
 
 
 

5 X 5 ซ.ม. 
(ส่วนท่ีเกินให้ช ำระค่ำธรรมเนียม
เพิ่ม ซม.ละ 200 บำท ) 

แบบ ก.01 

 
 

ค ำขอจดทะเบียน 

 เคร่ืองหมำยกำรค้ำ/บริกำร   เคร่ืองหมำยรับรอง   เคร่ืองหมำยร่วม 

 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่
 

 

วันที่ยื่น 
 

 

 

ค่ำธรรมเนียม ________________________________ บำท 
 

ลงชื่อ _______________________________________ ผู้สั่ง 

( _______________________________________ ) 
 

 

ค ำขอเลขที ่
 

 

 

1. เจ้ำของ           บุคคลธรรมดำ(ไทย)   นิติบุคคล(ไทย)   ส่วนรำชกำร(ไทย)   ต่ำงชำต ิ

ชื่อ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ที่อยู ่______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

แขวง/ต ำบล ___________________________________ เขต/อ ำเภอ____________________________________ จังหวัด________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ ________________ ประเทศ _________________________________________________________สัญชำติ _______________________________________ 

อำชีพ _________________________________ โทรศัพท์ ___________________ โทรสำร __________________ อีเมล _________________________________________ 
  เลขประจ ำตัวประชำชน   นิติบุคคล   เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษอีำกร  เพิ่มเติม (ดังแนบ) 

 

 

2. ตัวแทน   ตัวแทน   ตัวแทนช่วง           บุคคลธรรมดำ(ไทย)   นิติบุคคล(ไทย)   ส่วนรำชกำร(ไทย)   อื่นๆ 

ชื่อ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ที่อยู ่______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

แขวง/ต ำบล ___________________________________ เขต/อ ำเภอ____________________________________ จังหวัด________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ ________________ ประเทศ _________________________________________________________สัญชำติ _______________________________________ 

อำชีพ _________________________________ โทรศัพท์ ___________________ โทรสำร __________________ อีเมล _________________________________________ 
  เลขประจ ำตัวประชำชน   นิติบุคคล   เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษอีำกร  เพิ่มเติม (ดังแนบ) 

ค ำเช่ือมระหว่ำงตัวแทน  และ   หรือ   และ/หรือ 
 

 

3. สถำนที่ตดิต่อภำยในประเทศไทย   เจ้ำของ   ตัวแทน   ตัวแทนช่วง   อื่น ๆ (ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน)_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. เครื่องหมำยที่ขอจดทะเบยีน   

4.1 ภำพเครื่องหมำย 4.2 เครื่องหมำยเสียง 
  เสียงคน   เสียงสัตว์   เสียงเพลง/ดนตรี   เสียงอื่นๆ 
 กำรออกเสียงหรือค ำบรรยำยเสียง 
 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

  

 เพิ่มเติม (ดังแนบ) (ให้แนบสิ่งบันทึกเสียงพร้อมค ำขอจดทะเบียน)  เพิ่มเติม (ดังแนบ) 
 

 

5. อักษรต่ำงประเทศตำม 4.1 (ถ้ำมี) ให้ระบุค ำอ่ำนและค ำแปลเป็นภำษำไทย ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(กรณีเป็นภำษำจีนให้ระบุค ำอำ่นส ำเนียงจีนกลำงและจีนแต้จิว๋และค ำแปล)  เพิ่มเติม (ดังแนบ) 
 

 

6. จ ำพวกที ่______ รำยกำรสินค้ำ/บริกำร ________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ให้ระบุหมำยเลขจ ำพวกและรำยกำรสินค้ำ/บริกำรเป็นอยำ่งๆ ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ เร่ือง กำรก ำหนดจ ำพวกสินค้ำและบริกำร)  เพิ่มเติม (ดังแนบ) 
 

หมำยเหต ุกำรกรอกขอ้ควำมให้ใชว้ิธีพมิพ์  ในกรณีที่ไม่อำจระบุรำยละเอียดได้ครบถ้วน  ใหพ้ิมพ์ในใบต่อ (ก.11) 

 

 

 (ลำยมือชื่อ) ____________________________________ เจ้ำของ/ตัวแทน 

 (____________________________________)  
 หน้ำ _____ ของจ ำนวน _____ หน้ำ 



แบบ ก.01 
 

7. กำรขอจดทะเบยีนเครื่องหมำยที่มีลกัษณะเป็นกลุ่มของส ีตำมมำตรำ 7 วรรคสอง (5) (กลุ่มของสี หมำยถึง กำรรวมกันของสีตั้งแต ่2 สขีึ้นไปและแสดงโดย 

ลักษณะพิเศษ เช่น ภำพลวดลำยที่เปน็สีต่ำงๆ) 

 ขอรับควำมคุ้มครอง(ให้บรรยำยลกัษณะกลุ่มของสีและระบุสีให้ชัดเจน) _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  เพิ่มเติม (ดังแนบ) 
 ไม่ขอรับควำมคุ้มครอง 

 

 

8. กำรขอจดทะเบยีนเครื่องหมำยที่มีลกัษณะเป็นรูปรำ่งหรือรูปทรงของวตัถุ ตำมมำตรำ 7 วรรคสอง (10) (รูปรำ่งหรือรูปทรงของวตัถุ หมำยถงึ เครื่องหมำยทีแ่สดง 

ด้ำนกว้ำง ด้ำนยำว ด้ำนลึก หรือสำมมิติ) 
 ขอรับควำมคุ้มครอง (ให้แสดงภำพดำ้นหน้ำของเครื่องหมำยลงในข้อ 4.1 ส่วนภำพด้ำนอื่นๆ (ถำ้มี)) 
 ค ำบรรยำยลกัษณะเครื่องหมำย(ถำ้มี) ________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  เพิ่มเติม (ดังแนบ) 
 ไม่ขอรับควำมคุ้มครอง 

 

 

9. กำรใชเ้ครื่องหมำยโดยกำรจ ำหน่ำย เผยแพร ่หรือโฆษณำก่อนยื่นค ำขอน้ี 
 ได้ใช้หรืออนุญำตให้ใช้   ไม่เคยใช้หรืออนุญำตให้ใช ้

 

 

10. กำรขอให้ถือว่ำวันทีย่ื่นค ำขอนอกรำชอำณำจักรครั้งแรกเป็นวันยื่นค ำขอในรำชอำณำจักรตำมมำตรำ 28 หรอื 
กำรขอให้ถือว่ำวันที่น ำสินค้ำที่ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำออกแสดงในงำนแสดงสนิค้ำระหว่ำงประเทศตำมมำตรำ 28 ทวิ 

 ขอถือสิทธิและได้ยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำน   ขอถือสิทธแิละได้ยื่นหนังสอืขอผ่อนผันกำรส่งเอกสำรหลักฐำน 
 

 

11. ผู้ประกอบกำร OTOP 

ประเภท OTOP  ประกอบกำรรำยเดียว   กลุ่มผู้ประกอบกำร   SMEs เลขทะเบียน OTOP_____________________________ 
 

 

12. เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอจดทะเบยีน 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้ำของ 
 ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ (ก.18)  และส ำเนำบัตรประจ ำตวัของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
 หนังสือแสดงกำรปฏิเสธ (ก.12) (ถ้ำมี) 
 รำยชื่อและเอกสำรหลักฐำนหรือค ำชี้แจงแสดงควำมสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมำยร่วม (กรณีเครื่องหมำยร่วม) 
 ข้อบังคับหรือข้อก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้เครื่องหมำยรับรอง (กรณีเครื่องหมำยรับรอง) 
 เอกสำรหลักฐำนกำรน ำสืบลักษณะบ่งเฉพำะที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องหมำยตำมขอ้ 9. 
 ค ำขอถือสิทธวิันที่ยื่นค ำขอในต่ำงประเทศครั้งแรกหรือวันที่น ำสินค้ำออกแสดง (ก.10)  (ถ้ำมี) 
 เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยเสียง (ถำ้มี) 
 หนังสือยินยอมจำกผู้โอนหรือผู้รับโอนตำมมำตรำ  51/1 

 หนังสืออนุญำตให้ใช้ลำยมอืชื่อหรือภำพของบุคคลอื่นเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำ 

 หนังสือขอผ่อนผันกำรส่งเอกสำรหลกัฐำน (ก.19) 
 

 

13. ข้ำพเจำ้ขอรบัรองว่ำ 
 (1)  ข้ำพเจ้ำเป็นเจำ้ของหรือเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยในเครื่องหมำยกำรค้ำที่น ำมำยื่นค ำขอจดทะเบียนตำมค ำขอนี้     
 (2)  ข้อเท็จจริงทั้งปวงที่ระบุไว้ในค ำขอจดทะเบียนและเอกสำรกำรจดทะเบียนถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 
 (ลำยมือชื่อ) ____________________________________ เจ้ำของ/ตัวแทน 

 (____________________________________)  
 

หมำยเหต ุกำรกรอกขอ้ควำมให้ใชว้ิธีพมิพ์ ในกรณีที่ไม่อำจระบุรำยละเอยีดได้ครบถ้วน  ใหพ้ิมพ์ในใบต่อ (ก.11) 
 

หน้ำ _____ ของจ ำนวน _____ หน้ำ 
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