สำหรับเจ้ำหน้ำที่
วันที่ยื่น

บัญชีเอกสารหรือหลักฐานประกอบอุทธรณ์/คาร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

☑ นำส่งเอกสำรหรือหลักฐำนครั้งแรก

ลงชื่อ________________________________ผู้รับ

นำส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม

(___________________________)

รายละเอียดผู้นาส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ชือ่ _______________นายทรัพย์สิน ทางปัญญา__________________________________ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ __________081-123-4567____________________
ประกอบอุทธรณ์/คาร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน คำขอเลขที่ _________000000_________________ ทะเบียนเลขที่ _______________________________________
ลาดับที่

ประเภทของเอกสารหรือหลักฐาน
(จะระบุส่วนที่เป็นสาระสาคัญก็ได้)

ประเด็นที่ต้องการนาสืบเอกสารหรือหลักฐาน
(จะระบุหรือไม่ก็ได้)

จานวน

1

สาเนาหน้าเว็บไซต์ www.sodafoam.com

-

3
แผ่น

นาสืบตามมาตรา 7 วรรคสาม

12
แผ่น

เครื่องหมายของผู้อุทธรณ์มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายแล้วในประเทศไทย
(นาสืบตามมาตรา 7 วรรคสาม)

1
เล่ม

นาสืบตามมาตรา 7 วรรคสาม

50
แผ่น

นาสืบตามมาตรา 7 วรรคสาม

10
แผ่น

(ประวัติความเป็นมาของบริษัท โซดา จากัด
และสาขาบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นภาษาไทย)

2

สาเนาหน้าเว็บไซต์ www.bigc.co.th/washing-machines

3

นิตยสาร Washing-world ฉบับภาษาไทย
ฉบับที่ 120 เดือน สิงหาคม 2560

(ข้อมูลอยู่ในหัวข้อ เครื่องซักผ้า sodafoam รุ่น NE-789A
ขนาดความจุ 11.5 กิโลกรัม ราคา 12,990 บาท)
(หน้ำ 3 ตำมที่เน้นข้อควำมไว้)

(ข้อมูลการโฆษณาสินค้าเครื่องซักผ้า sodafoam
ภายใต้เครื่องหมายการค้า
)(หน้ำที่ 8-9)

4

สาเนาหน้าเว็บไซต์ของ facebook : sodafoamjapan
(ประเทศญี่ปุ่น) เป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมคาแปลภาษาไทย

หมายเหตุ

(ข้อมูลการโฆษณาสินค้าเครื่องซักผ้า sodafoam ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ในเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2557)

5

สาเนาภาพถ่ายป้ายโฆษณาสินค้าเครื่องซักผ้า sodafoam
บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว พร้อมสัญญาเช่าป้าย
โฆษณาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2556

(ลำยมือชื่อ) ________________________________________เจ้ำของ/ผู้อุทธรณ์/ผู้ร้อง/ตัวแทน
(___________นายทรัพย์สิน ทางปัญญา__________)
 การกรอกข้อความให้ใช้วธิ ีพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง ในกรณีที่ไม่อำจระบุเอกสำรหรือหลักฐำนได้ครบถ้วน ให้ใช้ใบต่อแนบท้ำยบัญชี
 ผู้นาส่งเอกสารหรือหลักฐานต้องระบุลาดับเอกสารหรือหลักฐานในบัญชีเอกสารหรือหลักฐานประกอบอุทธรณ์/คาร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
ให้ตรงตามลาดับที่ได้นาส่งเอกสารหรือหลักฐานจริง
หน้า __1__ ของจานวน __2__ หน้า

วันที่ยื่น
คำขอเลขที่
000000

ทะเบียนเลขที่

ใบต่อแนบท้ำยบัญชี
ลาดับที่

ประเภทของเอกสารหรือหลักฐาน
(จะระบุส่วนที่เป็นสาระสาคัญก็ได้)

ประเด็นที่ต้องการนาสืบเอกสารหรือหลักฐาน
(จะระบุหรือไม่ก็ได้)

จานวน

6

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2556

นาสืบตามมาตรา 7 วรรคสาม

1
ฉบับ

7

สาเนาใบนาเข้าสินค้าของบริษัท โซดา จากัด ในสินค้าเครื่องซักผ้า
และตู้เย็นในปีพ.ศ. 2555 (เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2555, 9 ก.พ. 2555,

นาสืบตามมาตรา 7 วรรคสาม

60
แผ่น

นาสืบตามมาตรา 27

1
แผ่น

นาสืบตามมาตรา 27

1
ชิ้น

(ข้อมูลอยู่ในส่วนโฆษณา หน้า 8 ตั้งแต่ข้อความว่า
“เครื่องซักผ้า.......ในประเทศไทย”)
(ตำมที่วงเล็บไว้)

หมายเหตุ

10 มี.ค. 2555, 21 เม.ย. 2555, 6 พ.ค. 2555, 7 มิ.ย. 2555, 12 ก.ค. 2555,
21 ส.ค 2555, 4 ก.ย. 2555, 15 ต.ค. 2555, 9 พ.ย. 2555, 24 ธ.ค. 2555)
(ยอดจำหน่ำยสินค้ำตำมที่ระบำยสีเน้นไว้)

8

สาเนาหน้าเว็บไซต์ www.youtube.com ของ Account :
Sodafoam Thailand เมื่อวันที่ 27 NOV 2013
(ยอดเข้าชมจานวน 8.5 ล้านครั้ง) ในหัวข้อ Sodafoam เครื่องซักผ้าและอบผ้า
รุ่น SE-491B พร้อมข้อความ “เทคโนโลยี Foamfoam ระบบสร้างโฟมเข้มข้น...
ดีเยี่ยม (ในคลิปชื่อ 01Sodafoam นำที 2.13-9.47 ตำม USB flash drive)

9

USB flash drive
(ข้อมูลคลิปโฆษณาสินค้าเครื่องซักผ้าและอบผ้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ในเว็บไซต์ youtube
เมื่อวันที่ 27 NOV 2013)

10

สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
คาว่า
คาขอเลขที่ 549888 ทะเบียนเลขที่
ค211699 กับสินค้าจาพวกที่ 7 รายการสินค้า เครื่องซักผ้าไฟฟ้า
สาหรับใช้ในครัวเรือน ในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2547

ได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาแล้วโดยสุจริต
มาก่อนอีกฝ่ายและมีพฤติการณ์พิเศษ
(นาสืบตามมาตรา 27)

2
แผ่น

11

สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 2011 (พ.ศ.2554)
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2013 (พ.ศ.2556) ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เมื่อปี 2015 (พ.ศ.2558) พร้อมคาแปลภาษาไทย

-

8
แผ่น

12

สาเนาคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 11044/2551
เครื่องหมายคาว่า "คูลแอร์" และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 707/2558

-

5
แผ่น

(ลำยมือชื่อ) ________________________________________เจ้ำของ/ผู้อุทธรณ์/ผู้ร้อง/ตัวแทน
(___________นายทรัพย์สิน ทางปัญญา__________)
 การกรอกข้อความให้ใช้วธิ ีพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง ในกรณีที่ไม่อำจระบุเอกสำรหรือหลักฐำนได้ครบถ้วน ให้ใช้ใบต่อแนบท้ำยบัญชี
 ผู้นาส่งเอกสารหรือหลักฐานต้องระบุลาดับเอกสารหรือหลักฐานในบัญชีเอกสารหรือหลักฐานประกอบอุทธรณ์/คาร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
ให้ตรงตามลาดับที่ได้นาส่งเอกสารหรือหลักฐานจริง
หน้า __2__ ของจานวน __2__ หน้า

