แบบ ก.05
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
วันที่ยื่น
ค่ำธรรมเนียม ________________________________ บำท
ลงชื่อ _______________________________________ ผู้สั่ง
( _______________________________________ )

คำขอจดทะเบียนสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ/บริกำร
คำขอจดทะเบียนต่ออำยุสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ/บริกำร

คำขอเลขที่
ทะเบียนเลขที่

1.

สำหรับเจ้ำของ/ผู้ได้รับอนุญำต
เจ้ำของ
ผู้ได้รับอนุญำต
บุคคลธรรมดา(ไทย)
นิติบุคคล(ไทย)
ส่วนราชการ(ไทย)
ต่างชาติ
ชื่อ _______________________________________________________________
ที่อยู่ ______________________________________________________________
แขวง/ตาบล _______________________ เขต/อาเภอ ______________________
จังหวัด____________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________
สัญชาติ _____________________ประเทศ ______________________________
อาชีพ_______________________โทรศัพท์_______________________________
โทรสาร______________________อีเมล _________________________________
เลขประจาตัวประชาชน

นิติบุคคล

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เพิ่มเติม (ดังแนบ)

2.

สำหรับผู้ได้รบั อนุญำต/ผู้ได้รับอนุญำตช่วง
ผู้ได้รับอนุญำต
ผู้ได้รับอนุญำตช่วง
บุคคลธรรมดา(ไทย)
นิติบุคคล(ไทย)
ส่วนราชการ(ไทย)
ต่างชาติ
ชื่อ _______________________________________________________________
ที่อยู่ ______________________________________________________________
แขวง/ตาบล _______________________ เขต/อาเภอ ______________________
จังหวัด____________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________
สัญชาติ _____________________ประเทศ ______________________________
อาชีพ_______________________โทรศัพท์_______________________________
โทรสาร______________________อีเมล _________________________________
เลขประจาตัวประชาชน

นิติบุคคล

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เพิ่มเติม (ดังแนบ)

3. ตัวแทน
ตัวแทน
ตัวแทนช่วง
4. ตัวแทน
ตัวแทน
ตัวแทนช่วง
บุคคลธรรมดา(ไทย)
นิติบุคคล(ไทย)
ส่วนราชการ(ไทย)
อื่นๆ
บุคคลธรรมดา(ไทย)
นิติบุคคล(ไทย)
ส่วนราชการ(ไทย)
อื่นๆ
ชื่อ _______________________________________________________________ ชื่อ _______________________________________________________________
ที่อยู่ ______________________________________________________________ ทีอ่ ยู่ ______________________________________________________________
แขวง/ตาบล _______________________ เขต/อาเภอ ______________________ แขวง/ตาบล _______________________ เขต/อาเภอ ______________________
จังหวัด____________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________ จังหวัด____________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________
สัญชาติ _____________________ประเทศ ______________________________
สัญชาติ _____________________ประเทศ ______________________________
อาชีพ_______________________โทรศัพท์_______________________________
อาชีพ_______________________โทรศัพท์_______________________________
โทรสาร______________________อีเมล _________________________________ โทรสาร______________________อีเมล _________________________________
เลขประจาตัวประชาชน
คาเชื่อมระหว่างตัวแทน

นิติบุคคล
และ

หรือ

5. สถำนที่ตดิ ต่อภำยในประเทศไทย
เจ้าของ
ผู้ได้รับอนุญาต
ตัวแทน
อื่นๆ (ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เพิ่มเติม (ดังแนบ)
และ/หรือ
ตัวแทนช่วง

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

เลขประจาตัวประชาชน

นิติบุคคล

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เพิ่มเติม (ดังแนบ)

คาเชื่อมระหว่างตัวแทน

และ

หรือ

6. สถำนที่ตดิ ต่อภำยในประเทศไทย
ผู้ได้รับอนุญาต
ผูไ้ ด้รับอนุญาตช่วง
อื่นๆ (ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน)

และ/หรือ
ตัวแทน

ตัวแทนช่วง

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

หมำยเหตุ การกรอกข้อความให้ใช้วิธีพมิ พ์ ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้พิมพ์ในใบต่อ (ก.11)
(ลำยมือชื่อ) ___________________________________ เจ้ำของ/ผู้ได้รับ
(___________________________________)อนุญำต/ตัวแทน

(ลำยมือชื่อ) ____________________________________ ผู้ได้รับอนุญำต/ผู้ได้รับ
(____________________________________)อนุญำตช่วง/ตัวแทน
หน้า _____ ของจานวน _____ หน้า

แบบ ก.05
7. รำยกำรจดทะเบียนสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ/บริกำร
7.1 จาพวก รายการสินค้า/บริการ
IsAllGenAllPro
ทุกจาพวก ทุกรายการสินค้า/บริการ
IsSomeGenAllPro
บางจาพวก ทุกรายการสินค้า/บริการ จาพวกที่ _______________________________________________________________________________________________
SomeGenAllProsGeneraNo
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

IsAllGenSomePro

ทุกจาพวก บางรายการสินค้า/บริการ
AllGenSomeProProductsDesc
จาพวกทีAllGenSomeProGeneraNo
_่ ____________รายการสินค้า/บริการ_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

IsSomeGenSomePro

บางจาพวก บางรายการสินค้า/บริการ
SomeGenSomeProProductsDesc
จาพวกทีSomeGenSomeProGeneraNo
_่ ____________รายการสินค้า/บริการ_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
IsGenAndProAppend

เพิ่มเติม (ดังแนบ)

7.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ ฉบับลงวันที่ _______________________
โดยระบุเงื่อนไขหรือข้อกาหนดเกีย่ วกับการควบคุมคุณภาพสินค้า/บริการ
LicenseDate
ระหว่างเจ้าของและผู้ได้รับอนุญาตไว้ในข้อ (ให้ระบุเลขข้อหรือเนื้อความเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินค้า/บริการ) ___________________________________________
LicenseConditions
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
IsLicense1Append
เพิ่มเติม (ดังแนบ)

7.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ ตามข้อ 7.2 นาไปใช้กับการยื่นคาขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ
LicenseNumber
LicenseDesc
จานวน _________________
คาขอ ดังนี้______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
IsLicense2Append
เพิ่มเติม (ดังแนบ)

7.4 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายและผู้ได้รับอนุญาติ
IsPeriodAllowed IsPeriodNotAllowed
7.4.1 เจ้าของเครื่องหมายการค้า
มีสิทธิ
ไม่มีสิทธิ ใช้เครื่องหมายดังกล่าวภายในอายุสัญญา
IsAnotherAllowed IsAnotherNotAllowed
7.4.2 เจ้าของเครื่องหมายการค้า
มีสิทธิ
ไม่มีสิทธิ อนุญIsTrfAnotherAllowed
าตให้บุคคลอื่นใช้เครื
่องหมายนี้ได้อีก
IsTrfAnotherNotAllowed
7.4.3 ผู้ได้รับอนุญาตสามารถโอนการอนุญIsTrfSubAnotherAllowed
าตตามสัญญาให้บุคคลภายนอก
ได้
ไม่ได้
IsTrfSubAnotherNotAllowed
7.4.4 ผู้ได้รับอนุญาตสามารถอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่น
ได้
ไม่ได้
8. กำรขอต่ออำยุทะเบียนสัญญำอนุญำต
IsRenewalNotEdit
การขอต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตฯ ขอรับรองว่า
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด (ไม่ต้องแนบสัญญาอนุญาต)
IsRenewalEdit
ได้แนบสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วมาพร้อมนี้
9. เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอจดทะเบียนสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิ
IsAllowedAncCopy
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ และสาเนา 1 ฉบับ
(กรณีต่ออายุการจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตให้แนบสัญญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมด้วย)
IsCitizenIdCopy
สาเนาบัตรประจาตัวหรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้อนุญาต (เจ้าของ)
และผู้ได้รับอนุญาต/ผู้ได้รับอนุญาตช่วง
IsAuthorize
สาเนาหนังสือมอบอานาจ (ก.18) และสาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับมอบอานาจ
10.
(ลำยมือชื่อ) ______________________________________ เจ้ำของ/ผู้ได้รับ
(_______________________________________)อนุญำต/ตัวแทน

(ลำยมือชื่อ) __________________________________ ผู้ได้รับอนุญำต/ผู้ได้รบั
(__________________________________)อนุญำตช่วง/ตัวแทน

หมำยเหตุ การกรอกข้อความให้ใช้วิธีพมิ พ์ ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้พิมพ์ในใบต่อ (ก.11)
หน้า _____ ของจานวน _____ หน้า

