกและรหัสผานแลว
เลือกรูปแบบวาตองการตรวจสอบ 1 ชม.  3 ชม. หรือ  5 ชม.  ตอจากนัน้ใหเลือกวิธีการชําระเงิน 
                2.2.4  เลือกวิธีการชําระเงิน และการชําระเงินเชนเดียวกับขอ 2.1   
                2.2.5  เมื่อทําการชําระเงินแลวทั้ง 2 วิธี (ผานทางธนาคารหรือผานทางเคานเตอร) ทาน
สามารถตรวจสอบความเหมอืนคลายของเครื่องหมายไดในวนัทําการถดัไป ตั้งแตเวลา 08.30 น. 
                หมายเหต ุ  : เมื่อทานยื่นคําขอจดทะเบียนแลว  สํานักเครื่องหมายการคาจะทําการ
ตรวจสอบเครื่องหมายและพจิารณาคําขอจดทะเบยีน  โดยเจาหนาที่อีกครั้งหนึ่ง 

           2.3  การยื่นแบบคาํขออื่น ๆ 
                ทานสามารถใชบริการอื่น ๆ ได  โดยสมัครสมาชิกและชําระคาธรรมเนียมเชนเดียวกับ 
2.1 กรณีขอรับบริการ เชน คําขอโตแยงการจดทะเบยีน  เปนตน  ไมตองเสียคาธรรมเนียม
เชนเดยีวกับการยื่นตามปกต ิ อยางไรก็ตาม หากทานยื่นขอใชบริการใด ๆ ทางอินเตอรเน็ตแลว 
จะตองสงตนฉบับเอกสารพรอมหลักฐาน (ถากําหนดใหมีหลักฐาน)  ดังกลาว ยืน่ตอกรมฯ ภายใน 
15 วัน นับแตวันที่ไดมีการบันทึกขอมูลลงในอินเตอรเน็ตดวย 
  
               หมายเหต ุ  :  การขอจดทะเบยีนเครื่องหมายชุด (ก.13)  ไมสามารถยื่นทางอินเตอรเน็ตได 
กรุณาพิมพจากแบบฟอรมในเว็บไซตกรมฯ  
  
          2.4  การใชบริการอื่น ๆ 
                ทานสามารถใชบริการตรวจสอบสถานะคําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา และ
ตรวจสอบรายการคําขอที่ประกาศโฆษณาได  โดยไมเสยีคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 

 



การตรวจสอบ 

          1.  ในขัน้แรกเจาหนาที่จะตรวจสอบเบื้องตน (Preliminary check)  คือตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารเทานั้น (Documentary check) 
          2.  ตอมาเจาหนาทีต่รวจสอบและนายทะเบยีนจะตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาที่ขอจด
ทะเบียน  มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม  กลาวคือ 
                    - ตองมีลักษณะบงเฉพาะ 
                    - ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและ 
                    - ไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของผูอ่ืน 
          ในขั้นตอนนี้จะใชเวลาในการตรวจสอบและพิจารณาประมาณ 3 เดือน 
          3.  ภายหลังตรวจสอบแลว  เจาหนาที่จะแจงผูยื่นคําขอทราบผลการตรวจสอบดังตอไปนี ้
ตามแตกรณ ี
                    - การรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณาเปนเวลา 90 วัน หากไมมีผูใด
คัดคานจะรับจดทะเบยีน 
                    - ปฏิเสธไมรับจดทะเบยีน  หากนายทะเบยีนเห็นวาเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบยีนไม
มีลักษณะบงเฉพาะ  เปนเครื่องหมายตองหามตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเหมือนคลายกับ
เครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดรับจดทะเบียนไวแลว  ซ่ึงผูขอจดทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ
คําสั่งของนายทะเบียนตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคาภายในเวลาที่กาํหนด 
                    - ใหแกไขเปลี่ยนแปลง 
                    - แจงผูยื่นคําขอวา เครื่องหมายที่ขอจดทะเบยีน มีผูอ่ืนยืน่ขอจดทะเบยีนไวเชนกัน 
ขอใหผูยื่นไปตกลงกันเองกอน 

การแจงใหแกไขคําขอ 

          ผูขอจดทะเบียนตองดาํเนินการแกไขใหถูกตองไมวาจะเปนการพิมพผิด  ระบุขอความไม
ครบถวน  ไมไดลงลายมือช่ือ ฯลฯ  โดยคิดคาธรรมเนียมคําขอละ 100 บาท (กอนจดทะเบียน) และ 
200 บาท (หลังการจดทะเบยีน)  โดยใชแบบ ก.06 

การแจงใหตกลงกันกอน 

          1. ถาผูยื่นคําขอตกลงกนัได  และแจงใหเจาหนาที่ทราบวาใครไดสิทธิในเครื่องหมายการคา
นั้นไป  เจาหนาที่จะดําเนินการประกาศโฆษณาตอไป 



          2. ถาผูยื่นคําขอไมสามารถตกลงกันไดคําขอจดทะเบียนทีย่ื่นกอนจะไดรับการจดทะเบียน
ตามหลัก ใครยื่นกอนมีสิทธิดีกวา (First-to-file)  

การแจงไมปฏเิสธคําขอ 

          1. เจาหนาที่จะดําเนนิการประกาศโฆษณาตอไป 
          2. บางกรณีเจาหนาที่จะแจงใหผูยื่นคาํขอดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี ้  
               2.1 ยื่นคําขอสละสิทธิในคําขอบางสวนเนื่องจากบางสวนของเครื่องหมายเปนสิ่งที่ใชกัน 
สามัญในการคาขายหรือไมมีลักษณะบงเฉพาะ 
               2.2  ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุด  เนื่องจากเปนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกบั
เครื่องหมายของผูขอจดทะเบียน  โดยเปนสินคาที่มีลักษณะอยางเดยีวกัน          
                      - ถาผูยื่นคําขอยอมสละสิทธิ  ผูยื่นคําขอตองแจงนายทะเบียนทราบ โดยยื่นหนังสือ 
แสดงปฏิเสธ (ก.12)  ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับหนงัสือแจงคําสั่งโดยไมเสียคาธรรมเนียม 
หรือผูยื่นคําขอยอมจดทะเบยีนเครื่องหมายชุด ผูยื่นคําขอตองแจงนายทะเบียนทราบโดยยืน่หนังสอื
จดทะเบียนเครื่องหมายชุด (ก.13) ภายใน 90 วันเชนกัน และไมเสียคาธรรมเนียม 
                       - ถาผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกบัคําสั่งของนายทะเบียน  ผูยื่นคําขออาจดําเนนิการ
อุทธรณตอคณะกรรมการเครือ่งหมายการคาก็ได โดยยืน่คําอุทธรณ (แบบ ก.03) ภายใน 90 วัน นับ
แตวนัที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง  

การแจงปฏิเสธไมจดทะเบียนคําขอ 

          1. ถาผูยื่นคําขอไมอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน   คําขอนั้นจะถกูจําหนายออกจาก                   
สารบบ       
          2. ถาผูยื่นคําขอประสงคจะอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนใหดําเนินการยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาภายใน 90 วัน นับตั้งแตวนัที่รับหนังสือแจงคําสั่ง โดยชําระ
คาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท (แบบ ก.03) แลวแตกรณีที่ขออุทธรณ             
(ดูอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาฯ) 
          3. เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการคามีคําวินิจฉยัแลว  จะแจงคําวินิจฉยัใหนายทะเบียน
ทราบ  ดังนี ้
                    - ถาวินิจฉัยเห็นควรใหจดทะเบียน นายทะเบียนจะดําเนินการประกาศโฆษณาตอไป 
                    - ถาวินิจฉัยไมรับจดทะเบียน  นายทะเบียนจะจําหนายคําขอจดทะเบยีนออกจาก             
สารบบและคําวินิจฉยัของคณะกรรมการเครื่องหมายการคาถือเปนที่สุด 



การประกาศโฆษณา 

          1. ถานายทะเบยีนเห็นสมควรรับจดทะเบียน  นายทะเบียนมีคําสั่งประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนเปนเวลา 90 วัน  โดยสามารถตรวจคนไดทีก่ลุมบริการตรวจรบัคําขอ ช้ัน 3 สํานัก
เครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา  หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด หรือ 
www.ipthailand.org 

                    - ถาไมมีการคัดคานการจดทะเบียนภายใน 90 วัน นับแตวนัประกาศโฆษณาเจาหนาที่
ก็จะดําเนนิการจดทะเบยีนเครื่องหมายนัน้ตอไป 
                    - ถามีการคดัคานการจดทะเบยีน  โดยเหตหุนึ่ง เหตใุดเชน เครื่องหมายการคาไมมี
ลักษณะที่จดทะเบียนได  เครื่องหมายการคาไมไดเปนของผูขอจดทะเบยีน หรือการจดทะเบยีนไม
ชอบดวยกฎหมาย  ผูคัดคานตองยื่นคําคัดคานตอเจาหนาที่พรอมแสดงหลักฐานและเหตุผล และ
ชําระคาธรรมเนียมคําคัดคาน 1,000 บาท (แบบ ก.02) 
          2. เจาหนาที่จะแจงใหผูยื่นคําขอทราบวามีบุคคลคัดคานการจดทะเบียนคําขอนัน้ 
                    - ถาผูยื่นคําขอไมประสงคจะโตแยงการคัดคานนายทะเบยีนจะจําหนายคาํขอออกจาก
สารบบ 
                    - ถาผูยื่นคําขอประสงคจะโตแยงการคัดคานใหยืน่คําโตแยงตอนายทะเบยีนภายใน 90 
วัน นับแตวนัที่ไดรับสําเนาการคัดคาน 
          3. นายทะเบียนจะพิจารณาในประเด็นที่คัดคานนัน้  เมื่อมีคําวินจิฉัยแลว จะแจงไปใหคูกรณี
ทราบ 
          4. คูกรณีที่เสียประโยชนอาจอุทธรณคําวินจิฉัยของนายทะเบียนไดโดยยืน่คําอุทธรณตอ
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาภายใน 90 วัน นับตั้งแตวนัที่ทราบคําวนิิจฉัยของนายทะเบียน โดย
ชําระคาธรรมเนียมคําขอฉบบัละ 2,000 บาท (แบบ ก.03) 
          5. เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการคาไดวินจิฉัยแลวนายทะเบยีนจะแจงผลการวินิจฉยัของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาใหแกคูกรณีทราบ 
          6. ถาคูกรณีฝายที่เสียประโยชนไมเหน็ดวยกับคําวนิิจฉัย ผูนั้นอาจนําคดีขึ้นฟองศาลไดภายใน 
90 วัน นับแตวันที่ทราบผลคําวินิจฉยัของคณะกรรมการเครื่องหมายการคา      

การจดทะเบียน 

          1. เครื่องหมายที่มีลักษณะบงเฉพาะ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เมื่อผานการ
ตรวจสอบจากนายทะเบียนและไดประกาศโฆษณาแลว  และผานกระบวนการคัดคานและ
อุทธรณ  จนถึงที่สุดเปนเครือ่งหมายที่สามารถจดทะเบยีนได  นายทะเบียนจะแจงไปยังผูยื่นคําขอ



ทราบใหดําเนนิการชําระคาธรรมเนียมภายใน 30 วัน นบัแตวนัที่ไดรับหนังสือแจง 
          2. ผูยื่นคําขอจะตองนาํหนังสือแจงคาํสั่งมาติดตอชําระคาธรรมเนียมที่กลุมบริการตรวจรับ 
คําขอ (ช้ัน 3)  สํานักเครื่องหมายการคา  กรมทรัพยสินทางปญญา  หรือที่สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
หรือทางอินเตอรเน็ต ภายใน 30 วันนับแตวันไดรับหนังสือแจงคําสั่ง  เมื่อชําระคาธรรมเนียมแลว  ผู
ยื่นคําขอจะไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนไวเปนหลักฐาน  โดยชําระคาธรรมเนียมสินคา
หรือบริการอยางละ 300 บาท 
          ทั้งนี้กรมฯ จะจัดสงใหทานตามที่อยูที่ระบุไวในคําขอจดทะเบยีน ภายในเวลา 2 สัปดาห
หลังจากชําระคาธรรมเนียม  แตหากผูขอจดทะเบยีนตองการขอรับหนงัสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนในวันที่ชําระคาธรรมเนียม  ผูขอจดทะเบยีนหรือผูรับมอบอํานาจ จะตองเปนผูมารับ
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนดวยตนเอง  หรืออาจมอบอํานาจแตงตั้งตัวแทนเฉพาะการให
ดําเนินการแทน  โดยตองยื่นหนังสือมอบอํานาจ ก.18 ติดอากรแสตมป 10 บาท  พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  พรอมรับรองสําเนา  แลวแจงเจาหนาทีก่ลุมบริการและ
ตรวจรับคําขอ  เพื่อขอรับหนังสือสําคัญเรงดวน  เจาหนาที่ที่จุดบริการเรงดวน (One Stop 
Service)  จะดาํเนินการออกหนงัสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกผูขอจดทะเบยีน   ภายในเวลา 
1 ช่ัวโมง     และไมตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มใด ๆ ทั้งสิ้น 
         หมายเหต ุ    :    อัตราคาธรรมเนียมดูไดจากทายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปแสดง ขั้นตอนและกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 


