ั
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การจดทะเบียนสญญาอนุ
ญาตให้ใชเ้ ครืองหมายการค้า
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานั กเครืองหมายการค ้า กระทรวงพาณิชย์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เครืองหมายการค ้า เครืองหมายบริการ หรือ เครืองหมายร่ว ม ทีได ้จดทะเบีย นไว ้แล ้ว เจ ้าของเครืองหมายนั นอาจ
อนุญาตให ้บุคคลอืนใช ้เครืองหมายนั นของตน สําหรับสินค ้าทีได ้จดทะเบียนไว ้ทังหมดหรือบางอย่างก็ได ้
สัญญาอนุญาตให ้ใช ้เครืองหมาย ต ้องทําเป็ นหนั งสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธก
ี ารทีกําหนดในกฎกระทรวง
(พ.ร.บ.เครืองหมายการค ้า มาตรา 68 กฎกระทรวง ข ้อ 45)
การจยืนคําขอ
1. ในกรณีคําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให ้ใช ้ฯ มีข ้อบกพร่องหรือเอกสารประกอบคําขอไม่ครบถ ้วน เจ ้าหน ้าทีรับคํา
ขอจะแจ ้งให ้ผู ้ขอแก ้ไขให ้ถูกต ้องหรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมในทันที หากผู ้ขอไม่สามารถดําเนินการแก ้ไขหรือยืนเอกสาร
หลักฐานได ้ในทันที เจ ้าหน ้าทีจะทําบันทึกข ้อบกพร่องหรือรายการเอกสารหลักฐานทีต ้องยืนเพิมเติมภายใน 90 วันนั บแต่วันที
ยืนคําขอ พร ้อมทังกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ขอดํ าเนินการแก ้ไขหรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติม และให ้มีการลงนามเจ ้าหน ้าที
รับคําขอและผู ้ขอในบันทึกนั 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. การยืนคําขอกรณีมก
ี ารตังตัวแทนหรือมอบอํานาจ
3.1) 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
ิ อยูใ่ นประเทศไทย ต ้องส่งสําเนาหนั งสือ
3.2) ได ้กระทําในประเทศไทยโดยผู ้ตังตัวแทนหรือผู ้มอบอํานาจมิได ้มีถนที
เดินทาง หรือสําเนาหนั งสือรับรองถินทีอยู่ชัวคราว หรือหลักฐานอืนทีแสดงให ้นายทะเบียนเห็นว่าในขณะตังตัวแทนหรือมอบ
อํานาจ ผู ้มอบอํานาจได ้เข ้ามาในประเทศไทยจริง
4. ในกรณีทเจ
ี ้าของเครืองหมายการค ้าหรือตัวแทนผู ้รับมอบอํานาจไม่ได ้เป็ นผู ้ยืนคําขอด ้วยตนเอง โดยมอบหมายให ้
บุคคลอืนเป็ นผู ้ยืนคําขอแทน ควรมีหนั งสือมอบอํานาจช่วงหรือมอบอํานาจเฉพาะการให ้บุคคลนั นมีอํานาจยืนคําขอและลงนาม
ในบันทึกความบกพร่องแทนเจ ้าของเครืองหมายการค ้าหรือตัวแทนได ้พร ้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวทีทางราชการออกให ้ของ
ผู ้รับมอบอํานาจ เพาะหากคําขอไม่ถูกต ้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน และบุคคลผู ้ยืนคําขอไม่มอ
ี ํานาจลงนามในบันทึก
ดังกล่าว เจ ้าหน ้าทีไม่อาจรับคําขอของท่านไว ้ได ้ ทังนีหนั งสือมอบอํานาจดังกล่าวให ้ติดอากรแสตมป์ ด ้วย
ิ
5. ในกรณีทผู
ี ้ขอจดทะเบียนยืนคําขอจดทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผู ้ขอจะต ้องปฏิบัตต
ิ าม ประกาศกรมทรัพย์สน
ทางปั ญญา เรือง การยืนคําขอเกียวกับเครืองหมายทางอินเตอร์เน็ ต
6. การส่งเอกสารประกอบคําขอ
6.1) ในกรณีทผู
ี ้ยืนคําขอต ้องนํ าเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายืนเพิมเติมให ้ครบถ ้วนตามบันทึกความบกพร่อง
ให ้ผู ้ยืนคําขอนํ าเอกสารหรือหลักฐานทังหมดมายืนในคราวเดียวกัน
6.2) ในกรณีทจะต
ี
้องส่งสําเนาเอกสารหลักฐาน ให ้ผู ้ยืนคําขอรับรองความถูกต ้องของสําเนาเอกสารหลักฐานนั นด ้วย
6.3) ในกรณีทจะต
ี
้องส่งเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศ ให ้ผู ้ยืนคําขอส่งเอกสารนั นพร ้อมด ้วยคําแปลเป็ นภาษาไทย
โดยมีคํารับรองของผู ้แปลว่าเป็ นคําแปลทีถูกต ้อง
6.4) ในกรณีทผู
ี ้ขอจะต ้องส่งต ้นฉบับเอกสาร หากเป็ นการยืนคําขอในเรืองเดียวกันพร ้อมกันหลายคํ าขอ ให ้ผู ้ขอส่ง
ต ้นฉบับเอกสารเพียงคํ าขอเดียว และในคําขออืนๆอนุญาตให ้ส่งเป็ นสําเนาเอกสารได ้ แต่ผู ้ขอจะต ้องระบุในสําเนาเอกสารว่า
ต ้นฉบับอยูใ่ นคําขอใด

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
ิ ทางปั ญญา กระทรวง
ศูนย์บริการประชาชน ชัน 3 กรมทรัพย์สน
พาณิชย์ ทีอยูเ่ ลขที 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025474621-5 ต่อ 1003
1005 1006 โทรสาร 025474639 /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีให้บริการ
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีให้บริการ
ิ ทางปั ญญา (www.ipthailand.go.th) >
เว็บไซต์กรมทรัพย์สน
บริการออนไลน์ เมนูการจดทะเบียนเครืองหมายการค ้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.

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 และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 105 วัน
ลําด ับ
1)
2)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
รับคําขอ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลานั บแต่วันทียืนคําขอ
2. กรณีนายทะเบียนปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนโดยมีเงือนไข

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานั กเครืองหมายการค ้า

90 วัน

สํานั กเครืองหมายการค ้า

7 วัน

สํานั กเครืองหมายการค ้า

7 วัน

สํานั กเครืองหมายการค ้า

หากผู ้ขอไม่เห ้นด ้วยกับคําสัวนายทะเบียนจะต ้องอุทธรณ์ภานใน

3)

4)

90 วันนับแต่วน
ั ทีได ้รับจดหมายแจ ้ง))
การพิจารณา
ออกหนั งสือแจ ้งให ้ผู ้ขอชําระค่าธรรมเนียมสัญญาอนุญาตให ้ใช ้
เครืองหมายการค ้า
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลานั บแต่วันทีนายทะเบียนมีคําสัง
2. ผู ้ขอจดทะเบียนจะต ้องชําระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วันนั บ
แต่วันทีได ้รับหนังสือแจ ้ง))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รับจดทะเบียนและออกหนั งสือแจ ้งการรับจดทะเบียนสัญญา
อนุญาตให ้ใช ้เครืองหมายการค ้า
(หมายเหตุ: (ระยะเวลานั บแต่ผู ้ขอชําระค่าธรรมเนียม))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน หรือบ ัตรประจําต ัวอืนทีทางราชการออก
ให้ของเจ้าของเครืองหมายและผูไ้ ด้ร ับอนุญาต/ผูไ้ ด้ร ับอนุญาต
ช่วง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
ํ เนา 1 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา )
ํ ค ัญประจําต ัวคนต่างด้าว หรือหน ังสอ
ื เดินทางของผูข
2)
ใบสา
้ อของ
่ ง
เจ้าของเครืองหมายและผูไ้ ด้ร ับอนุญาต/ผูไ้ ด้ร ับอนุญาตชว
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
ํ เนา 1 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีทเป็
ี นบุคคลสัญชาติตา่ งประเทศ เว ้นแต่จะได ้ส่ง
เอกสารหนั งสือตังตัวแทนหรือมอบอํานาจทีได ้กระทําขึนในต่างประเทศ
ตามข ้อ 4 แล ้ว )
ื ร ับรองนิตบ
3)
หน ังสอ
ิ ค
ุ คล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนน ับถึงว ันทียืนคําขอ
่ ง
ของเจ้าของเครืองหมายและผูไ้ ด้ร ับอนุญาต/ผูไ้ ด้ร ับอนุญาตชว
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (กรณีเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล เว ้นแต่ในกรณีทเป็
ี นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจัดตัง
ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึงได ้ส่งเอกสารตามข ้อ 4 โดยมีการระบุ
ข ้อความรับรองการเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลในต่างประเทศไว ้ด ้วยแล ้ว ไม่ต ้องส่ง
หนั งสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คลก็ได ้ )
ื ตงต
ื มอบอํานาจ และบ ัตรประจําต ัวของ
4)
หน ังสอ
ั ัวแทน หรือหน ังสอ
ต ัวแทนหรือผูร้ ับมอบอํานาจ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
ํ เนา 1 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู ้รับมอบอํานาจ 1 คน)
ั
5)
คําขอจดทะเบียนสญญาอนุ
ญาตให้ใช ้ (แบบ ก.05)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ ั
6)
สญญาอนุ
ญาตลงลายมือชือเจ้าของเครืองหมายและผูไ้ ด้ร ับ
อนุญาต
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 1 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (ต ้นฉบับสัญญาฯ นํ ามาเพือแสดงต่อเจ ้าหน ้าทีรับคําขอเพือ
ตรวจดู และเจ ้าหน ้าทีจะคืนต ้นฉบับสัญญาฯ แก่ผู ้ขอ โดยจะเก็บเฉพาะ
สําเนาไว ้ )
ั
7)
สญญาอนุ
ญาตช่วงลงลายมือชือผูไ้ ด้ร ับอนุญาตและผูไ้ ด้ร ับ
่ ง
อนุญาตชว
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 1 ฉบับ
สา
หมายเหตุ (1. กรณีเป็ นการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตช่วง
2.ต ้นฉบับสัญญาอนุญาตช่วง นํ ามาเพือแสดงต่อเจ ้าหน ้าทีรับคําขอเพือ
ตรวจดู และเจ ้าหน ้าทีจะคืนต ้นฉบับสัญญาฯ แก่ผู ้ขอ โดยจะเก็บเฉพาะ
สําเนาไว ้
)
ํ ค ัญแสดงการจดทะเบียน หรือหน ังสือร ับรองการจด
8)
หน ังสือสา
ํ ค ัญฯได้
ี
่ หน ังสอ
ื สา
ทะเบียนพร้อมคําชแจงเหตุ
ทไม่
ี สามารถสง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
ํ เนา 0 ฉบับ
สา
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

-

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

-

-

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ั ญาอนุญาต/อนุญาตช่วงให้ใ ช เ้ ครืองหมาย
1)
คํา ขอจดทะเบียนส ญ
การค้า (แบบ ก.05) คําขอละ
(หมายเหตุ: -)
ั ญาอนุ ญ าต/อนุ ญ าตช่ ว งให้ใ ช เ้ ครืองหมาย
2)
การจดทะเบีย นส ญ
ั
การค้า สญญาละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,000 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
ิ
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ื
ลําด ับ
ชอแบบฟอร์
ม
1)
คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให ้ใช ้เครืองหายการค ้า (แบบ ก.05)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชนจะเริมนั บระยะเวลาตังแต่เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสารว่ามีความถูกต ้อง
ครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื บริการประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
2. ระยะเวลาการดําเนินการตามคูม
่ อ
ื จะไม่นับรวมระยะเวลาทีผู ้ขอต ้องปฏิบัตต
ิ ามคําสังนายทะเบียน หรือระยะเวลาทีขอให ้มีการ
ระงับการดําเนินการเกียวกับการจดทะเบียนเครืองหมายการค ้าไว ้ชัวคราว

ํ หร ับเจ้าหน้าที
ข้อมูลสา
ื
ชอกระบวนงาน
: การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให ้ใช ้เครืองหมายการค ้า
ิ ทางปั ญญา สํานั กเครืองหมายการค ้า
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานั กเครืองหมายการค ้า กรมทรัพย์สน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตเิ ครืองหมายการค ้า พ.ศ. 2534
2)พ.ร.บ. เครืองหมายการค ้า พ.ศ. 2534
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 137
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 262
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 13
ื างอิงของคูม
ชออ้
่ อ
ื ประชาชน: สําเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน 21/09/2015 12:00
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื : 23/09/2558

