
























ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จ้างด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้า 

 
1. ความเป็นมา 

 นโยบายส าคัญของรัฐบาล เน้นการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
ประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เปลี่ยนจากการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตโดยลดต้นทุนเป็นเน้นเรื่องเทคโนโลยี และเปลี่ยนจากผู้ประกอบการทั่วไปเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ส านักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองผู้ขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าให้ทันสมัย รวดเร็วและมีความถูกต้องสมบูรณ์ 

 เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศได้ให้ความส าคัญในการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี  พ.ศ. 2552 มีผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเพียง 35,021 ค าขอ แต่ในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ิมขึ้น
เป็น 42,019 ค าขอและในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงถึง 45,230 ค าขอ 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงโครงสร้างฐานข้อมูลเดิมที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามจ านวนการยื่นค าขอจดทะเบียนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งมี
มากกว่า 1 ล้านค าขอ และมีการสร้างระบบต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับกฎหมายใหม่ เช่น การพัฒนาระบบให้
รองรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ท าให้
ฐานข้อมูลเดิมได้รับผลกระทบ อีกทั้งพบปัญหาการใช้งานเป็นจ านวนมากจากการใช้ข้อมูลร่วมกันหลายระบบ 
รวมถึงฮาร์ดแวร์มีอายุการใช้งานมานานท าให้ค่าบ ารุงรักษาสูงขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกๆ กระบวนงานให้ประสานสอดคล้องกัน พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ิมเติมในบางกระบวนงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนที่รวดเร็ว
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเห็นควรพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า และตรวจสอบพร้อม
ทั้งแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า เพ่ือให้การประมวลผลการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย าและมีความน่าเชื่อถือสูง  ให้
สามารถรองรับและสอดคล้องกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นใหม่อย่างครบวงจรและเต็มรูปแบบ 
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2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า ให้สามารถรองรับการใช้งานของประชาชน 
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการที่
เพ่ิมข้ึนใหม่อย่างครบวงจรและเต็มรูปแบบ 

 

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ          

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน        
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพย์สิน    

ทางปัญญา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
4. ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

4.1 จัดท าแผนด าเนินงานโครงการ แผนการพัฒนาระบบ แผนการติดตั้งระบบ แผนการบริหาร
โครงการโดยใช้แนวคิด Agile Methodology แผนการอบรม และระบุรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน รวมทั้งระบุ
รายละเอียดบุคลากรตามภาคผนวก 1 
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4.2 ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงานของระบบเครื่องหมายการค้าปัจจุบัน ตรวจสอบระบบเครื่องหมาย
การค้าที่มีอยู่ และเสนอต้นแบบเบื้องต้น (Prototype) ของระบบ โดยต้องแสดงขั้นตอนการท างาน และง่ายต่อ
การใช้งานของเจ้าหน้าที ่รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement specification) 

4.3 พัฒนาระบบบริหารงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างครบวงจรเต็มรูปแบบ โดยระบบต้องมี
คุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

4.3.1 คุณสมบัติเบื้องต้นของระบบ 
(1) ออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพและข้อมูลทั้งหมด

ในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) หรือดีกว่า 
(2) ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลรหัสประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO-3166 
(3) ระบบต้องพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชันที่จะต้องสอดคล้องกับข้อก าหนด W3C 

ส าหรับ Hypertext Markup Language (HTML) อย่างน้อยระดับ 5.0 (HTML 5.0) ต้องแสดงผลในรูปแบบ
Responsive ได ้

(4) การพัฒนาระบบในรูปแบบ Model View Controller (MVC) ในส่วนของ Front End 
โดยให้ใช้ Angular Framework เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป และติดต่อ Back End ผ่าน REST API โดยให้ใช้ C# .Net 
Framework หรือ Java Framework 

(5) สามารถใช้งานและแสดงผลได้สมบูรณ์บน Internet Browser มาตรฐาน ได้แก่ 
Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Firefox เป็นอย่างน้อย ในรุ่นล่าสุด ณ วันที่ลงนามในสัญญา 

(6) มีการจัดเก็บ Event Log ของการใช้งานระบบทั้งหมด โดยสามารถตรวจสอบการใช้งาน
ระบบได้ 

(7) มีการเก็บ Audit Log เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลโดยมีความ
ละเอียดถึง SQL Statement และ Parameter ได ้

(8) ออกแบบและพัฒนาระบบในส่วนงานต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Web Service และพัฒนา
ส่วนที่สามารถจัดการใช้งาน ระงับใช้ และเฝ้าติดตามการใช้ทรัพยากรของแต่ละ Service ได้ 

(9) สามารถน าออกและน าเข้าข้อมูลรายการจดทะเบียนตามความต้องการในรูปแบบไฟล์ 
CSV XLS XLSX ได ้

(10) ระบบสามารถก าหนดเงื่อนไขการส่งงาน และสามารถส่งงานโดยก าหนดผู้รับ
ปลายทางได้ รวมถึงการเปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบงานตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

(11) สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขหน้าจอ (User Interface)เพ่ือรองรับการแก้ไขแบบฟอร์ม
ที่จะเกิดข้ึนได ้

(12) สามารถรองรับการสุ่มตรวจคุณภาพ เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ นาย
ทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนงานเครื่องหมายการค้าทั้งหมด 

(13)  ระบบสามารถสร้าง แสดง ตรวจสอบ จัดเก็บและส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF ตามรูปแบบ
และช่องทางที่ก าหนด โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) โดยใช้ Certification Authority : CA ที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบได ้
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(14) พัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อและน าเข้าข้อมูลจากเครื่องสแกนเนอร์ในรูปแบบไฟล์ 
JPEG และ PDF ได้เป็นอย่างน้อย 

(15) พัฒนาระบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือนกลางของกรมฯ โดยสามารถ
แจ้งในกรณี เช่น มีการสร้างค าสั่งต่างๆ การต่ออายุ เป็นต้น โดยสามารถก าหนดเงื่อนไข และเก็บบันทึกการแจ้ง 
เช่น วันที่แจ้ง ความถี่ ผู้รับแจ้ง เป็นต้น ให้สอดคล้องกับภาคผนวก 2 

(16) ถ้ามีการใช้ Open Source Library ต้องไม่ท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง Source 
Code ของ Open Source Library ที่น ามาใช้ 

(17) ระบบต้องออกแบบและติดตั้งให้มีสถาปัตยกรรมแบบ Scale-out เพ่ือรองรับการเพ่ิม
ปริมาณของผู้ใช้งานและเสถียรภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเพ่ิมลดจ านวน Server ได้
โดยไม่ต้องจัดหา Software มาสนับสนุนการท างานเพ่ิมเติม 

(18) ข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Security 
Requirement) ดังนี้ 

(18.1) ออกแบบและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เกี่ยวกับการเข้าถึงและ
ควบคุมการใช้งานสารสนเทศ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เวอร์ชันล่าสุดที่มีการประกาศใช้งาน ณ วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

(18.2) ออกแบบและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard – WSS) และมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยส าหรับโปรแกรมประยุกต์ (Web Application Security Standard – WAS) ของ ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เวอร์ชันล่าสุดที่มีการประกาศใช้งาน ณ วันที่ลงนามใน
สัญญา 

(18.3) การก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน ต้องก าหนดสิทธิการใช้ระบบงาน
โปรแกรมและการเข้าถึงข้อมูล (Authorization) ของแต่ละ User และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือให้
การใช้งานระบบเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(18.4) การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายการสื่อสาร ใช้ Protocol การ
เข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย Internet (HTTPS) โดยเรียกใช้งานเป็น TLS1.2 ขึน้ไป 

(18.5) การรักษาความปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งสภาพแวดล้อมในชุด
ระบบพัฒนา (Development) ชุดทดสอบ (Test) และชุดการใช้งานจริง (Production) แยกออกจากกันด้วย
ทาง Physical หรือ Logical รวมทั้งด าเนินการปิด Port (Disable) ทั้งหมดท่ีไม่ได้ใช้งาน 

(18.6) ด าเนินการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Assessment Scanning)    
ด้วยเครื่องมือ และบุคลากร หรือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ       
และด าเนินการแก้ไขช่องโหว่ให้แล้วเสร็จ พร้อมรายงานการตรวจประเมินและการแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว 
 4.3.2 พัฒนากระบวนงานรับค าขอ ค่าธรรมเนียม และงานบริการประชาชน 
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(1) สามารถรับและออกเลขค าขอจดทะเบียน ค าร้อง ค าขออ่ืนๆ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
ในภาคผนวก 3 และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

(2) สามารถออกใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมตามรูปแบบทีก่รมฯ ก าหนดได้ 
(3) สามารถรับช าระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า

ด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559 ข้อ 2 (1) – (23) และ (24) (ข) (ค) ตามภาคผนวก 4 และออกใบเสร็จรับเงิน
ตามรูปแบบที่ก าหนดพร้อมระบุแหล่งที่มาของเงิน โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ได ้

(4) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข ลบ สแกนและตรวจทาน รายละเอียดค าขอ ค าร้อง ค าขอ
อ่ืนๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้  

(5) สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดค าขอจดทะเบียน ค าขออ่ืนๆ ที่ได้มีการยื่นมาก่อนใช้
งานระบบนีแ้ละค้างพิจารณา เพ่ือให้น ามาด าเนินการตามกระบวนการล่าสุดของค าขอนั้นๆ ได้ 

(6) สามารถรองรับงานบริการประชาชน เช่น ออกหนังสือรับรองการยื่น  ค าขอการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ออกหนังสือส าคัญ หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่
ก าหนดเป็นอย่างน้อย โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) 

(7) สามารถให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน เช่น การตรวจสอบความเหมือนคล้าย คัดส าเนา
ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คัดส าเนาไฟล์เสียง ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

(8) ระบบการยื่นค าขอแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) 
(8.1) ประชาชนสามารถด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียน ค าร้อง ค าขออ่ืนๆ ตาม

แบบฟอร์มที่คณะกรรมการตรวจรับก าหนด ผ่านทางระบบการยื่นค าขอแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) และ
สามารถแก้ไขได้ตลอดจนกว่าจะมายืนยันเอกสารต่อกรมฯ หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดได้ และในกรณีที่มีการ
แต่งตั้งตัวแทน ระบบต้องสามารถบันทึกและพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทนตามท่ีกรมฯ ก าหนดได้ 

(8.2) ประชาชนสามารถน าส่งไฟล์เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามขนาดทีก่รมฯก าหนดได ้

(8.3) เจ้าหน้าที่รับค าขอสามารถด าเนินการน าเข้าข้อมูลที่ประชาชนกรอกผ่านทาง
ระบบการยื่นค าขอแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) และออกเลขค าขออัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง
ด าเนินการสร้างเอกสารตามแบบฟอร์มของกรมฯ ในรูปแบบ PDF และจัดเก็บเข้าสู่ระบบข้อมูลแฟ้มค าขอได ้

(8.4) ข้อมูลค าขอที่ไม่ได้ท าการยื่นจะลบทิ้งโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กรมฯ ก าหนดได้ 
(9) ระบบการเงินสามารถเชื่อมต่อเครื่องรูดบัตรเครดิต (Electronic Data Capture : 

EDC) เพ่ือรับช าระค่าธรรมเนียมได้ 
(10) สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมที่ช าระผ่านพาณิชย์จังหวัดและ

ไปรษณีย์ธนาณัติได้ เช่น สแกนใบเสร็จรับเงิน สแกนธนาณัติ และบันทึกข้อมูลยอดเงิน เป็นต้น 
(11) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนกับกรมการปกครองตามช่องทางที่

กรมฯ ก าหนด และสร้างเอกสารข้อมูลแทนบัตรประจ าตัวประชาชนแนบในค าขอพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลตามรูปแบบที่กรมฯ ก าหนด เพ่ือลดการเก็บเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนได้ 
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(12) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสร้างเอกสารข้อมูล
แทนหนังสือรับรองนิติบุคคลแนบในค าขอพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลตามรูปแบบที่กรมฯ ก าหนด 
เพ่ือลดการเก็บเอกสารส าเนาได้ 
 4.3.3 พัฒนากระบวนงานสารบบ ก ากับการจดทะเบียน 

(1) สามารถบันทึกข้อมูลสารบบรูปภาพ ค า เสียง ชื่อเภสัชภัณฑ์สากล รูปภาพสามมิติของ
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายองค์กรระหว่างประเทศ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียน
แล้ว บัญชีเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(10) 

(2) สามารถออกหนังสือแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กรมฯ 
ก าหนด 

(3) สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ของค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายก่อนจดทะเบียน เช่น ค า
ขอแก้ไขก่อนจดทะเบียน ค าขอโอนสิทธิ หนังสือแสดงการปฏิเสธ เป็นต้น 

(4) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ วันที่ตอบรับหนังสือแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน 
(5) สามารถบันทึกข้อมูลการจ าหน่าย อายัดค าขอ รอคดี ปลดค าสั่งนายทะเบียน ขอถอน

ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ด าเนินการตามค าวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมาย
การค้าหรือค าสั่งศาล การฟ้ืนค าขอ รวมถึงการสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค าขอก่อนรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า 

(6) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข ลบ และ สแกน ข้อมูลใบน าส่งไปรษณีย์ได ้
(7) สามารถส่งค าสั่งของนายทะเบียนผ่าน e-mail ได ้
(8) สามารถแจ้งเตือนค าขอที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนภายในก าหนด เพ่ือท า

การจ าหน่ายค าขอได ้
 4.3.4 พัฒนากระบวนงานตรวจสอบ 

(1) มีระบบแบ่งงาน ให้ผู้ตรวจสอบ และนายทะเบียน โดยก าหนดเงื่อนไขหรืออัตโนมัติได ้
(2) สามารถตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายโดยวิธีต่างๆ เช่น ตรวจรูป ค า 

เสียง ชื่อเภสัชสากล เครื่องหมายราชการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เป็นต้น 
พร้อมทั้งสามารถแสดงผลการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายได้ตามรูปแบบที่กรมฯ ก าหนด 

(3) สามารถบันทึกค าในรูปเครื่องหมาย ค าอ่านและค าแปลของเครื่องหมายโดยสามารถ
แนบไฟล์เอกสารจากแหล่งอื่นและออกรายงานค าอ่านและค าแปลของเครื่องหมาย  

(4) สามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบและคัดกรองรายการสินค้าและบริการระหว่างค าขอ
จดทะเบียนกับฐานข้อมูลรายการสินค้าและแสดงผลการเปรียบเทียบรายการสินค้าและบริการ ให้ผู้ตรวจสอบ
และนายทะเบียนทราบเพ่ือน าไปจัดการท าค าสั่งการต่อไปได้ 

(5) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ข้อมูลรายการสินค้าและบริการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยสามารถน าเข้าเป็น Excel หรือ CSV ได ้

(6) พัฒนาระบบเปรียบเทียบรายการสินค้าและบริการให้สามารถท างานได้ในลักษณะ
กึ่งอัตโนมัติและรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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(7) สามารถพิจารณาเอกสารค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ค าขออ่ืนๆ และเอกสาร
ประกอบ เพ่ือท าค าสั่งการส าหรับค าขอก่อนจดทะเบียนได้ 

(8) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ค าสั่งการของนายทะเบียนได้ เช่น ค าสั่งการตาม
มาตราต่าง ๆ หนังสือแจ้งเพ่ือทราบ ค าสั่งการภายในระหว่างกลุ่ม เป็นต้น โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital 
Signature) ได ้
  4.3.5 พัฒนากระบวนงานประกาศโฆษณา และหนังสือส าคัญ 

(1) สามารถจัดท าและยกเลิกประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและค า
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ เช่น บันทึกวันประกาศโฆษณา 
ยกเลิกวันประกาศโฆษณา จัดท าร่างประกาศโฆษณา ประกาศโฆษณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
เครื่องหมายรับรอง ประกาศโฆษณากรณีเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา 59 เป็นต้น 

(2) สามารถออกหนังสือแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน เช่น หนังสือแจ้งช าระค่าธรรมเนียม
รับจดทะเบียน หนังสือแจ้งช าระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนเพ่ิม หนังสือยกเลิกประกาศโฆษณา  หนังสือแจ้ง
เพ่ือทราบ เป็นต้น โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ได ้

(3) สร้าง ค้นหา แก้ไข และลบการรับจดทะเบียนตามมาตรา 41 ได้ 
(4) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ข้อมูลงานรับจดทะเบียนและออกหนังสือส าคัญ

แสดงการจดทะเบียนตามรูปแบบที่ก าหนด เช่น การตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียน การออก
เลขทะเบียน จัดท าร่างหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน เป็นต้น 

(5) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน หนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริด ทะเบียนเครื่องหมายการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่กรมฯ ก าหนดตามภาคผนวก 5 โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital 
Signature) 

(6) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ วันที่ตอบรับหนังสือแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน 
(7) สามารถคัดแยก และจ าหน่ายค าขอที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนตามมาตรา 

40 วรรคสอง พร้อมปรับปรุงสถานะข้อมูลค าขอ โดยอัตโนมัติ 
(8) สามารถค้นหา และฟ้ืนค าขอจดทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ 
(9) สามารถบันทึก จัดเก็บ ตรวจสอบ ตรวจค้น การยืม การคืนและการส่งคืนเอกสาร

หลักฐานประกอบค าขอ โดยระบุจากเลขค าขอ รวมทั้งสามารถรายงานและประมวลผลในรูปแบบที่ต้องการได ้
4.3.6 พัฒนากระบวนงานคัดค้าน 

(1) สามารถแบ่งงาน ค้นหา ค าขอจดทะเบียนเพ่ือจัดท าค าวินิจฉัย โดยก าหนดเงื่อนไข
หรืออัตโนมัติได้ 

(2) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ค าสั่งของนายทะเบียน เช่น หนังสือแจ้งผู้ขอจด
ทะเบียนว่ามีการยื่นคัดค้าน หนังสือแจ้งผู้คัดค้านว่ามีหรือไม่มีการยื่นโต้แย้ง หนังสือแจ้งผลค าวินิจฉัยนาย
ทะเบียน หนังสือแจ้งกรณีมีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยนายทะเบียน หนังสือแจ้งค าสั่งอ่ืนๆ ไดเ้ป็นต้น 



- 8 - 

(3) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ รายงานสรุปข้อเท็จจริง รายงานสรุปความเห็น 
และค าวินิจฉัยเสนอนายทะเบียน ได ้เป็นต้น โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) 

(4) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ข้อมูลวันที่ตอบรับหนังสือแจ้งค าสั่งและค าวินิจฉัย
ของนายทะเบียนได ้

(5) สามารถแจ้งเตือนกรณีมีการอนุญาตถอนค าขอจดทะเบียนที่มีการคัดค้าน เพ่ือ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

(6) สามารถแจ้งเตือนการจ าหน่ายค าขอกรณีไม่ยื่นค าโต้แย้ง และจ าหน่ายค าขอตาม
มาตรา 36 วรรคสาม ตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยอัตโนมัติได ้

(7) สามารถแจ้งเตือนและคัดแยกค าขอกรณีไม่อุทธรณ์ตามมาตรา 37 วรรคสอง ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ เช่น เสนอรับจดทะเบียน จ าหน่ายค าขอ เป็นต้น 

(8) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข ลบ และสแกน ข้อมูลใบน าส่งไปรษณีย์ได้ 
(9) สามารถค้นหา ค าวินิจฉัยนายทะเบียนได้ 
(10) สามารถด าเนินการถอนค าคัดค้าน และกรณยีื่นค าคัดค้านเกินก าหนดได ้

4.3.7 พัฒนากระบวนงานอุทธรณ์และงานคดี 
(1) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ สรุปข้อเท็จจริงการอุทธรณ์ และการเพิกถอนการ

จดทะเบียนเครื่องหมาย ตามรูปแบบทีก่ าหนดในรูปแบบ PDF DOCX DOC ไดเ้ป็นอย่างน้อย 
(2) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ค าวินิจฉัยและค าสั่งของคณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้า 
(3) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ผลการพิจารณาค าอุทธรณ์/ค าร้องขอให้เพิกถอน

การจดทะเบียน ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้ 
(4) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ข้อมูลวันที่ตอบรับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยและค าสั่ง

ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได ้
(5) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข ลบ และสแกน ข้อมูลใบน าส่งไปรษณีย์ได ้
(6) สามารถแจ้งเตือนกรณีไม่ด าเนินการตามค าวินิจฉัยและค าสั่งของคณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้า และค าชี้แจง ภายในก าหนดระยะเวลาได้ 
(7) สามารถค้นหาข้อมูลค าวินิจฉัย และค าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายของ

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ 
(8) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ข้อมูลการฟ้องคดีเครื่องหมายการค้าได้ จากเลข

คด ีเลขค าพิพากษาศาล เป็นอย่างน้อย 
  4.3.8 พัฒนากระบวนงานเปลี่ยนแปลง และต่ออายุ 

(1) สามารถค้นหา ค าขอ เพ่ือแบ่งงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ตามเงื่อนไขที่
ก าหนด หรือโดยอัตโนมัติ 

(2) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ การพิจารณาสั่งการของผู้เสนอและนายทะเบียน
เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การโอนหรือรับมรดกรวมถึงการโอนบางส่วนในทะเบียน สัญญาอนุญาต  
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การต่ออายุ การเพิกถอนการจดทะเบียน การเพิกถอนสัญญาอนุญาต การแจ้งผลคดี ภายหลังรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได ้

(3) สามารถพิจารณาและด าเนินการตามค าสั่งศาลตามแบบ ก.14 ได้ 
(4) สามารถพิจารณาและแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมาย

ร่วมได้ 
(5) สามารถปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดในทะเบียนให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนอนุญาต 

ได ้
(6) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข ลบ และพิมพ์หนังสือส าคัญทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

เป็นอย่างน้อยตามรูปแบบทีก่ฎหมายก าหนด โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ได้ 
(7) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข ลบ และจัดส่งค าสั่งของนายทะเบียน เช่น หนังสือแจ้ง

อนุมัต ิหนังสือแจ้งไม่อนุมัต ิหนังสือแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือแจ้งเตือนต่ออายุ หนังสือแจ้งค าสั่งอ่ืนๆ เป็น
ต้นตามรูปแบบที่ก าหนด โดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ได ้

(8) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ข้อมูลวันที่ตอบรับหนังสือแจ้งค าสั่งของนาย
ทะเบียนได ้

(9) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข ลบ และสแกน ใบน าส่งไปรษณีย์ได ้
(10) สามารถแจ้งเตือนค าขอที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือด าเนินการจ าหน่าย

ค าขอ หรือเพิกถอนทะเบียนได้ 
(11) สามารถคัดแยกค าขอที่ไม่ยื่นต่ออายุภายในระยะเวลาตามมาตรา 56 และ เพิกถอน

ทะเบียน พร้อมทั้งปรับปรุงสถานะข้อมูลค าขอโดยอัตโนมัติได้ 
(12) สามารถค้นหาและฟ้ืนสถานะทะเบียนได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
(13) สามารถต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ยื่นภายใตเ้งื่อนไขโดยอัตโนมัติได้ 

  4.3.9 พัฒนาระบบบริหารจัดการค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

(1) สอบถามและติดตามสถานะค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายด้วยเลขที่ค าขอจดทะเบียน 
เลขที่ทะเบียน เลขที่ค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ( International Registration Number: IRN)ได้ โดย
รายละเอียดข้อมูลปรากฎตามภาคผนวก 6 

(2) สามารถบันทึก จัดเก็บ ตรวจสอบ ตรวจค้น การยืม การคืน การโอน การรับโอนค าขอ
และแฟ้มค าขอ โดยระบุจากเลขค าขอ รวมทั้งสามารถรายงานและประมวลผลในรูปแบบที่ต้องการได ้
 
  4.3.10 พัฒนากระบวนงานรับค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 
   (1).ระบบการรับ-ส่งค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (ขาออก) 

(1.1) สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต โดย
ใช้ลายมือดิจิทัล (Digital Signature) โดยระบบสามารถบันทึกการรับข้อมูลของผู้ยื่น แจ้งผลการตรวจสอบค าขอ
จดทะเบียนการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ยื่น แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าทีกรณีผู้ขอได้ด าเนินการแก้ไขค าขอแล้ว 
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สามารถจ าหน่ายค าขอที่ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดและสามารถส่งค าขอที่พิจารณาแล้วไปยังระบบ 
รับค าขอของส านักระหว่างประเทศ (IB) ได ้

(1.2) สร้างเลขที่รับค าขอเพ่ือเป็นเลขอ้างอิงในการส่งค าขอไปยังส านักระหว่างประเทศ (IB) 
และสามารถแนบเอกสารต่างๆ ในทุกแบบค าขอ 

(1.3) สามารถระบุเลขค าขอ/ทะเบียน ได้มากกว่า 1 ค าขอ/ทะเบียน และแสดงภาพ
เครื่องหมายของค าขอ/ทะเบียนที่ระบุ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ (MM2) ทั้งนี้กรณีเป็นเครื่องหมายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีภาพเครื่องหมายมากกว่า 1 ภาพ ให้
รวมภาพทั้งหมดเป็นภาพเดียว 

(1.4) สร้าง แก้ไข ค้นหา ลบ และตรวจทานค าขอต่างๆ ตามแบบค าขอที่ระบุในภาคผนวก 
7 ได้ ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงค าขอตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ 

(1.5) สามารถรับช าระค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559 ข้อ 2 (24) (ก) ตามภาคผนวก 4 ได้ โดยใช้ระบบ e-Payment 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

(1.6) จัดเก็บข้อมูลรายการสินค้าและบริการของค าขอขาออกที่ส านักระหว่างประเทศ ได้
ประกาศออกเลขทะเบียนระหว่างประเทศแล้ว และสามารถท าการเปรียบเทียบรายการสินค้าระหว่างค าขอขา
ออกกับค าขอที่ได้เลขทะเบียนระหว่างประเทศแล้ว 

(1.7) สร้าง แก้ไข ค้นหา ลบ และจัดส่ง หนังสือแจ้งต่างๆ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศไปยังส านักระหว่างประเทศ 

(1.8) สามารถแจ้งเตือนระยะเวลาตรวจสอบค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ เพ่ือน าส่งค า
ขอรับความคุ้มครองและค าขอรับความคุ้มครองเพ่ิมเติมไปยังส านักระหว่างประเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(1.9) สร้าง แก้ไข ค้นหา ลบ และเตือนการครบระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ส านัก
ระหว่างประเทศก าหนด 
   (2).ระบบการรับ-ส่งค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (ขาเข้า) 
   (2.1) น าเข้าข้อมูลค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศและค าขออ่ืนๆ ตามภาคผนวก 7 จาก
ส านักระหว่างประเทศ ในรูปแบบ XML PDF JPEG TIFF ค าบรรยายเสียง โดยจัดกลุ่มข้อมูลเรียงตามเงื่อนไขที่
ก าหนดได้ เช่น ตามสัปดาห์ เป็นต้น เพ่ือแสดงผลการน าเข้าให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการแปลค าขอเป็นภาษาไทยและ
สามารถปรับเปรียบเทียบข้อมูลรายการสินค้ากับข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลได้ 
   (2.2) สามารถน าเข้าข้อมูลค าขอจดทะเบียนรวมถึงเลขทะเบียนระหว่างประเทศและวันยื่น
ค าขอตามที่ส านักระหว่างประเทศได้ประกาศไว้ เข้าสู่การด าเนินงานของระบบเครื่องหมายการค้า
ภายในประเทศรวมถึงการสร้างแบบค าขอพร้อมเลขค าขอจดทะเบียนภายในประเทศโดยแสดงสัญลักษณ์  M 
หน้าเลขค าขอ 
   (2.3) สามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (2.3.1) ระยะเวลาการพิจารณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ือออกค าสั่ง
แรก 
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    (2.3.2) กรณีครบก าหนดระยะเวลาประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน 
    (2.3.3) กรณีการครบก าหนดระยะเวลาประกาศโฆษณาเกิน 18 เดือนและอาจมีการ
ยื่นคัดค้าน 
    (2.3.4) กรณีมีการคัดค้านระหว่างประกาศโฆษณารวมถึงมีผลการวินิจฉัยคัดค้าน 
    (2.3.5) กรณีข้อมูลจากส านักระหว่างประเทศ น าเข้าได้ไม่ครบถ้วน 
    (2.3.6) กรณีผู้ขอไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   (2.4) สร้างและแก้ไข Model Form โดยน าเข้าข้อมูลการพิจารณาจากระบบเครื่องหมาย
การค้าภายในประเทศเช่น ค าสั่งนายทะเบียน ค าวินิจฉัยนายทะเบียน ค าวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมาย
การค้า เป็นต้น มาแสดงเพ่ือเปรียบเทียบและแนบเอกสารประกอบค าสั่งในรูปแบบ PDF ได้ และส่งเอกสาร
ข้างต้นไปยังส านักระหว่างประเทศตามช่องที่ส านักระหว่างประเทศก าหนด ในรูปแบบ  XML PDF JPEG TIFF 
ตามแบบเอกสาร Model Form ในภาคผนวก 8 
   (2.5) สามารถบันทึกข้อมูลการโอนทะเบียนระหว่างประเทศบางส่วนตามที่ส านักระหว่าง
ประเทศแจ้ง เพ่ือน าไปปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามที่ได้รับแจ้ง 

(3) สามารถแบ่งงานให้ผู้ตรวจสอบและนายทะเบียนโดยก าหนดเงื่อนไขหรืออัตโนมัติได้ 
(4) ระบบการยื่นและรับค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศสามารถท างานร่วมกับและ

เชื่อมโยงกับระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศทุกระบบงานและระบบอุทธรณ์และงานคดี 
(5) สามารถพิจารณาค าขอ ก.21 เพ่ือด าเนินการให้สิทธิการแทนที่ โดยการเปรียบเทียบ

ข้อมูลรายการจดทะเบียนของค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศกับค าขอ/ทะเบียนที่มีอยู่ในราชอาณาจักร เช่น
ชื่อเจ้าของ รายการสินค้า และสามารถแจ้งผลไปยังส านักระหว่างประเทศ และผู้ขอหรือตัวแทน 

(6) สามารถพิจารณาค าขอ ก.22 เพ่ือด าเนินการแปลงค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็น
ค าขอจดทะเบียนภายในราชอาณาจักร และแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอหรือตัวแทน 

(7) สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ได้รับแจ้ง
จากส านักระหว่างประเทศเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบเครื่องหมายการค้าได้ เช่น ข้อมูล Limitation Change of 
address cancellation renunciation invalidation correction เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลประเทศ
ภาคีสมาชิกใหม่และข้อมูลสัญชาติ โดยใช้โครงสร้างตามที่ส านักระหว่างประเทศก าหนด (http://www.tm-
xml.org/TM-XML/TM-XML_xml/MECADictionary.xml) ผ่านช่องทาง FTP 

 4.3.11 พัฒนาระบบติดตามและการแจ้งเตือนการรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

(1) สร้างและแก้ไขก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตามคู่มือประชาชนที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

(2) สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบ ข้อตกลงที่เกิดข้ึนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพิมพ์ได้ 

(3) สามารถจัดเก็บข้อมูลประวัติการคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ กรณีไม่น าส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบภายในระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลงได้ 

http://www.tm-xml.org/TM-XML/TM-XML_xml/MECADictionary.xml
http://www.tm-xml.org/TM-XML/TM-XML_xml/MECADictionary.xml
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(4) สามารถแสดงผล ระยะเวลาการด าเนินการตามคู่มือประชาชนที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในหน้าปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการได้ทันระยะเวลาก าหนดได้ 

(5)  สามารถหยุดนับระยะเวลาการด าเนินการในกรณีนายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ขอปฏิบัติ 
และเริ่มนับเวลาเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามค าสั่งนายทะเบียน 

(6) สามารถสร้างและพิมพ์หนังสือแจ้งเหตุแห่งการล่าช้าให้กับผู้ขอจดทะเบียนทาง
ไปรษณีย์ และ e-mail ตามระยะเวลาที่กรมฯ ก าหนดโดยสามารถแก้ไขระยะเวลาได้ 

4.3.12 ระบบสถิติและรายงาน 
(1) สามารถจัดท ารายงานดังนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ของกลุ่ม

งานต่างๆ รายงานผลการยื่นค าขอจดทะเบียนและค าร้องอ่ืนๆ รายงานผลการรับจดทะเบียน รายงานผลการสั่ง
ประกาศโฆษณา รายงานการยื่นค าขอระหว่างประเทศ รายงานการรับค าขอระหว่างประเทศ(ขาเข้า) รายงาน
การมีค าสั่งการครั้งแรก รายงานการฟ้องคดี เป็นต้นตามภาคผนวก 9 โดยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สามารถปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลด รายงานได้ตามความเหมาะสม โดยอ้างอิงถึงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 

(2) สามารถน าออกข้อมูล (Export) ตาม (1) ในรูปแบบ PDF CSV XLSX ได ้
4.4 พัฒนาระบบให้สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

4.4.1 ปรับปรุง Back end ที่พัฒนาด้วย JAVA ของระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ในส่วนระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศให้สามารถท างานกับ
ฐานข้อมูลที่ออกแบบใหม่ได้ 

4.4.2 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ e-Payment และ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 
2558 

4.4.3 เข้าใช้ระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ e-Authentication 
4.4.4 สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Data Warehouse 

 4.5 น าเข้าและแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม 
4.5.1 แปลงฐานข้อมูลเดิม น าเข้าฐานข้อมูลใหม่โดยข้อมูลน าไปใช้งานในระบบที่พัฒนาได้ 
4.5.2 ย้ายที่เก็บไฟล์จาก Storage เดิมสู่ Storage ใหม่และน าไปใช้งานได้ 

 4.6 พัฒนาส่วนผู้ดูแลระบบ 
4.6.1 พัฒนางานผู้ดูแลระบบโดยสามารถเพ่ิม แก้ไขค่าเริ่มต้นต่าง ๆ เช่น ค าน าหน้าชื่อ ต าบล 

อ าเภอ จังหวัด ประเทศ สัญชาติ ประเภทบุคคล ประเภทตัวแทน ประเภทค าขอ เป็นอย่างน้อยได้ 
4.6.2 พัฒนางานส่วนจัดการผู้ใช้งานระบบโดยให้สามารถเพ่ิม/ลบเมนูที่สามารถเข้าใช้งาน และ

ควบคุมการเข้าถึง/แก้ไขข้อมูลภายในแต่ละหน้าจอของแต่ละผู้ใช้งานได้ 
4.6.3 สามารถสร้าง ค้นหา แก้ไข และลบรายงานได้ โดยอ้างอิงถึงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 

4.7 พัฒนาระบบเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อก าหนดที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย เช่น 
4.7.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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4.7.2 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
4.7.3 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

พ.ศ. 2549 
4.7.4 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
4.7.5 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 
4.7.6 ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต่อธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ 
4.7.7 ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต่อธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ 
4.7.8 ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต่อธุ รกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดท าหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4.8 ทดสอบและการติดตั้งใช้งานระบบฯ 
 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท าแผนการทดสอบและการติดตั้งระบบ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.8.1 ติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นในระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมไว้ให้ 

และแยกระบบ Production ออกจากระบบ Test อย่างชัดเจน 
4.8.2 จัดทดสอบระบบย่อยระหว่างทีมผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ส านักเครื่องหมายการค้า ส านักหรือ

กองอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างน้อย 10 ครั้ง และจัดท า
รายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งของการทดสอบ 

4.8.3 ทดสอบระบบต้นแบบ (Prototype) ก่อนการใช้งานจริง (Pre Go-Live Checking Result) 
ให้สามารถใช้งานได ้

4.8.4 จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายส าหรับใช้งานจริงเพ่ือใช้กับระบบ
ตามภาคผนวก 10 ดังนี้ 

 ซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2017 Enterprise หรือรุ่น
ล่าสุด ที่รองรับอย่างน้อย 4 Cores CPU จ านวน 2 ชุด พร้อมกับ Software Assurance (SA) เป็นเวลา 1 ปี 
และมีใบอนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส่งมอบ Media 

4.8.5 จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายส าหรับพัฒนาและทดสอบระบบ 
ดังนี้ 

(1) จัดหาและติดต้ังซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องในโครงการทั้งหมด 
(2) จัดหาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ให้

เพียงพอตามการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (System Requirement) จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด 
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4.8.6 ด าเนินการทดสอบระบบฯ ให้เป็นไปตามการออกแบบไว้ตามข้อ 4.2 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4 และ 
ข้อ 4.5 

4.8.7 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้งชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ Window เวอร์ชั่น 10 Pro หรือเวอร์ชั่นสูงกว่า และติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 
Home and Business เวอร์ชั่น 2019 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่า จ านวน 2 เครื่อง 

(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.00 GHz 

(2) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
(3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 

GB หรือดีกว่า 
(4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียด FHD 1920x1080 Pixel และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 14 นิ้ว  
(5) มี  DVD-RW หรือดีกว่ า  แบบติดตั้ งภายใน ( Internal)  หรือภายนอก 

(External) 
(6) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) 
(7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
(8) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(9) ระยะเวลารับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4.9 รายงานผลการทดสอบ เอกสาร คู่มือ Source Code และอ่ืน ๆ 
 เมื่อได้ติดตั้ง และทดสอบระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสาร คู่มือต่าง ๆ และ

ไฟล์วิดีโอที่มคีวามละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p ในรูปแบบไฟล์ MP4 โดยท าการบันทึกไฟล์ดังกล่าวใน External 
Hard Disk แสดงวิธีการใช้งานระบบและการดูแลระบบ เพ่ือส่งมอบให้แก่กรมฯ ดังนี้ 

4.9.1 เอกสารการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(1)  เอกสารรวบรวมความต้องการ (Requirement) 
(2)  เอกสารออกแบบต้นแบบ (Prototype Design) 
(3)  แผนผังกระบวนงาน (Workflow Diagram) 
(4)  แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram (Level 0 - 3)) 
(5)  แผนผังคลาส (Class Diagram) 
(6)  แผนผัง Sequence Diagram 
(7)  แบบจ าลองข้อมูล (Data Model) ในรูปแบบของ ER-Diagram 
(8)  การจัดท าพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) 
(9)  การออกแบบจอภาพในการใช้งาน (User Interface Design) 
(10)  เอกสารการพัฒนาระบบงาน (Implementation) 
(11)  เอกสารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Specification) 
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(12)  เอกสารการทดสอบหรือตรวจสอบระบบงาน (User Acceptance Test) 
(13) เ อกสารการติ ดตั้ ง และบ า รุ ง รั กษาระบบงาน  ( Deployment and 

Maintenance) 
4.9.2  รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบ ที่ผ่านการลงนามยอมรับโดยผู้ใช้งาน 

(User Acceptance) โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย 
4.9.3 รายงานผลการทดสอบความปลอดภัย (Security Report) ของฐานข้อมูลและระบบ 
4.9.4 เอกสารคู่มือการบริหารจัดการ และบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบทั้งหมด

ส าหรับผู้ดูแลระบบ ที่ประกอบด้วยวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
4.9.5 เอกสารแผนการส ารองและแผนฉุกเฉิน และเอกสารแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
4.9.6 Source Code ของระบบที่พัฒนาเวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมวิดีโอและคู่มือวิธีขั้นตอนการน า 

Source Code ไปใช้งาน (Deployment / Compile) โดยถือว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ระบบดังกล่าวโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

4.9.7 จัดท าวิดีโอและคู่มือแสดงวิธีการใช้งานระบบของผู้ใช้จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ 
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ส านักเครื่องหมายการค้า และประชาชน 

4.9.8 เอกสารรับรองว่ากรมฯ มีสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกต้องตาม
กฎหมาย 

4.9.9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต้องเข้ารหัสข้อมูลที่มีความส าคัญ
และมีความเสี่ยงสูงที่จัดเก็บในฐานข้อมูล เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
ด้วย Algorithm ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ 

4.9.10 เอกสารหรือรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.10 การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ผู้รับจ้างต้องจัดอบรมตามแผนการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักเครื่องหมายการค้า ส านักหรือ
กองที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.10.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักเครื่องหมายการค้า 
ส านักหรือกองที่เกี่ยวข้อง ครั้งละไม่เกิน 30 คน อย่างน้อย 6 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยรับผิดชอบ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมจ านวน 6 มื้อในอัตราตามภาคผนวก 11 

4.10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีดูแลบ ารุ งรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ วิธีการปรับปรุงระบบฯให้มีความทันสมัย การติดตั้งองค์ประกอบของระบบ การส ารอง/การกู้คืน
ข้อมูลและระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวนอย่างน้อย 4 คน อย่างน้อย 1 
ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยรับผิดชอบค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมจ านวน 2 มื้อในอัตราตาม
ภาคผนวก 11 

4.10.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ ในระหว่าง
การพัฒนา (On The Job Training) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวนอย่าง
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น้อย 4 คน อย่างน้อย 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยรับผิดชอบค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมจ านวน 
8 มื้อในอัตราตามภาคผนวก 11 

4.10.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาโปรแกรมให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จ านวนอย่างน้อย 4 คน อย่างน้อย 1 ครั้ง  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง โดยรับผิดชอบค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มรวมจ านวน 10 มื้อในอัตราตามภาคผนวก 11 

4.10.5 จัดให้มีเอกสารประกอบการอบรมให้เพียงพอต่อผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งในรูปแบบเล่ม 
และในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  

4.11 การรับประกันความช ารุดบกพร่องและการบริการตลอดระยะเวลาประกัน 
 ต้องรับประกันระบบที่เสนอทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมฯ ได้รับมอบงานโดย

สมบูรณ์ โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีบริการ ดังนี้ 
4.11.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบการท างานของระบบฐานข้อมูลและระบบให้

สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัย มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยท าการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) พร้อมส่งรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมวิธีแก้ไขเสนอ
กรมฯ ทุก 3 เดือน 

4.11.2 ให้บริการติดตั้ง Bug-Fix (Patch) และให้บริการ Upgrade Version ของระบบ ตาม
ประกาศของเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ตาม Patch ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน) ซึ่งต้องไม่กระทบต่อการท างานของระบบ และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.11.3 ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขและปรับปรุงระบบฯ โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบของกรมฯ ได้
แจ้งแก่ผู้รับจ้างผ่านช่องทางที่กรมฯ ก าหนด โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแจ้งเหตุขัดข้องที่มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 

สถานการณ์ ช่องทางการให้บริการ 
ระยะเวลาการตอบสนอง
และติดตามการแก้ปัญหา 

สูงมาก : ระบบไม่
สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 

ระบบฐานข้ อมู ลหรื อ
ระบบไม่สามารถใช้งาน
ได ้

บริการแก้ไขปัญหาแบบ 
Onsite ห รื อ  Remote 
Access 

ตอบสนองภายใน 30 
นาที และแก้ไขปัญหาให้
แล้วเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง 

สูง : ระบบไม่สามารถใช้
ง า น ไ ด้ บ า ง ส่ ว น ห รื อ
หน้ าที่ หลั กของระบบ
ท างานไม่ถูกต้อง 

บางส่วนของระบบไม่
สามารถใช้ งานได้  ซึ่ ง
ส่ ง ผ ลกร ะทบต่ อการ
ด าเนินงาน 

ณ  จุ ด รั บ ก า ร ติ ด ต่ อ
ป ร ะ ส า น ง า น  ห รื อ 
Remote Access 

ต อบ ส น อ ง ภ า ย ใ น  1 
ชั่วโมง และแก้ไขปัญหา
ให้แล้วเสร็จภายใน 12 
ชั่วโมง 

กลาง : ระบบยังสามารถ
ใช้งานได้ แต่การท างาน
ในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก
ของระบบไม่ถูกต้อง ซึ่ง
สามารถ Workaround 

บางส่ วนของระบบไม่
สามารถใช้งานได้ ซึ่งไม่
กระทบการด าเนินงาน 

ณ  จุ ด รั บ ก า ร ติ ด ต่ อ
ป ร ะ ส า น ง า น  ห รื อ 
Remote Access 

ต อบ ส น อ ง ภ า ย ใ น  2 
ชั่วโมง และแก้ไขปัญหา
ให้แล้วเสร็จภายใน 16 
ชั่วโมง 
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ระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 

สถานการณ์ ช่องทางการให้บริการ 
ระยะเวลาการตอบสนอง
และติดตามการแก้ปัญหา 

เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได ้
ต่ า : ระบบยังสามารถใช้
งานได้ แต่มีข้อผิดพลาด
ที่ไม่มีผลกระทบต่อการ
ท างานหรือเกิดความไม่
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้
งาน ตรวจสอบ และ
วิเคราะห์ข้อมูล 
ประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบฐานข้อมูลและ
ระบบ โดยระบบยังใช้
งานได้ตามปกติ 

ณ  จุ ด รั บ ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงาน 

ตอบสนองและแจ้ งผล
การแก้ไขปัญหาให้แล้ว
เสร็จภายใน 48 ชั่วโมง 

 ทั้งนี้จะต้องส่งรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขระบบฐานข้อมูล ระบบ และซอฟต์แวร์เสนอศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จสิ้น 

4.11.4 ต้องจัดให้มี Help Desk ประจ าที่กรมฯ ไม่น้อยกว่า 2 วันท าการต่อสัปดาห์ โดยในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี หลังส่งมอบงาน ต้องเป็นผู้พัฒนาระบบ จ านวน 1 คน และในปีที่ 2-3 หลังส่งมอบงาน ต้องมี
เจ้าหน้าที่ Help Desk จ านวน 1 คน ซึ่งสามารถให้บริการช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบโดยค านวณระยะเวลาตาม
ข้อตกลงการให้บริการในข้อ 4.11.3 ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

4.11.5 ด าเนินการส ารองข้อมูลของระบบฐานข้อมูลและระบบตลอดระยะเวลาการรับประกัน
เป็นรายวันและทดสอบการกู้คืนฐานข้อมูลและระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.11.6 การกระท าใดๆ ของบุคลากรผู้รับจ้างอันอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
ปรับปรุงต่อระบบฐานข้อมูลและระบบที่พัฒนาขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก่อน 

4.11.7 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) 
ของจ านวนเงินหลักประกัน หากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 4.11.3 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตาม
ความเห็นของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ดังนี้ 

5.1 ราคาที่เสนอ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 30 โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
5.2 คุณภาพและคุณสมบัติที่ เป็นประโยชน์ต่อราชการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 70  

 โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
5.2.1 ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา    10 คะแนน 

(1) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น Work Flow 
อย่างน้อย 1 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยแสดงสัญญาจ้างและหนังสือรับรองผลงาน
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ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ และปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่จริง โดยมี Site Reference และแหล่งอ้างอิงที่
สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) ผลงานที่น าเสนอมีเทคนิคพิเศษเพ่ือให้โครงการที่จะพัฒนาส าเร็จได้ เช่น การค้นหา
ค าที่เหมือนหรือคล้าย 

(3) ผลงานที่น าเสนอมีการเชื่อมต่อเพ่ือดึงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการ
ปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น 

5.2.2 การน าเสนอผลงานเพ่ือวัดความเข้าใจ    10 คะแนน 
(1) มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า 
(2) มีความชัดเจนในการตอบค าถาม 
(3) ข้อเสนอแนะพิเศษที่ท าให้โครงการส าเร็จ หรือส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบงานที่

จะพัฒนา เช่น การค้นหารูปภาพที่เหมือนหรือคล้าย การค้นหาค าที่เหมือนหรือคล้าย  
5.2.3 ข้อเสนอด้านแผนการด าเนินการและการบริหารโครงการ  10 คะแนน 

(1) แผนการด าเนินงานที่ชัดเจน และครอบคลุมโครงการ เช่น การน า CMMI 
ISO29110 มาใช้ 

(2) อธิบายรายละเอียดของแผนงานแต่ละขั้นตอนว่าปฏิบัติอย่างไร 
(3) มีการบริหารโครงการที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการบริหารโครงการ 

5.2.4 ข้อเสนอด้านแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน  20 คะแนน 
(1) อธิบายหลักการ Agile Methodology 
(2) การอธิบายว่าน า Agile Methodology มาใช้ในโครงการที่จะพัฒนาอย่างไร 
(3) การอธิบายกรอบแนวคิดในการออกแบบฐานข้อมูลในโครงการที่จะพัฒนา 
(4) การอธิบายการท า Work Flow ตามโครงการที่จะพัฒนา 
(5) ข้อเสนอแนะการท าให้ Work Flow มีกระบวนการท างานที่ดีขึ้น 
(6) แนวทางการพัฒนาระบบในโครงการ เช่ น Programming Language MVC  

Design Pattern 
5.2.5 ข้อเสนอด้านการติดตั้งระบบและทดสอบระบบ   20 คะแนน 

(1) แผนการติดตั้งที่ชัดเจนมีการอธิบายรายละเอียด 
(2) สถาปัตยกรรมเพ่ือรองรับการติดตั้งระบบงานในโครงการ 
(3) แผนการทดสอบระบบ 
(4) ตัวอย่างและการทดสอบระบบ รายละเอียด และเอกสารประกอบ 
(5) อธิบายการท า UAT และ Non Functional requirement 
(6) อธิบายการท า Security test ในโครงการ 

5.2.6 ข้อเสนอการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   20 คะแนน 
(1) รายละเอียดการฝึกอบรม 
(2) รายละเอียดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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(3) ข้อเสนอพิเศษเพ่ิมเติม 
5.2.7 ข้อเสนอด้านการรับประกันคุณภาพการให้บริการและการบ ารุงรักษา 10 คะแนน 

(1) แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน พร้อมรายละเอียด 
(2) การปฏิบัติตาม SLA พร้อมบุคลากรเพ่ือแจ้งเหตุขัดข้อง 
(3) รายละเอียดการส ารองและทดสอบกู้คืน ระบบงาน ข้อมูลและระบบปฏิบัติการ 

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
ภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

7. เงื่อนไขการจ่ายเงิน 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจ่ายเงินเป็นรายงวดรวม 5 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จ พร้อมส่ง

มอบเอกสารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ด าเนินการตามข้อ 4.2 และข้อ 4.8.4 ให้แล้วเสร็จ 
พร้อมส่งมอบเอกสารภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามข้อ 4.3.2 ข้อ 4.3.3 ข้อ 4.3.4 
และข้อ 4.3.5 แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามข้อ 4.3.6 ข้อ 4.3.7 ข้อ 4.3.8 
และข้อ 4.3.10 ให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 4 ร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามข้อ 4.3.9 ข้อ 4.3.11 ข้อ 
4.3.12 ข้อ 4.4 และข้อ 4.5 ให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 5 ร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามข้อ 4.3.1 ข้อ 4.6 ข้อ 4.8 ข้อ 
4.9 ข้อ 4.10 และข้อ 4.12 ให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
8. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 24,500,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสน
บาทถ้วน) 
9. วงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 วงเงิน 24,500,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
10. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 10.1  บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย จ ากัด 
 10.2  บริษัท โกคอนเน็กซ์ จ ากัด 
 10.3  บริษัท พายซอฟท ์จ ากัด 
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11. เจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 11.1  นางสาวสวลี  บุญชู  ผู้อ านวยการส านักเครื่องหมายการค้า 
 11.2  นายทิเนศร์  ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
 11.3  นายพีระไทย  พิศาลธรรมนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

------------------------------------------------- 
12. การเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น 
 ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์  
โดยเปิดเผยตัวได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ในวันและเวลาราชการ โทรสาร 0 -2547-4697 หรือทาง Email: 
thinet.s@ipthailand.go.th ภายในวันที่................................................................เวลา 16.30 น.  

-------------------------------------------------
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ภ�คผนวก�1 

ข��ก���นดบ�คล�กร�ล�กท��ด���น�นง�น�น�ครงก�ร 

ล��ด�บ ต����น�ง ค�ณ�มบ�ต�ข��นต���  จ��นวน�(คน) 

1 ผ��จ�ดก�ร�ครงก�ร - ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ��ทท�งด��น�

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ม�ปร��บก�รณ��น

ต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���5�ป��น�บถ�งว�นท ��ย��น

��ก��รปร�กวดร�ค�  

�ร��  

- ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ�ตร�ท�งด��น �

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ม�ปร��บก�รณ��น

ต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���10�ป��น�บถ�งว�นท��ย��น

��ก��รปร�กวดร�ค�  

1 

2 ว�ศวกรด��ล

ร�บบ 

- ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ�ตร�ท�งด��น �

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ม�ปร��บก�รณ��น

ต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���5�ป��น�บถ�งว�นท��ย�� น

��ก��รปร�กวดร�ค�  

2 

3 ผ���ช��ยวช�ญด��น 

ร�บบฐ�นข��ม�ล 

- ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ�ตร�ท�งด��น �

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ม�ปร��บก�รณ��น

ต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���5�ป��น�บถ�งว�นท��ย��น

��ก��รปร�กวดร�ค�  

2 

4 น�กว��คร�����ล�

��ก�บบร�บบ

��ว��� 

- ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ��ทท�งด ��น�

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ม�ปร��บก�รณ��น

ต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���5�ป��น�บถ�งว�นท ��ย��น

��ก��รปร�กวดร�ค�  

�ร��  

- ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ�ตร�ท�งด��น �

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ม�ปร��บก�รณ��น

1 
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ล��ด�บ ต����น�ง ค�ณ�มบ�ต�ข��นต���  จ��นวน�(คน) 

ต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���10�ป��น�บถ�งว�นท��ย��น

��ก��รปร�กวดร�ค�  

5 น�กว��คร�����ล�

��ก�บบร�บบ 

- ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ�ตร�ท�งด��น �

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ� 

- ม�ปร��บก�รณ��นต����น�งท��ร�บ ��ม�น��ยกว���5�ป��

น�บถ�งว�นท ��ย��น��ก��รปร�กวดร�ค�  

2 

6 น�กพ�ฒน�ร�บบ

��ว����

(�ปร�กรม�ม�ร �) 

- ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ��ทท�งด ��น�

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ม�ปร��บก�รณ��น

ต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���3�ป��น�บถ�งว�นท��ย��น

��ก��รปร�กวดร�ค�  

�ร��  

- ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ�ตร�ท�งด��น �

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ม�ปร��บก�รณ��น

ต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���5�ป��น�บถ�งว�นท ��ย��น

��ก��รปร�กวดร�ค�  

1 

7 น�กพ�ฒน�ร�บบ�

(�ปร�กรม�ม�ร �) 

- ว�ฒ�ก�รศ�กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ�ตร�ท�งด��น�

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ� 

- ม�ปร��บก�รณ��นต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���3�ป��

น�บถ�งว�นท ��ย��น��ก��รปร�กวดร�ค�  

10 

8 น�กตรวจ��บ

ค�ณภ�พ 

- ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ�ตร�ท�งด��น �

ว�ทย�ก�รค�มพ�ว�ต�ร��ว�ศวกรรมค�มพ�ว�ต�ร��

�ร���ทค�น�ลย���ร�น�ทศ� 

- ม�ปร��บก�รณ��นต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���5�ป��

น�บถ�งว�นท ��ย��น��ก��รปร�กวดร�ค�  

5 

9 �ลข�น�ก�ร

�ครงก�ร 

- ว�ฒ�ก�รศ �กษ��ม�ต���กว��ปร�ญญ�ตร� 

- ม�ปร��บก�รณ��นต����น�งท��ร�บ��ม�น��ยกว���2�ป��

น�บถ�งว�นท ��ย��น��ก��รปร�กวดร�ค�  

1 

�ม�ย��ต�:�ผ��ร �บจ ��ง��ม�รถ�พ��มบ �คคล�กร�ด�ต�มคว�ม��ม���มข�งง�น  
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ภ�คผนวก�2  

กร�บ�นวค�ด��วน�ช�� �มต���(API)�ร�บบก�ร��บค�นข��ม�ลก�รจด�จ�งทร�พย���นท�งป�ญญ�  

�ล���ปพล��คช��น�DIP e-Service �พ���บร�ก�รปร�ช�ชน�ผ��ข���ล�ต�ว�ทน 
 

 
�ครงก�รท ��ร�บผ�ดช�บ 

P1 �ครงก�รบ�รณ�ก�รข��ม�ล��ร�น�ทศ�ล��งค�คว�มร��ด��นทร�พย���นท�งป�ญญ� �พ�����งคมด�จ�ท�ล�(ศท.) 

P2 �ครงก�รพ�ฒน�ร�บบบร���รจ�ดก�ร�คร���ง�ม�ยก�รค��� (�คม.) 

P3 �ครงก�รพ�ฒน�ร�บบก�ร�จ�ง�ล�ร�บ�จ�งข��ม�ลล�ข��ทธ���นร�ป�บบ�ร�กร�ด�ษ(Paperless)�(�ล�.) 

P4 �ครงก�รพ�ฒน��ล�ปร�บปร�งร�บบ��ทธ�บ�ตร� (e-Patent)��ล�ร�บบ��ทธ�บ�ตร��ก�บบผล�ตภ�ณฑ��(e-Design)�

(ก��.) 

P5 �ครงก�รพ�ฒน�ร�บบ��บค�น�ล��จ�ง�ต��น�ถ�นก�รณ�ข�ร�บ��ทธ�บ�ตรก�ร��ก�บบผล�ตภ�ณฑ�(ก�บ.)
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ภ�คผนวก�3  

�บบพ�มพ�ค��ข�ท���ช��นง�นร�บบ�คร���ง�ม�ยก�รค�� 

 

 1.��บบพ�มพ�ค��ข�จดท��บ�ยน�ก.01 

 2.��บบพ�มพ�ค��ค�ดค ��น/ค���ต��ย�ง�ก.02 

 3.��บบพ�มพ�ค ����ทธรณ��ก.03 

 4.��บบพ�มพ�ค��ข���น�ร��ร�บมรดก��ทธ��นค��ข�/ท��บ�ยน�ก.04  

 5.��บบพ�มพ�ค ��ข�จดท��บ�ยน��ญญ��น�ญ�ต����ช��ก.05 

 6.�บบพ�มพ�ค��ข��ก��ข�ปล��ยน�ปลงร�ยก�รจดท��บ�ยน�ก.06 

 7.��บบพ�มพ�ค ��ข�ต����ย��ก.07 

 8.��บบพ�มพ�ค ��ข�����พ�กถ�นก�รจดท��บ�ยน  

 9.���บบพ�มพ�ค��ข�ตรวจด�ท��บ �ยน�ร����รบบ�ก.09  

 10.���บบพ�มพ�ค��ข�ถ��� �ทธ�ว�นย��น�ค��ข�น�กร�ช��ณ�จ�กร�ก.10  

 11.���บต���นบท��ยค��ข��ก.11 

 12.��บบพ�มพ��น�ง� ����ดงก�รปฏ���ธ�ก.12 

 13.��บบพ�มพ�ค��ข��จ�งผลคด��ก.14 

 14.��บบพ�มพ��น�ง� ��ช���จงก�รถ�กต ��งข�����พ �กถ�นก�รจดท��บ�ยน�ก.15 

 15.��น�ง���� �ญญ���น�ก.17 

 16.��น�ง���ม�บ���น�จ�ก.18 

 17.��น�ง���ข�ผ ��นฟ�นก�ร��ง��ก��ร�ล�กฐ�น�ก.19 

 18.��น�ง���น����ง ��ก��ร�ล�กฐ�น�ก.20 

 19.��บบพ�มพ�ค��ข����บ�นท �กก�รจดท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ�ทนก�รจดท��บ�ยน�นร�ช��ณ�จ�กร  

ก.21 

 20.��บบพ�มพ�ค��ข�จดท��บ�ยน�ปลงท��บ �ยนร��ว��งปร��ทศ�ป�นค ��ข��นร�ช��ณ�จ�กร�ก.22



 

 

 

5�X 5 ซ.ม. 

(��วนท���ก�น���ช��ร�ค��ธรรม�น�ยม

�พ��ม�ซม.ล��200�บ�ท�) 

�บบ�ก.01 

 
 

ค��ข�จดท��บ�ยน  

��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�� ��คร���ง�ม�ยร�บร�ง��  �คร���ง�ม�ยร�วม  

 

����ร�บ�จ���น��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น�ยม  ________________________________  บ�ท  

 

ลงช���  __ _____________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท �� 

 
 

 

1. �จ��ข�ง          �บ�คคลธรรมด� (�ทย)  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )  �ต��งช�ต�  

ช��� _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� _________________________________________________________________________________________ _____________________________________________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ�____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_______________________________ __________________________ ��ญช�ต� �____________ ___________________________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �___________________ ��ทร��ร�__________________ ����มล �__ _______________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช� ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

2. ต�ว�ทน � �ต�ว�ทน   �ต�ว�ทนช �วง          �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต �บ�ค คล(�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )  ����น�  

ช��� _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� _____________________________________ _________________________________________________________________________________________________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ�____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ___ _____________ ปร��ทศ�_________________________________________________________ ��ญช�ต� �_______________________________________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �___________________ ��ทร��ร�__________________ ����มล �____________________________ _____________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 

ค���ช ���มร��ว��งต�ว�ทน  �ล���  �ร����  �ล�/�ร ��  
 

 

3.��ถ�นท��ต�ดต��ภ�ย�นปร��ทศ�ทย   �จ��ข�ง    ต�ว�ทน    ต�ว�ทนช �วง   ���น��� (ร�บ�ช����ล�ท���ย��ผ��ร�บ���ช�ด�จน)________________________________ ___ __  

________________ _______________ _______________ _____________________________________________________ ___________________________ ________ ____  
 

 

4. �คร���ง�ม�ยท ��ข�จดท��บ�ยน    

4.1 ภ�พ�คร���ง�ม�ย  4.2 �คร���ง�ม�ย���ยง 

  ���ยงคน�  ���ยง��ตว��  ���ยง�พลง/ดนตร��  ���ยง���น� 

 ก�ร��ก���ยง�ร��ค��บรรย�ย���ยง 

 ________________________________________________________  

________________________________________________________  

____________________________________________________ ____  

________________________________________________________  

  

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) (����นบ� ��งบ�นท�ก���ยงพร��มค��ข�จ ดท��บ �ยน)  �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

5.�� �กษรต��งปร��ทศต�ม�4.1�(ถ ��ม�)  ���ร�บ�ค�����น�ล�ค���ปล�ป�นภ�ษ��ทย �_______________________________________________________________________ __ ___  

_______________________________________________________ ______________________________ _____________________________________________________  

(กรณ��ป�นภ�ษ�จ�น���ร�บ �ค�����น����น�ยงจ�นกล�ง�ล�จ�น�ต�จ ��ว�ล�ค���ปล)   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

6.�จ ��พวกท�� ______  ร�ยก�ร��นค��/บร �ก�ร �_____________________________________________________________________________________ ___________ ________  

___________________________________________ _______________________ ______________________________ __________________________________________  

(���ร�บ��ม�ย�ลขจ��พวก�ล�ร�ยก�ร��นค��/บร�ก�ร�ป�น�ย��ง��ต�มปร�ก�ศกร�ทรวงพ�ณ�ชย���ร���ง�ก�รก���นดจ��พวก��นค���ล�บร�ก�ร)   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

�ม�ย��ต� ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11)  

 

 

 (ล�ยม��ช���) _________________ _____ ______________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน  

 (____________________________________ )  

 �น�� _____ ข�งจ ��นวน  _____ �น��  

                                                                                                                                       (____________________________________)

5 X 5 �.ม.

(�่ว���่เ��� ��้ช���� ่า���มเ��ยม

เ� �่ม �ม.ล� 200 �า� )

                                                                                                                         (ลายม ือชื่อ ) ____________________________________ เจ้าของ /ตัว���
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�บบ�ก.01 
 

7.�ก�รข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยท��ม�ล�กษณ��ป�นกล��มข�ง���ต�มม�ตร��7�วรรค��ง�(5) �(กล��มข�ง����ม�ยถ�ง�ก�รรวมก�นข�ง��ต��ง�ต��2���ข ��น�ป�ล���ดง�ดย 

ล�กษณ�พ��ศษ��ช�น�ภ�พลวดล�ยท ���ป�น��ต��ง�) 

 ข�ร�บคว�มค��มคร�ง(���บรรย�ยล �กษณ�กล��มข�ง���ล�ร�บ��� ���ช �ด�จน) _______ ______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________ ________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 

 �ม�ข�ร�บคว�มค��มคร�ง  
 

 

8.� ก�รข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยท��ม�ล �กษณ��ป�นร�ปร��ง�ร��ร�ปทรงข�งว�ตถ��ต�มม�ตร��7�วรรค��ง�(10)�(ร�ปร��ง�ร��ร�ปทรงข�งว�ตถ���ม�ยถ�ง� �คร���ง�ม�ยท����ดง 

ด��นกว��ง�ด��นย�ว�ด��นล�ก ��ร����มม�ต�) 

 ข�ร�บคว�มค��มคร�ง�(�����ดงภ�พด��น�น��ข�ง�คร���ง�ม�ยลง�นข���4.1���วนภ�พด��น���น��(ถ��ม�))  

 ค��บรรย�ยล�กษณ��คร���ง�ม�ย(ถ��ม�) �_____ __________________________ ______________________________________________________________________ ___  

________________ ______________________________________________________________________________________________________________________  

_____ _________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____ _________________________________________________________________________________________________________________________________  

  �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 

 �ม�ข�ร�บคว�มค��มคร�ง  
 

 

9. ก�ร�ช��คร���ง�ม�ย�ดยก�รจ���น��ย �ผย�พร� �ร���ฆษณ�ก��นย��นค��ข�น�� 

 �ด��ช��ร���น �ญ�ต����ช�   �ม��คย�ช��ร���น�ญ�ต����ช� 
 

 

10.�ก�รข����ถ��ว��ว�นท��ย��นค��ข�น�กร�ช��ณ�จ�กรคร��ง�รก�ป�นว�นย��นค��ข��นร�ช��ณ�จ�กรต�มม�ตร��28��ร�� 

ก�รข����ถ��ว��ว� นท��น����นค��ท���ช��คร ���ง�ม�ยก�รค����ก��ดง�นง�น��ดง��นค��ร��ว��งปร��ทศต�มม�ตร��28 ทว�  

 ข�ถ��� �ทธ��ล��ด�ย��นค��ข�พร��ม��ก��ร�ล�กฐ�น    ข�ถ��� �ทธ��ล��ด�ย��น�น �ง� ��ข�ผ ��นผ�นก�ร��ง��ก��ร�ล�กฐ�น 
 

 

11.�ผ��ปร�ก�บก�ร�OTOP  

ปร��ภท�OTOP �ปร�ก�บก�รร�ย�ด�ยว  �กล��มผ��ปร�ก�บก�ร  �SMEs �ลขท��บ�ยน�OTOP_____________________________  
 

 

12. ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บค��ข�จดท��บ�ยน  

 ����น�บ�ตรปร�จ��ต �ว�ร��� ���น��น�ง���ร �บร�งน�ต�บ �คคลท����ก����ม ��ก�น�6��ด��น�ข�ง�จ ��ข�ง  

 ����น��น�ง���ม�บ���น�จ�(ก.18)  �ล�����น�บ�ตรปร�จ��ต�วข�ง ผ��ร �บม�บ��� น�จ�(ถ��ม�)  

 �น�ง�����ดงก�รปฏ���ธ�(ก.12) (ถ��ม�)  

 ร�ยช����ล���ก��ร�ล�กฐ�น�ร��ค ��ช���จง��ดงคว�ม��มพ�นธ�ข�งผ��ม���ทธ��ช��คร���ง�ม�ยร�วม�(กรณ��คร���ง�ม�ยร�วม)  

 ข��บ�งค�บ�ร��ข��ก ���นด�ล�ก�กณฑ�ก�ร�ช��คร���ง�ม�ยร�บร�ง�(กรณ��คร���ง�ม�ยร �บร�ง)  

 ��ก��ร�ล�กฐ�นก�รน����บล�กษณ�บ�ง�ฉพ��ท���ก�ดจ�กก�ร�ช��คร���ง�ม�ยต�มข��� 9. 

 ค��ข�ถ ��� �ทธ�ว�นท��ย��นค��ข��นต��งปร��ทศคร��ง�รก�ร��ว �นท��น ����นค����ก��ดง�(ก. 10)  (ถ��ม�) 

 ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บก�รย��นค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ย���ยง�(ถ��ม�)  

 �น�ง���ย�นย�มจ�กผ ����น�ร��ผ��ร �บ��นต�มม�ตร���51/1  

 �น�ง����น�ญ�ต����ช�ล�ยม��ช ����ร��ภ�พข�งบ�คคล���น�ป�น �คร���ง�ม�ยก�รค��  

 �น�ง���ข�ผ��นผ�นก�ร� �ง��ก��ร�ล�กฐ�น�(ก. 19)  
 

 

13.�ข��พ�จ��ข�ร �บร�งว�� 

 (1)  ข��พ�จ�� �ป�น�จ��ข�ง�ร ���ป�นผ��ม���ทธ��ดยช�บด�วยกฎ�ม�ย�น�คร���ง�ม�ยก�รค��ท��น ��ม�ย��นค ��ข�จดท��บ�ยนต�มค��ข�น������  

 (2)  ข���ท�จจร�งท��งปวงท��ร�บ��ว��นค��ข�จดท��บ�ยน�ล���ก��รก�รจดท��บ�ยนถ�กต��ง�ล��ป�นคว�มจร�งท�กปร�ก�ร  
 

 

 (ล�ยม��ช��� ) _____ _______________________________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน 

 (____________________________________ )  
 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว �ธ�พ�มพ���นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล����ยด�ด�ครบถ�วน�����พ �มพ��น�บต���(ก.11) 

 

�น�� _____ ข�งจ��นวน  _____ �น��  
 

                                                                                                                                    (____________________________________)

                                                                                                                      (ลายมือช่ือ) ____________________________________ เจ้าของ /ตัว���
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�บบ�ก.02 

 
 

�ค��ค�ดค��นก�รข�จดท��บ�ยน 

�ค���ต��ย�ง  

 

����ร�บ�จ���น��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น �ยม  ________________________________  บ�ท  

 

ลงช���  _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _________ ______________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท�� 

 
 

 

1.  �จ��ข�ง    ผ��ค �ดค��น           �บ�คคลธรรมด� (�ทย)  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร(�ทย )  �ต��งช�ต �  

ช��� _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� ____________________________________________________________________________________________________ __________________________________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_________________________________________ _________________ ��ญช�ต� �______________ ___________ _____________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �______ __ ____________ ��ทร��ร�__________________ ����มล �____ ____________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

2. ต�ว�ทน � �ต�ว�ทน   �ต�ว�ทนช �วง          �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )  ����น�  

ช��� _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� _______________________________________________ _______________________________________________________________________________________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ____________ ____ ปร��ทศ�__________________________________________________________ ��ญช�ต� �______________________________________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �____________________ ��ทร��ร�__________________ ����มล �____________________________________ ____  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 

ค���ช ���มร��ว��งต�ว�ทน  �ล���  �ร����  �ล�/�ร��  
 

 

3.��ถ�นท��ต�ดต��ภ�ย�นปร��ทศ�ทย   �จ��ข�ง /ผ��ค�ดค��น   ต�ว�ทน    ต�ว�ทนช�วง    ���น��� (ร�บ �ช����ล�ท���ย��ผ��ร�บ���ช�ด�จน)_____________________ _________  

________________ ____________________ __________ ____________________________________________________________________________________________  
 

 

4. ร�บ���ต����งก�รค�ดค��น�/ค���ต��ย�ง�(����ช��บต����ก.11)  

ค��ข�ท��ค�ดค��น�ด�ปร�ก�ศ�ฆษณ� 

ว�นท�� �__________________________  จ��พวกท ���_______________  ล��ด�บท�� �_______________  
 

 

5.� ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บ 

 5.1 ก�รค�ดค��น  

 ����น�ค�ดค��น�1 ช�ด 

 ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บก�รค�ดค ��น  

 ����น���� �น�บ�ตรปร�จ��ต�ว�ร��� ���น��น �ง� �� 

ร�บร�งน�ต �บ�คคลท����ก����ม��ก�น�6 �ด��น  

 ����น��น�ง���ม�บ���น�จ�(ก.18)  

�ล�����น�บ�ตรปร�จ��ต�วข�งผ��ร�บม�บ���น�จ  

 �น�ง���ข�ผ��นผ�นก�ร� �ง��ก��ร�ล�กฐ�น�(ก.19)  

 5.2 ค���ต��ย �ง 

 ����น�ค���ต��ย�ง�1�ช�ด��ร��ต�มจ��นวนผ��ค�ดค��น  

 ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บก�ร�ต ��ย�ง  

 �น�ง���ข�ผ��นผ �นก�ร��ง��ก��ร�ล�กฐ�น�(ก.19)  

 

 

6.� 
 

(ล�ยม��ช���) ____________________________________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน  

(____________________________________ )  
 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ���นกรณ�ท ���ม���จร�บ�ร�ยล����ยด�ด�ครบถ�วน���� �พ�มพ��น�บต���(ก.11)  

 

�น�� _____ ข�งจ��นวน  _____ �น��  

 

                                                                       (____________________________________)

                                                          (ลายม ือชื่อ) ____________________________________ เ��า�อ� /������
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�บบ�ก.03 

 
 

ค����ทธรณ�  

 

����ร�บ�จ���น��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น �ยม  ________________________________  บ�ท  

 

ลงช���  _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท�� 

 
 

ท��บ�ยน �ลขท�� 
 

 

1. ผ����ทธรณ�   ��จ��ข�ง  �ผ��ค�ดค��น  �ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต  �ผ�� �ด�ร �บ�น�ญ�ตช�วง      �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  � �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย)  � �ต��งช�ต� 

ช��� _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� _________________________________________________________ _____________________________________________________________________________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_________________________________________________________��ญช�ต� �___ ______________ ______________________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �___________ __ _______ ��ทร��ร�__________________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

2. ต�ว�ทน � �ต�ว�ทน   �ต�ว�ทนช �วง          �บ�คคลธรรมด�(�ทย )  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )  ����น�  

ช��� _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� ____ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________ ________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_________________________________________________________��ญช�ต� �_______________________________________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �____________________ ��ทร��ร�__________________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 

ค���ช ���มร��ว��งต�ว�ทน  �ล���  �ร����  �ล�/�ร��  
 

 

3.��ถ�นท��ต�ดต��ภ�ย�นปร��ทศ�ทย   ผ����ทธรณ�    ต�ว�ทน    ต�ว�ทนช �วง   ���น ��� (ร�บ�ช����ล�ท���ย��ผ��ร�บ���ช�ด�จน) ___________ _________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  
 

 

4. ��ทธรณ�ค�����ง/ค��ว�น�จฉ�ยข�งน�ยท��บ�ยน�ต�มม�ตร� 

________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________  
 

 

5.� ร�บ���ต����งก�ร��ทธรณ�� 

___________ _______________________________________________________________________________________________________________________________  

____________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

  �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

6.���ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บค��ข���ทธรณ�  

 ����น�ค����ทธรณ��จ��นวน�19 �ช�ด 

 ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บก�ร��ทธรณ�  
 ����น��น�ง���ม�บ���น�จ�(ก.18) �ล�����น�บ� ตรปร�จ��ต�วผ��ร�บม�บ���น�จ 

 �น�ง���ข�ผ��นผ�นก�ร� �ง��ก��ร�ล�กฐ�น�(ก. 19)  
 

 

7.� 
 

(ล�ยม��ช���) __________________________________ __ ผ����ทธรณ�/ต�ว�ทน 

(____________________________________ )  
 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ���นกรณ�ท ���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ ��น�บต���(ก.11)  

 

�น�� _____ ข�งจ��นวน  _____ �น��  

 

                                                                             (____________________________________)

                                                               (ลาย มือชื่อ) ____________________________________ ผู�อ������ /������
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�บบ�ก.04 

 
 

�ค��ข� ��น�ร��ร�บมรดก��ทธ��นค��ข�ท ��ย��นจดท��บ�ยน 

�ค��ข� ��น�ร��ร�บมรดก��ทธ��น�คร���ง�ม�ยท��จดท��บ�ยน�ล�ว 

 

����ร�บ�จ���น��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น �ยม  ________________________________  บ�ท  
 

ลงช��� _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท�� 

 
 

 

ท��บ�ยน �ลขท�� 

 
 

  

����ร�บผ����น  ����ร�บผ��ร�บ��น/ ผ��ร�บมรดก 

1. �จ��ข�ง  �บ�คคลธรรมด� (�ทย)  �น�ต �บ�คคล (�ทย)  ���วนร�ชก�ร(�ทย ) 1. ผ��ร�บ��น/ผ��ร�บมรดก  �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต�บ�คคล (�ทย)   

�ต��งช�ต � �� ���วนร�ชก�ร (�ทย )    �ต��งช�ต � 

ช��� _______ ________________________________________________________  ช���  _______________________________________________________________  

ท���ย�� ______________________________________________________________  ท���ย�� __________________________________________________ ____________  

�ขวง/ต��บล ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  �ขวง/ต��บล ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  

จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  __________________ ___  จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร�� ��ปรษณ�ย� ______________ ____ ___  

��ญช�ต� �_____ ___________ _____ปร��ทศ�______ ________________ _____ ___  ��ญช�ต��_____ ___________ ____ _ปร��ทศ�______ ________________ _____ ___  

��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท� __ ________ ________ ____________ _ ��ช�พ___________ ___ ____ _____ �ทรศ�พท�__ ____ ____________ _____ _______ _ 

�ทร��ร_____ ______ ____ ______ _���มล �__ _______________________________  �ทร��ร_____ ______ ________ __ _���มล �__ _______________________________  
  

 �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต�บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ���� �ยภ�ษ���กร  
      

               
 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ )                

 �พ�� ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 
  

  

2.�ต�ว�ทน�� �ต�ว�ทน�� �ต�ว�ทนช �วง 2.�ต�ว�ทน �� �ต�ว�ทน�� �ต�ว�ทนช�วง  

�บ�คคลธรรมด� (�ทย)  �น�ต �บ�คคล (�ทย)  ���วนร�ชก�ร (�ทย ) ����น� �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )  ����น� 

ช��� _______________________________________________________________  ช���  ________________________ _______________________________________  

ท���ย�� ______________________________________________________________  ท���ย�� ______________________________________________________________  

�ขวง/ต��บล ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  �ขวง/ต��บล  ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  

จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  __________________ ___  จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  ______________ ____ ___  

��ญช�ต� �_____ ___________ _____ปร��ทศ�______ __________ ______ _____ ___  ��ญช�ต��_____ ___________ ____ _ปร��ทศ�______ ________________ _____ ___  

��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท� __ ________ ________ ____________ _ ��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท�__ ____ ____________ _____ _______ _ 

�ทร��ร_____ ______ ____ ______ _���มล �__ _______________________________  �ทร��ร_____ ______ ________ __ _���มล �__ _______________________________  
  

 �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต�บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ���� �ยภ�ษ���กร  
      

               
 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ )                

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 
  

ค���ช ���มร��ว��งต�ว�ทน   �ล���  �ร� ���  �ล�/�ร��  ค���ช ���มร��ว ��งต�ว�ทน   �ล�� �  �ร����  �ล�/�ร��  

  

  

3.��ถ�นท��ต�ดต��ภ�ย�นปร��ทศ�ทย  3.��ถ�นท��ต�ดต��ภ�ย�นปร��ทศ�ทย   

 �จ��ข�ง��  ต�ว�ทน� �  ต�ว�ทนช �วง��   �จ��ข�ง��  ต�ว�ทน� �  ต�ว�ทนช�วง��  

 ���น� (ร�บ�ช����ล�ท ���ย��ผ��ร �บ���ช�ด�จน)  ���น� (ร�บ�ช����ล�ท���ย ��ผ��ร�บ���ช�ด�จน)  

______________________ _____________________________________________  ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  ___________________________________________________________________  

____ _______________________________________________________________  ___________________________________________________________________  
  

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11)  
 

 

(ล�ยม��ช���) �______________________________________  �จ��ข�ง(ผ����น)/ต�ว�ทน  (ล�ยม��ช���) �______________________________________  ผ��ร�บ��น/ ผ�� ร�บมรดก/ต�ว�ทน  

(_______ ______________________________ _) (___ ______________________________ _____ ) 

�น�� _____ ข�งจ ��นวน  _____ �น�� 

                (___________________________________)                (_________________________________)

 (ลายมือชื่อ ) _________________________________  ��้����อ� /��้���ม��� /������  (ลายมือชื่อ ) _____________ ______________________  เจ้าขอ� (��้�อ� )/������
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�บบ�ก.04 
 

4. ร�ยล����ยด �คร���ง�ม�ยท ����น 

4.1 จ��พวก�ร�ยก�ร��นค��/บร�ก�ร 

 ท�กจ��พวก�ท�กร�ยก�ร��นค ��/บร�ก�ร 

 บ�งจ ��พวก�ท�กร�ยก� ร��นค��/บร�ก�ร�จ��พวกท�� _____ ____________________________ ________________________ ___________ ___________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ _________________________________________  

 ท�กจ��พวก�บ�งร�ยก� ร��นค��/บร�ก�ร 

จ��พวกท ��_____________ร�ยก�ร��นค��/บร �ก�ร_________________________________________________________________________________________________  

_______________________ ______________________________________________________________________________________________________________  

 บ�งจ��พวก�บ�งร�ยก�ร� �นค ��/บร�ก�ร 

จ��พวกท ��_____________ร�ยก�ร��นค��/บร �ก�ร_____________________________________________________ ____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

4.2 ก�ร��น�ร ��ร�บมรดก��ป �นก�ร��น�ร��ร�บมรดก��ทธ��น  

 �คร���ง�ม�ย�ต��พ�ยง�ย��ง�ด�ยว 

 �คร���ง�ม�ยพร��มก�บก�จก�รท���ก��ยวข��ง 

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

5. ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บค��ข���น�ร��ร�บมรดก  

 �น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน��ร ���บ�ทน  

 ����น�บ�ตรปร�จ��ต�ว�ร��� ���น��น�ง���ร�บร�งน�ต�บ�คคลท����ก����ม��ก �น 6��ด��นข�งผ����น�ล�ผ��ร �บ��น 

 �น�ง�����ญญ���น�คร���ง�ม�ย�(กรณ���น�ดย��ญญ�) 

 กรณ���น�ดยร�บมรดก��ล�ม��ด �ท��พ�น�ยกรรม 

 ภ�พถ��ย�บมรณ�บ�ตร   

 �น�ง���ย�นย�นข�งท�ย�ทผ ��ร�บมรดก 

 กรณ���น�ดยม�ผ��จ�ดก�รมรดก�ร��ต�มค�����งศ�ล  

 ภ�พถ��ย�บมรณ�บ�ตร�� 

 ภ�พถ��ยพ�น�ยกรรม��ร������น�ค�����งต ��งผ��จ�ดก� รมรดก  

 ����น�บ�ตรปร�จ��ต�วผ��จ�ดก�รมรดก�ร��ผ��ร �บพ�น�ยกรรม 

 กรณ���น�ดยก�รข�ยท�ดตล�ด�����ง�น�ง���� ��ค�ญ��ดงกรรม� �ทธ��ข�งผ��ซ����คร���ง�ม�ยจ�กก�รข�ยท�ดตล�ดข�ง� ��น�กง�นบ�งค�บคด��ล�ว�งทร�พย � 

 กรณ���น�ดยพร�ร�ชบ �ญญ�ต��ล�กปร�ก�นท�งธ�รก�จ�พ.ศ.�2558��� ���ง�น�ง����จ�งข���ท�จจร�ง�ล���ก��ร�ล �กฐ�น�ก ��ยวก�บก�รบ�งค �บ�ล�กปร�ก�น�ร��ค��พ�พ�กษ� 

บ�งค�บ�ล �กปร�ก�น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

6.  6.  

  

(ล�ยม��ช���) �_______ ______________________________ _�จ��ข�ง(ผ����น)/ต�ว�ทน  (ล�ยม��ช���) �___________________ _________________ ผ��ร�บ��น/ผ�� ร� บมรดก/ต�ว�ทน 

(_______________________________________ ) (_____ _________________________ ______ ) 
  

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11)  

 

�น�� _____ ข�งจ ��นวน  _____ �น��  
 

 (ลายม ือชื่อ ) _________________________________ ��้����อ� /��้���ม���/������  (ลาย มือชื่อ ) ___________________________________ เจ้าขอ� (��้�อ� )/������

               (_________________________________)                (___________________________________)
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�บบ�ก.05 

 
 

�ค��ข�จดท��บ�ยน��ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร  

�ค��ข�จดท��บ�ยนต����ย���ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร 

 

����ร�บ�จ���น��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น �ยม  ___________________________ _____  บ�ท  
 

ลงช���  _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท�� 

 
 

 

ท��บ�ยน �ลขท�� 

 
 

  

����ร�บ �จ��ข�ง/ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต ����ร�บผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต/ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ตช�วง 

1. ��จ��ข�ง   �ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต  �บ�คคลธรรมด� (�ทย)   2. �ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต  �ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ตช�วง   �บ�คคลธรรมด� (�ทย)   

 �น�ต �บ�คคล (�ทย)  ���วนร�ชก�ร (�ทย)�� �ต��งช�ต�  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )�� �ต��งช�ต� 

ช��� _______________________________________________________________  ช��� _________________________________________ ______________________  

ท���ย�� ______________________________________________________________  ท�� �ย�� ______________________________________________________________  

�ขวง/ต��บล ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  �ขวง/ต��บล ____________ __ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  

จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  __________________ ___  จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  ______________ ____ ___  

��ญช�ต� �_____ ___________ _____ปร��ทศ�______ ________________ _____ ___  ��ญช�ต ��__________ ______ ____ _ปร��ทศ�______ ________________ _____ ___  

��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท� __ ________ ________ ____________ _ ��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท�__ ________ ____________________ _ 

�ทร��ร_____ ______ ____ ______ _���มล �__ _________________ ______________  �ทร��ร_________ __ ____ ____ __ _���มล �__ _______________________________  
  

 �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต�บ�คคล   �ลขปร�จ��ต�วผ�����ยภ�ษ���กร  

                �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ )                 �พ��ม�ต �ม  (ด�ง�นบ) 
  

  

3.�ต�ว�ทน �� �ต�ว�ทน �� �ต�ว�ทนช�วง 4.�ต�ว�ทน �� �ต�ว�ทน� � �ต�ว�ทนช�วง  

�บ�คคลธรรมด� (�ทย)  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร(�ทย )  ����น� �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต�บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย)  ����น�  

ช��� _______________________________________________________________  ช��� _______________________________________________________________  

ท���ย�� ____________________________________________________________ __  ท�� �ย�� ______________________________________________________________  

�ขวง/ต��บล ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  �ขวง/ต��บล ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  

จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  __________________ ___  จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  ______________ ____ ___  

��ญช�ต� �_____ ___________ _____ปร��ทศ�______ ________________ _____ ___  ��ญช�ต� �__________ ______ ____ _ปร��ทศ�______ ________________ _____ ___  

��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท� __ ________ ________ ____________ _ ��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท�__ ________ ____________________ _ 

�ทร��ร_____ ______ ____ ______ _���มล �__ _______________________________  �ทร��ร_________ __ ____ ____ __ _���มล �__ _______________________________  
  

 �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต�บ�คคล    �ลขปร�จ��ต�วผ�����ยภ�ษ���กร  

                �พ��ม�ต�ม (ด�ง�นบ )                
 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 

ค���ช ���มร��ว��งต�ว�ทน   �ล���  �ร�� ��  �ล�/�ร��  ค���ช ���มร��ว��งต�ว�ทน   �ล���  �ร����  �ล�/�ร��  

  

  

5.��ถ�นท��ต�ดต��ภ�ย�นปร��ทศ�ทย  6.��ถ�นท��ต �ดต��ภ�ย�นปร��ทศ�ทย  

 �จ��ข�ง��  ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต��  ต�ว�ทน��  ต�ว�ทนช �วง��   ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต  �ผ�� �ด�ร �บ�น�ญ�ตช�วง    ต�ว�ทน� �  ต�ว�ทนช�วง��  

 ���น� (ร�บ�ช����ล�ท ���ย��ผ��ร �บ���ช�ด�จน)  ���น�  (ร�บ�ช����ล�ท���ย ��ผ��ร�บ���ช�ด�จน)  

___________________________________________________________ ________  ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  ___________________________________________________________________  

_________________________________________ __________________________  ___________________________________________________________________  
  

 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11)  
 

(ล�ยม��ช���) �___ _____________________________ ___  �จ��ข�ง/ผ���ด�ร�บ  (ล�ยม��ช���) ____________________________________ ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต/ผ���ด�ร�บ  

 (___ _______ ____________ _____________ )�น�ญ�ต/ต�ว�ทน   (____________________________________ )�น�ญ�ตช�วง/ต�ว�ทน 
 

 �น��  _____ ข�งจ ��นวน  _____ �น��  

                       (_________________________________)อ���า� /������                   (____________________________________ )อ���า�ช่�� /������

        (ลายมือชื่อ ) ___________________________________  ��้า�อ� /ผู้ได้���     (ลายมือชื่อ ) ____________________________________ ผู้ได้���อ���า� /ผู้ได้���
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�บบ�ก.05 
 

7.�ร�ยก�รจดท��บ�ยน��ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร  

7.1 จ��พวก�ร�ยก�ร��นค��/บร�ก� ร 

 ท�กจ��พวก�ท�กร�ยก�ร��นค ��/บร�ก�ร 

 บ�งจ ��พวก�ท�กร�ยก� ร��นค��/บร�ก�ร�จ��พวกท�� _________________________________________________________ ____________ __________________________  

___________________________________________________________ __________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ท�กจ��พวก�บ�งร�ยก� ร��นค��/บร�ก�ร 

จ��พวกท ��_____________ร�ยก�ร��นค��/บร �ก�ร_________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________ ______________________  

 บ�งจ��พวก�บ�งร�ยก�ร� �นค ��/บร�ก�ร 

จ��พวกท ��_____________ร�ยก�ร��นค��/บร �ก�ร_________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________ ___________________________________________________________________________________________  

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

7.2 ��ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร �ก�ร�ฉบ �บลงว�นท���_______________________  �ดยร�บ ��ง���น�ข�ร��ข ��ก���นด�ก��ยวก �บก�รควบค�มค�ณภ�พ��นค��/บร�ก�ร 

ร��ว��ง �จ��ข�ง�ล�ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต�ว��นข �� (���ร�บ��ลขข���ร���น���คว�ม�ก��ยวก�บก�รควบค�มค�ณภ�พ��นค ��/บร�ก�ร)  ___________________________________________  

____________________________________________________________________________ __________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 
 

 

7.3 ��ญญ��น�ญ�ต��� �ช��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก� ร�ต�มข���7.2�น���ป�ช �ก�บก�รย ��นค��ข�จดท��บ�ยน� �ญญ��น�ญ�ต����ช��คร ���ง�ม�ยก�รค��/บร �ก�ร  

จ��นวน�_________________ ค��ข��ด �งน��______________________________________________________________________________________________________ 

_____ _________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 
 

 

7.4 ��ทธ�ข�ง�จ��ข�ง�คร���ง�ม�ย�ล�ผ ���ด�ร�บ�น�ญ�ต�  

7.4.1 �จ��ข�ง�คร���ง�ม�ยก�รค����  ม���ทธ� ��  �ม�ม�� �ทธ���ช ��คร���ง�ม�ยด�งกล��วภ�ย�น��ย���ญญ�  

7.4.2  �จ��ข�ง�คร���ง�ม�ยก�รค��� �  ม���ทธ� ��  �ม�ม�� �ทธ�� �น�ญ�ต���บ�คคล���น�ช ��คร���ง�ม�ยน���ด���ก  

7.4.3  ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต��ม�รถ��นก�ร�น�ญ�ตต�ม��ญญ����บ �คคลภ�ยน�ก ��  �ด� ��  �ม� �ด�  
7.4.4  ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต��ม�รถ�น�ญ�ตช�วง��� บ�คคล���น ��  �ด� ��  �ม��ด�  

 

 

8.  ก�รข�ต����ย�ท ��บ�ยน��ญญ��น�ญ�ต  

 ก�รข�ต ����ย���ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�น��น��จ��ข�ง�คร���ง�ม�ยก�รค���ล�ผ�� �ด� ร�บ�น�ญ�ต���ข�ร�บร�งว��  

��ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�รด�งกล��ว�ม��ด�ม �ก�ร�ก��ข�ปล��ยน�ปลง�ต�ปร�ก�ร�ด�(�ม�ต��ง�นบ� �ญญ��น�ญ�ต)  

 �ด��นบ��ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�ท���ก��ข�พ��ม�ต�ม�ล�วม�พร��มน �� 
 

 

9.  ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บค��ข�จดท��บ�ยน��ญญ��น�ญ�ต����ช�� �ทธ� 

 ��ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร���ล�����น��1�ฉบ�บ  

(กรณ�ต����ย�ก�รจดท��บ�ยน��ญญ��น�ญ�ต�ถ ��ม�ก�ร�ก��ข�พ ��ม�ต�ม��ญญ��น �ญ�ต����นบ��ญญ�ซ��ง�ก��ข�พ��ม�ต�มด�วย)  

 ����น�บ�ตรปร�จ��ต �ว�ร��� ���น��น�ง���ร �บร�งน�ต�บ �คคลท����ก �� ��ม ��ก�น�6��ด��น�ข�งผ���น�ญ�ต�(�จ��ข�ง)  
�ล�ผ���ด�ร �บ�น�ญ�ต/ผ���ด�ร �บ�น�ญ�ตช�วง 

 ����น��น�ง���ม�บ���น�จ�(ก.18) �ล�����น�บ�ตรปร�จ��ต �วข�งผ��ร�บม�บ���น�จ  
 

 

10. 

(ล�ยม��ช���) �______________________________________  �จ��ข�ง/ผ���ด�ร�บ  (ล�ยม��ช���) ____________________ ______________ ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต/ผ���ด�ร�บ  

 (____________________________________ ___ )�น�ญ�ต/ต�ว�ทน   (_____ _______________________ ______ )�น�ญ�ตช�วง/ต�ว�ทน 
 

 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน���� �พ�มพ��น�บต���(ก.11)  

 

 �น��  _____ ข�งจ��นวน  _____ �น��  
 

        (ลายมือชื่อ ) ___________________________________  ��้า�อ� /ผู้ได้���    (ลายมือชื่อ ) ____________________________________ ผู้ได้���อ���า� /ผู้ได้���

                  (____________________________________)อ���า�ช่�� /������                       (_ ________________________________ )อ���า� /������
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�บบ�ก.06 

 
 

ค��ข��ก��ข�ปล��ยน�ปลงร�ยก�รจดท��บ�ยน 
�ก��นร�บจดท��บ�ยน   �จดท��บ�ยน�ล�ว   ต����ย�  

 

�ช���ต�ว/ช����ก�ล/ช���น�ต�บ�คคล/��ญช�ต� /ท���ย�� ข�ง�จ��ข�ง  �ค�����น�ล�ค���ปล  

�ช���ต�ว/ช����ก�ล/ช���น�ต�บ�คคล /��ญช�ต� /ท���ย�� ข�งต�ว�ทน  �ร�ยก�ร��นค��/บร�ก�ร  

��ต�งต��ง�ร���ปล��ยน�ปลงต�ว�ทน  ��คร���ง�ม�ย  

�ร�ยก�ร��ญญ��น�ญ�ต  ��ถ�นท��ต�ดต���นปร��ทศ�ทย  

���น��ญญ��น�ญ�ต  �ข��บ�งค�บก�ร�ช��คร���ง�ม�ยร�บร�ง  

�ต��งผ��จ�ดก�รมรดก  ����น� �________________________________  
 

 

����ร�บ�จ���น��ท��  
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น�ยม ________________________________  บ�ท  
 

ลงช��� _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 
 

ค��ข��ลขท �� 

 

 
 

 

ท��บ�ยน �ลขท�� 

 

 
 

 

1.  �จ��ข�ง           �บ�คคลธรรมด� (�ทย)  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร(�ทย )  �ต��งช�ต � 

ช��� _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด__________ ______________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_________________________________________________________��ญช�ต� �___ ___ _________ ________________________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �________________ __ __ ��ทร��ร�____ ______________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 
 

 

2. ข��พ�จ��ข��ก��ข�ปล��ยน�ปลงร�ยก�รจดท��บ�ยน��ด�งน�� 

 ข�ยก�ล�กข ��คว�มท ���จ�ง�ว��ด�มท��ง�มด  

 ข��ก��ข�ปล��ยน�ปลง�ด�งน��_____________________________ ____________________________________________________________________________________  

________________________ ______________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ ______________________________________________________  

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

3.� ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บค��ข��ก��ข�(บ�งร�ยก�ร)  

 กรณ�ต��งต�ว�ทน�:�����น��น�ง���ม�บ���น�จ�(ก.18) �ล�����น�บ�ตรปร�จ��ต�วข�งผ��ร�บม�บ���น�จ 

 กรณ��ปล ��ยนช���/ช����ก�ล�:������น��ล�กฐ�นก�ร�ปล ��ยนช����/�ช����ก�ล  

 กรณ��ปล ��ยน�ปลงข��บ�งค�บ �คร���ง�ม�ยร�บร�ง��:��ข��บ�งค�บฉบ�บ�ก��ข�ปล��ยน�ปลง  

 กรณ��ปล ��ยน�ปลงร�ยก�ร��ญญ��น�ญ�ต��:����ญญ��น�ญ�ตฉบ�บ�ก��ข�ปล��ยน�ปลง�ล�� ���น��1�ฉบ�บ 

 ��ก��ร� ��น���(ร�บ�)�____________________________ __________________________________________________________________________________________  
 

 

4. 

(ล�ยม��ช���) ____________________________________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน/ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต/ผ��ร�บ��น/ผ����น  

(____________________________________ )  
 

 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11)  
 

 �น��  _____ ข�งจ��นวน  _____ �น��  
 

                                                            (____________________________________)

                                              (ลาย มือชื่อ ) ____________________________________ เจ้าของ /������ /��้��้� ��อ� ��า� /��้����อ�/��้�อ�
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�บบ�ก.07 

 
 

ค��ข�ต����ย�ก�รจดท��บ�ยน 
��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�� ��คร���ง�ม�ยร�บร�ง��  �คร���ง�ม�ยร�วม  

 

����ร�บ�จ���น ��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น�ยม  ________________________________  บ�ท  
 

ลงช���  _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท �� 

 
 

 

ท��บ�ยน�ลขท��  

 
 

 

1.  �จ��ข�ง           �บ�คคลธรรมด� (�ทย)  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร(�ทย )  �ต��งช�ต � 

ช��� _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� ____________________________________ __________________________________________________________________________________________________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_____________________________________________________ __ ___ ��ญช�ต� �__ __ _________ ___________ ______________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �________________ __ __ ��ทร��ร�__________________ ����มล �_________________________ _______________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 
 

 

2. ต�ว�ทน � �ต�ว�ทน   �ต�ว�ทนช �วง           �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร(�ทย )  ����น� 

ช��� ________________________________________________________________________________________________________________________________ _______  

ท���ย�� _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด___ _____________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�__________________________________________________________ ��ญช�ต� �______________________________________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �____________________ ��ทร��ร�__________________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 

ค���ช ���มร��ว��งต�ว�ทน  �ล���  �ร����  �ล�/�ร��  
 

 

3.��ถ�นท��ต�ดต��ภ�ย�นปร��ทศ�ทย   �จ��ข�ง    ต�ว�ทน    ต�ว�ทนช �วง   ���น��� (ร�บ�ช����ล�ท���ย��ผ��ร�บ���ช�ด�จน)______ ______ _____________________ _____  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  
 

 

4. จ��พวก�ล�ร�ยก�ร��นค��/บร�ก�ร  

 4.1 จ��พวก�ล�ร�ยก�ร��นค ��/บร�ก�รคง�ด�ม  4.3  ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลงจ ��พวก��นค��/บร�ก�ร  

จ��พวกท �� ______ ___ _ �ด�ม�จ��พวกท��  ______ ___ _ 

ร�ยก�ร��นค��/บร�ก�รท��ง�มด�_______  ร�ยก�ร ��ม��จ��พวกท ���_________ _�ร�ยก�ร��นค��/บร�ก�รท ��ง�มด�_____ _ ร�ยก�ร  

 ม�ด�งน���____________________________ __________________________  

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ )  �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 

 4.2 จ��พวก�ร��ร�ยก�ร��นค��/บร�ก�รบ�ง��วน  4.4  ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลงจ ��พวก��นค��/บร�ก�รบ�ง��วน��ร��กรณ����น�  

จ��พวกท �� __________ _____________________ ______________________________________  

ร�ยก�ร��นค��/บร�ก�รบ�ง��วน�จ��นวน�_______  ร�ยก�ร  _____________________ ______________________________________  

ม�ด�งน���_______________________________________________________  _____________________ ______________________________________  

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ )  �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

5. 

(ล�ยม��ช���) ____________________________________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน  

(____________________________________ )  
 
 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข��คว�ม����ช�ว �ธ�พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล����ยด�ด�ครบถ�วน�����พ �มพ��น�บต���(ก.11)  
 

 �น��  _____ ข�งจ ��นวน  _____ �น��  
 

                                                                        (____________________________________)

                                                          (ลาย มือชื่อ ) ____________________________________ เ��า�อ� /������
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�บบ�ก.08 

 
 

ค��ข� ����พ�กถ�นก�รจดท��บ �ยน 
��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร��ร�บร�ง��ร�วม 

���ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค���/�บร�ก�ร  

 

����ร�บ�จ���น ��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น�ยม  ________________________________  บ�ท 
 

ลงช���  _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท �� 

 
 

 

ท��บ�ยน�ลขท��  

 
 

  

1. ผ��ข��� ��จ��ข�ง   �ผ��ม���วน�ด����ย   �น�ยท��บ�ยน  1. �ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต   �ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ตช�วง  

�บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต�บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย ) �ต��งช�ต�  �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต�บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย ) �ต��งช�ต�  

ช��� _______________________________________________________________  ช���  _______________________________________________________________  

ท���ย�� __________________ ____________________________________________  ท���ย�� ______________________________________________________________  

�ขวง/ต��บล ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  �ขวง/ต��บล ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  

จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  __________________ ___  จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  ______________ ____ ___  

��ญช�ต� �_____ ___________ _____ปร��ทศ�______ ________________ _____ ___  ��ญช�ต��_____ ___________ ____ _ปร��ทศ�______ __________ ______ _____ ___  

��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท� __ ________ ________ ____________ _ ��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท�__ ____ ____________ _____ _______ _ 

�ทร��ร_____ ______ ____ ______ _���มล �__ _______________________________  �ทร��ร_____ ______ ________ __ _���มล �_________________________________  
  

 �ลขปร�จ��ต�วปร�ช�ชน    น�ต�บ�คคล    �ลขปร�จ��ต�วผ�����ยภ�ษ���กร   �ลขปร�จ��ต�วปร�ช�ชน    น�ต�บ�คคล    �ลขปร�จ��ต�วผ�����ยภ�ษ� ��กร  
  

               
 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ )                

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 
  

  

2.�ต�ว�ทน �� �ต�ว�ทน�� �ต�ว�ทนช�วง  2.�ต�ว�ทน �� �ต�ว�ทน�� �ต�ว�ทนช�วง  

�บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต�บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )  ����น�  �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต�บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )  ����น�  

ช��� _______________________________________________________________  ช���  _______________________________________________________________  

ท���ย�� ______________________________________________________________  ท���ย�� ____________________________________ __________________________  

�ขวง/ต��บล ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  �ขวง/ต��บล ______________ _________ �ขต/����ภ�  _________________ _____  

จ�ง�ว�ด_________________ ______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  __________________ ___  จ�ง�ว�ด________________ _______ __ ___ ร����ปรษณ�ย�  ______________ ____ ___  

��ญช�ต� �_____ ___________ _____ปร��ทศ�______ ________________ _____ ___  ��ญช�ต��_____ ___________ ____ _ปร��ทศ�______ ________________ _____ ___  

��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท� __ ________ ________ ____________ _ ��ช�พ___________ ____ ___ _____ �ทรศ�พท�__ ____ ____________ _____ _______ _ 

�ทร��ร_____ ______ ____ ______ _���มล �__ _______________________________  �ทร��ร_____ ______ ________ __ _���มล �__ _______________________________  
  

 �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต�บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ���� �ยภ�ษ���กร  
  

               
 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ )                

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 
  

ค���ช ���มร��ว��งต�ว�ทน   �ล���  �ร����  �ล�/�ร��  ค���ช ���มร��ว ��งต�ว�ทน   �ล�� �  �ร����  �ล�/�ร��  

  

  

3.��ถ�นท��ต�ดต��ภ�ย�นปร��ทศ�ทย   3.��ถ�นท��ต�ดต��ภ�ย�นปร��ทศ�ทย   

 �จ��ข�ง��  ต�ว�ทน� �  ต�ว�ทนช �วง��   ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต   �ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ตช�วง ��  ต�ว�ทน��  ต�ว�ทนช�วง�� 

 ���น� (ร�บ�ช����ล�ท ���ย��ผ��ร �บ���ช�ด�จน)  ���น� (ร�บ�ช����ล�ท���ย ��ผ��ร�บ���ช�ด�จน)  

___________________________________________________________________  ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  _________________________________________________ __________________  
  

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11)  
 

 
 

(ล�ยม��ช���) ____________________________________ ผ��ข�/ต�ว�ทน/ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต/ผ���ด�ร �บ�น�ญ�ตช�วง  

(______________________ ______________ )  

�น��  _____ ข�งจ��นวน  _____ �น��  
 

                                                                                                      (____________________________________)

                                                                                        (ลายมือชื่อ ) ____________________________________ ผู้ขอ /������ /ผู้��้���อ���า� /ผู้��้���อ���า�ช่��
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�บบ�ก.08 
 

4. ร�บ���ต��นก�รข�����พ�กถ�น 

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ _______ _______________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ _____________________________________________________________________ _______________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ _____________________________________________ _______________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ _____________________ _______________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ___________________________ ___ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ___ ___________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ _________________________________________________________________________________________ ___  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ _________________________________________________________________ ___________________________  

 �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 
 

 

5. ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บค��ข�����พ�กถ�น   

 �น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค����ร���ล�กฐ�นก�ร�จ�งคว�มว���น�ง� ��� ��ค�ญ� �ญ��ย(กรณ�ข�����พ�กถ�นก�รจดท��บ�ยนข�งตน�� ง)  

 ����น�บ�ตรปร�จ��ต �ว��ร������น��น�ง���ร�บร�งน�ต�บ �คคลท����ก����ม��ก�น� 6��ด��น�ข�งผ��ข�/ผ���ด�ร �บ�น�ญ�ต/ผ���ด�ร �บ�น�ญ�ตช�วง  

 ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บค��ข�����พ�กถ�นก�รจดท��บ�ยน�(ถ��ม�) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. 

 

(ล�ยม��ช���) ____________________________________ ผ��ข�/ต�ว�ทน/ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต/ผ���ด�ร �บ�น�ญ�ตช�วง  

(____________________________________ )  

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ� �น�บต���(ก.11)  
 

 �น��  _____ ข�งจ ��นวน  _____ �น��  
 

                                                                                                      (____________________________________)

                                                                                        (ลายมือชื่อ ) ____________________________________ ผู้ขอ /������ /ผู้��้���อ���า� /ผู้��้���อ���า�ช่��
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�บบ�ก.10 

 
 

ค��ข�ถ����ทธ�ว�นท�� ย��นค��ข�น�กร�ช��ณ�จ�กรคร��ง �รก  

�ร��ว�นท ��น����นค��ท ���ช��คร���ง�ม�ย��ก��ดง 

�นง�น��ดง��นค��ร��ว��งปร��ทศ 
�ป�นว�นย��นค��ข��นร�ช��ณ�จ�กร��ต�มม�ตร��28��ร��ม�ตร��28�ทว� 

��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�� ��คร���ง�ม�ยร�บร�ง��  �คร���ง�ม�ยร�วม  

 

����ร�บ�จ���น��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น�ยม  ________________________________  บ�ท  
 

ลงช���  _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 
 

ค��ข��ลขท �� 

 
 

 

ท��บ�ยน�ลขท��  

 
 

 

1. �จ��ข�ง           �บ�คคลธรรมด� (�ทย)  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร(�ทย )  �ต��งช�ต�  

ช��� ___________________________________________ ____________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ�____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_________________________________________________________ ��ญช�ต� �______ _________________________ ________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �______________ ______ ��ทร��ร�__________________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �� ���ยภ�ษ���กร  �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

2. ต�ว�ทน � �ต�ว�ทน   �ต�ว�ทนช �วง�������������������� �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )  ����น�  

ช��� _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� ____________________________________________________________________________________________ __________________________________________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ�____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�__________________________________ _______________________ ��ญช�ต� �_______________________________________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �____________________ ��ทร��ร�__________________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 

ค���ช ���มร��ว��งต�ว�ทน  �ล���  �ร����  �ล�/�ร��  
 

 

3. ผ��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���ข����ถ��ว�� 

�ว�นท��ย��นค��ข�จดท��บ �ยน�คร���ง�ม�ยด�งกล��วน�กร�ช��ณ�จ�กรคร��ง�รก�ป�นว�นย��นค ��ข��นร�ช��ณ�จ �กร  

�ว�นท��น����นค��ท���ช��คร���ง�ม�ยก�รค����ก��ดง�นง�น��ดง� �นค��ร��ว ��งปร��ทศ�ป�นว�นย��นค��ข��นร�ช��ณ�จ�กร  
 

 

4.�ค��ข�จดท��บ�ยนท��ย��นน�กร�ช��ณ�จ�กรคร��ง�รก 

�ลขท��ค��ข�  ว�นท��ย��นค��ข�  ปร��ทศท��ย��นค��ข�  ��ญช�ต�ผ��ข�  ภ�ม�ล���น�ข�งผ��ข�  จ��พวกท��  ร�ยก�ร��นค��/บร�ก�ร  �ถ�น�ค��ข�  

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

  �พ��ม�ต�ม (ด�ง�นบ) 
 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11)  

 (ล�ยม��ช���) _________________ _____ ______________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน  

 (____________________________________ )  

 �น�� _____ ข�งจ ��นวน  _____ �น��  

                                                                                                                                   (____________________________________)

                                                                                                                     (ลายม ือชื่อ ) ____________________________________ เ��า�อ� /������
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�บบ�ก.10 
 

5.���นค��ท��น ����ก��ดง�นง�น��ดง��นค��ร��ว��งปร��ทศ 

��นค��/บร�ก�ร ว�น/�ด��น/ป�ง�น��ดง��นค�� �ถ�นท��จ�ดง�น��ดง��นค��/บร�ก�ร  ผ��จ�ดง�น��ดง��นค��/บร�ก�ร  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
  �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 

 

 

6.� ��ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บค��ข��ม�ด �งต���ปน��  

 ����น�ค��ข�จดท��บ�ยนน�กร�ช��ณ�จ�กร 

 �ล�กฐ�น��ดงว��ผ��ข��ด�น����นค��ท���ช��คร���ง�ม�ย��ก��ดง�นง�น��ดง��นค��ร��ว ��งปร��ทศ  

 �น�ง���ร�บร�งก�รจ�ดง�น��ดง��นค��ร��ว��งปร��ทศ  

 ��ก��ร��ดงว��น�ต�บ�คคลท ��ย��นค��ข�จดท��บ�ยนคร ��ง�รกม����น�กง�น���ง��ญ��ย���นปร��ทศ�ทย  

 ��ก��รท����ดงว��ผ��ข�ม�ภ�ม�ล���น��ร��ปร�ก�บ��ต���กรรม�ร��พ�ณ�ชยกรรม�ย��งจร�งจ�ง�นปร��ทศ�ทย  

 �น�ง���ร�บร�งท����ดงว��ค ��ข�จดท��บ�ยนคร��ง�รก�ม��คยถ �กปฏ���ธ�ร��ถ�นค�น�ร��ล�ท��ง 
 �น�ง���ร�บร�งท����ดงว��ค ��ข�จดท��บ�ยนคร��ง�รกถ�กปฏ���ธ�ร��ถ�นค�น�ร��ล�ท��ง���ต�ย�ง�ม��คยข��ช���ทธ��ล��ม���จด���น�นก�ร�ด  

ต�มกฎ�ม�ยข�งปร��ทศน��น�ล��ม��ด�ม �ก�ร�ป�ด�ผยต����ธ�รณชน  

 ค���ปล�ป�นภ�ษ��ทย 

 ��ก��ร� ��น���(ร�บ�)�____________________________ __________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. 

(ล�ยม��ช���) _____ _______________________________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน  

 (____________________________________ )  
 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��ค ว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ���นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด �ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11) 

 

�น�� _____ ข�งจ��นวน  _____ �น��  
 

                                                                                (____________________________________)

                                                                  (ลาย มือชื่อ ) ____________________________________ เ��า�อ� /������
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�บบ�ก.11 

 
 

�บต���นบท��ยค��ข�  

�บบ�ก_______  

 

ว�นท��ย��น  

 
 

 

ค��ข��ลขท�� 

 
 

 

ท��บ�ยน �ลขท��  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(ล�ยม��ช���) ____________________________________ �จ��ข�ง/ผ��ร��ง/ต�ว�ทน  

(____________________________________ )  
 

�ม�ย��ต� �ก�รกร�กข ��คว�ม�� ��ช�ว�ธ�พ�มพ�  

�น��  _____ ข�งจ ��นวน  _____ �น��  

 

 

                                                   (ลายม ือชื่อ) ____________________________________ เจ�า�อ� /�����อ� /������
                                                                 (____________________________________)

01
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�บบ�ก.12 

 
 

�น�ง�����ดงก�รปฏ���ธ 

 

����ร�บ�จ���น��ท��  
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

 
 

ลงช���  _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท �� 

 
 

 

1.  �จ��ข�ง           �บ�คคลธรรมด� (�ทย)  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร(�ทย )  �ต��งช�ต � 

ช��� _____________________________________________________________________________________________________________________ __________________  

ท���ย�� _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________  จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_________________________________________________________ ��ญช�ต� �___ ___________ ___________ ______________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �______________ __ ____ ��ทร��ร�__________________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

2. ต�ว�ทน � �ต�ว�ทน   �ต�ว�ทนช �วง���������� �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )  ����น�  

ช��� ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________  

ท���ย�� _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________  

�ขวง/ต��บล _____________________________ ______ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_________________________________________________________ ��ญช�ต� �__ __ __ ________ _________________________  

��ช�พ  ____ _____________________________ ��ทรศ�พท� �___________ __ _______ ��ทร��ร�__________________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 

ค���ช ���มร��ว��งต�ว�ทน  �ล���  �ร����  �ล�/�ร��  
 

 

3.  ข��พ�จ���ม�ข�ถ���ป �น��ทธ��ต�ผ���ด�ยวท ��จ��ช��(ร�บ�) 
___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________ ___________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________ ___________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

___ ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

4.  ข��พ�จ��ข�ร �บร�งว���(ร�บ �) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________ ________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________ ________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

______ ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

5. 

(ล�ยม��ช���) ____________________________________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน  

(____________________________________ )  
 

 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11)  
 

 �น��  _____ ข�งจ��นวน  _____ �น��  
 

                                                                         (____________________________________)

                                                           (ลาย มือชื่อ) ____________________________________ เ��า�อ� /������
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�บบ�ก.14 

 
 

�ฟ��งคด�ต��ศ�ล 

�ค��พ�พ�กษ��ล�ผลคด�  

 

����ร�บ�จ���น��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น �ยม  ________________________________  บ�ท  
 

ลงช���  _______________________________________  ผ��� ��ง 

( ___________ ____________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท�� 

 
 

 

ท��บ�ยน �ลขท��  

 
 

 

1. ผ���จ�ง          �บ�คคลธรรมด�(�ทย)  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร(�ทย )  �ต��งช�ต � 

ช��� ______________ _________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_________________________________________________________ ��ญช�ต� �____ ____________________________ _______  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �__________ __ ________ ��ทร��ร�__________________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

2. ข��จ�งก�รฟ��งร��งด���น�นคด�ต��ศ�ล  

ข��จ�งว���ด�ย ��นฟ��งคด�ต��ศ�ล __________ _______ ______________________________________________________________________ ____________  

คด��ม�ย�ลขด��ท ��_______________________________________________________ �ม���ว �นท��___________________ _____________________ _______________________  

ข��จ�งผลค��พ�พ�กษ�ข�งศ�ล  __________ _______ _____ ___________________________ ______ ___________________________________________  

คด��ม�ย�ลขด��ท ��_______________________________________________________ คด��ม�ย�ลข�ดงท��___________ _____________________ _______________________  

ข��จ�งผลคด�ถ�งท����ดข�งศ�ล�__________ ______________ _________________________ ___________________________________________________  

คด��ม�ย�ลขด��ท ��_______________________________________________________ คด��ม�ย�ลข�ดงท��___________ _____________________ _______________________  
 

 

3.���ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บ�น�ง����จ�งก�รฟ��งคด��ร��ค��พ�พ�กษ��ร��ผลคด�ถ�งท ����ด  
 

 ����น�ค��ฟ��งฉบ �บท ��ศ�ลร�บร�ง�จ ��นวน�1�ฉบ�บ___________________ �น��  

 

 ����น�ค��พ�พ�กษ�ฉบ �บท ��ศ�ลร�บร�ง�จ ��นวน�1�ฉบ�บ_______________ �น��  

 

 ����น��น�ง���ร �บร�งคด�ถ �งท����ด�จ��นวน�1�ฉบ �บ___________________ �น�� 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.� 

(ล�ยม��ช���) ____________________________________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน  

(____________________________________ )  
 

�ม�ย��ต� ก�รกร�กข ��คว�ม����ช �ว�ธ�พ �มพ���นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�ม พ��น�บต��� (ก.11) 

 

�น�� _____ ข�งจ��นวน  _____ �น��  

 

                                                                       (____________________________________)

                                                          (ลายม ือชื่อ ) ____________________________________ เ��า�อ� /������
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�บบ�ก.15 

 
 

�น�ง���ช���จงก�รถ�กร��งข�����พ�กถ�นก�รจดท��บ�ยน 
��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร��ร�บร�ง��ร�วม 

 ��ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร 

 

����ร�บ�จ���น��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น �ยม  _______________ _________________  บ�ท  
 

ลงช���  _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท�� 

 
 

ท��บ�ยน �ลขท�� 

 
 

 

1. ผ���จ�ง  ��จ��ข�ง  �ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต   �ผ�� �ด�ร �บ�น�ญ�ตช�วง          �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  � �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร (�ทย )  � �ต��งช�ต�  

ช��� ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________  

ท���ย�� _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_________________________ ________________________________��ญช�ต� �___ ______ ___________ ___________________  

��ช�พ  _______________ __________________ ��ทรศ�พท� �_______________ _____ ��ทร��ร�__________________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ ) 
 

 

2.�ข�ช���จงก�รถ�กร��งข��พ�กถ�นก�รจดท��บ�ยน�ด�งน���__________ _________________________________ __ _________ _______________________ ______ ___________  

________________ ______________________________ _______________________________________ _____________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ _______________ _____________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

_____________ ___ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ___________________________________________________________________________________ _________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ___________________________________________________________ _________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______ ________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________ ________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________ ________________________________________________  

________________ ______________________________ ____________________________________________________________________________________________  
 

 

3.� 

(ล�ยม��ช���) ____________________________________ �จ��ข�ง /ผ���ด�ร�บ�น�ญ�ต /ผ���ด�ร �บ�น�ญ�ตช�วง/ต�ว�ทน 

(____________________________________ )  
 

�ม�ย��ต�  ก�รกร�กข ��คว�ม����ช�ว�ธ �พ�มพ����นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11)  
 

 �น��  _____ ข�งจ ��นวน  _____ �น��  
  

                                                  (____________________________________)

                                    (ลาย มือชื่อ ) ____________________________________ เจ้าของ /��้��้� ��อ� ��า� /��้��้� ��อ� ��า�ช ่�ง /������
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กรมทร�พย���นท�งป�ญญ�             ���������บบ�ก .17  
 

�น �ง�����ญญ���น  
 

 �น�ง���� �ญญ���นฉบ�บน��ท��ข��นร��ว��ง___ ________ __ _________________________________________ ______ _____________________ _____________ 
��ญช�ต�________________ ___ ____��ช�พ_______ _____ __ _____________ท���ย ���ลขท��_________ __ __________ถนน ___________ _______________________________  
�ขวง/ต��บล__________ __ ________ ________ �ขต/����ภ�________________________ __ _______ __ ___ __ ___ จ�ง�ว�ด___ ______________ _______________________  
�ทรศ�พท� ___________________ _________________ ____ ____ ________  �ทร��ร___________ ___ ______________ __________________________________________  
(�ดย______________________________________________________________________________________________ ______________________ �ป�นต�ว�ทน) 
ซ��งต���ป�น��ญญ�น���ร �ยกว����ผ����น�ก�บ_________________ ________________________________________________________ _____ ______________________ ____  
��ญช�ต�_______________________��ช�พ___________________________ท���ย ���ลขท��_____________________ถนน ___________ _______________________________  
�ขวง/ต��บล____________________________ �ขต/����ภ�___________________________________________จ�ง�ว�ด____ _____________ _______________________  
�ทรศ�พท� ____________________________________________________  �ทร��ร____________ __ ______________ __________________________________________  
(�ดย_______________________________________________________________ ________________ _______________ _________________ _____ �ป�นต�ว�ทน) 
ซ��งต���ป�น��ญญ�น��จ��ร�ยกว���ผ��ร�บ��น���ดยท��ง��งฝ��ยต��งตกลงท����ญญ�ก�น��ด�งข��ต���ปน�� 
 ข���1.  ผ����นย�นย�ม��น�คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�ร�บร�ง�ร�วม�ค��ข��ลขท��______________________ ____ท��บ �ยน�ลขท��____________________  
����ก�ผ ��ร�บ��น��ด�งน��  

1.1 จ��พวก�ร�ยก�ร��นค��/บร �ก�ร 

� ท�กจ��พวก�ท�กร�ยก�ร��นค��/บร�ก�ร 

� บ�งจ��พวก�ท�กร�ยก�ร��นค��/บร�ก�ร�จ��พวกท��_____________________ ____________ __ __________ __ ___ __________________ _ 
________________________________________________________________________________________ ______ __________________  
__________________________________________________ _____________________________________ ______ ___________________  

� ท�กจ��พวก�บ�งร�ยก�ร��นค��/บร�ก�ร 
จ��พวกท��_____________ __ ร�ยก� ร� �นค��/บร�ก�ร___________ ________ _____ __ _____ __ ____________ _______________________  
_____________________________________________ _____________________________________ _____________________________  

� บ�งจ��พวก�บ�งร�ยก�ร��นค ��/บร�ก�ร 
จ��พวกท��___________ ____ร�ยก� ร� �นค��/บร�ก�ร_______________ _______ ________ ______ ______ __________________________  
_________________________________________ __________________________________ ______ _______________________________  

1.2 ก�ร��น�ร��ร�บมรดก��ป�นก�ร��น�ร��ร �บมรดก��ทธ��น  

���คร���ง�ม�ย�ต��พ�ยง�ย��ง�ด�ยว  

���คร���ง�ม�ยพร��มก�บก�จก� รท���ก��ยวข��ง 
 ข���2.  ผ��ร�บ��นย�นย�มร�บ��น�คร���ง�ม�ยต�มท��กล ��ว�น�ข���1. ���ง��ญญ�น��จ�กผ����น 

 ข���3.  ท��ง��งฝ ��ยต��งย�นย�ม��น��ล�ร�บ��น�คร���ง�ม�ยก�รค��ท��กล��วม��ล�วข��งต�น���ดย�ม�ม��ง���น�ข�ด�� 

ท��ง���น���ล�ต��ง�ด�ทร�บข��คว�ม�น�น�ง�����ญญ���นน�����ล��ข���จด��ดยตล�ด�ล�ว��จ�ง�ด�ลงล�ยม��ช����ล�ปร�ท�บตร�  

�ว��ป�น�ล�กฐ�นต���น��พย�น�ป�น���ค�ญ 

 �น�ง���� �ญญ���นน��ท��ข��น�ม���ว�นท��____ ___ ________ __ __ ______ �ด��น____ _______ __ ___ _________________พ.ศ. ____ ________ ______ __ __________  
 

��ล�ยม��ช���_______ ____________ _____ ________ผ����น ล�ยม��ช���___ ____ _________ ___ ________ __ ___ผ��ร�บ��น 
(_________ _______ __ _____________ ) (_________ _______ __ ____________ _) 

 

ล�ยม��ช���_______ ____________ ________ _____พย�น ล�ยม��ช���_______ ____________ ________ _____พย�น 
(_________ _______ __ _____________ ) (_________ _______ __ _____________ ) 

   

   

หม�ย�หต�  (�)�ก�รกรอกข้อคว�ม�ห้�ช้ว�ธ�พ �มพ์  �นกรณ�ท���ม่อ�จระบ�ร�ยละ�อ�ยด�ด้ครบถ้วน���ห้พ�มพ์�น�บต่อ�(ก .11 ) 

(�)�ข้อคว�มท���ม่ต้องก�ร�ห้ข�ดฆ่�ออก�ละลงล�ยม�อช��อก��กับ�ดยผ�้�อน  

 

 

���

���
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กรมทร�พย�� �นท�งป�ญญ�                       ��บบ�ก.18 

�น�ง���ม�บ���น�จ 

 
 ข��พ�จ��___________________________________________________________________________��ญช�ต�________________________________

ท���ย���ลขท��____________________ซ�ย_________________________ถนน_________________________�ขวง/ต��บล_______________________________  

�ขต/����ภ�___________________________________ จ�ง�ว�ด_____________________________________________ ร����ปรษณ�ย�____________________  

ข��ต�งต��ง�ล�ม�บ���น�จ���___________________________________ _______________________________��ญช�ต�_______________________________

ท���ย���ลขท��_______________ซ�ย____________________ ถนน_________________________�ขวง /ต��บล_________________________________________

�ขต/����ภ�_________________________ จ�ง�ว�ด_________________ _____________ �ป�นต�ว�ทนข�งข��พ�จ�� 

 

 �ดยม����น�จย��นค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร ร�บร�ง ร�วม���ร����ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค���ร�� 

�คร���ง�ม�ยบร�ก�ร��ย��นค��ช���จงต��น�ยท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���ล��จ���น��ท����ย��น�ร��ข�ถ�นค��ค�ดค ��น��ค���ต��ย�ง�ค����ทธรณ� 

ค��ร��งค��ข�ท�กชน�ด��ตล�ดจน�ถลงก�รณ��ร����ง�ล�กฐ�น�พ��ม�ต�ม�รวมท��งม ����น�จ��น�ล�ร�บ��น�ตกลงปร�น�ปร�น�มย�มคว�ม 

�ร�����คว�มย�นย�ม��ต����ย�ท��บ�ยน��ข�ถ�นค��ข��ร��ท��บ�ยน��ตล�ดจน�ก��ข�ปล��ยน�ปลงกร�ท��ก�ร�ด����ท�����นว��จ���ป�น 

�ล���ม���ม�ก��ยวก�บ�ร���ง�คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร ร�บร�ง  ร�วม���ร����ญญ��น�ญ�ต����ช��คร���ง�ม�ยก�รค���ร���คร���ง�ม�ย  

บร�ก�ร�ทนข��พ�จ�����ล����ม����น�จต��ง�ร��ถ�ดถ�นต�ว�ทนช�วง���จ�ง��ร ��ง��ฟ ��ง���ล�ด���น�นคด��ด�����น�ร���ง�คร���ง�ม�ยก�รค��/ 

บร�ก�ร ร�บร�ง ร�วม���ร����ญญ��น�ญ�ต����ช��คร�� �ง�ม�ยก�รค���ร ���คร���ง�ม�ยบร �ก�รต���จ���น��ท��พน�กง�น��บ�วน����ยก�ร��ร �� 

ศ�ลท��ง�นคด��พ�งคด���ญ�  

 ก�ร�ดท��ต�ว�ทน�ร��ต �ว�ทนช�วง�ด�กร�ท���ป�นน�มข�งข��พ�จ���ดย��ศ�ย���น�จต�มท���ด�กล��ว�ล�วน����ข��พ�จ��ข�ร�บผ�ดช�บ 

��ม��น�น��งว��ข��พ�จ���ด�กร�ท��ก�รน��น���ด�วยตน��งท�กปร�ก�ร���ล���กม�ก� ร�ดท���ด�กร�ท���ปก��น�น��น����ล�ภ�ย�นข�บ�ขต���ง 

���น�จท��ข��พ�จ���ด�ม�บ�ม�ยต�ม�น�ง���ม�บ���น�จน����ข��พ�จ��ข������ตย�บ�น�ก�ก�รกร�ท��น��น���ท�กปร�ก�ร 

 �พ����ป�น�ล�กฐ�น�นก�รน����ข��พ�จ���ล�ผ��ร�บม�บ���น�จจ�ง�ด�ลงล�ยม��ช����ล�ปร�ท�บตร��ว����ต ���น��พย�น�ป�น���ค�ญ 

 �น�ง���ม�บ���น�จฉบ�บน��ท��ข��น�ม���ว�นท��_________ ______ _�ด��น______________________ ______________พ.ศ. ____ ______ ___________  
 

 

         ปร�ท�บตร�บร�ษ�ท/���ง���น��วน  �����������ล�ยม��ช���_______________ ___ ______________ ____________ผ��ม�บ���น�จ  

             (ถ��ม�)       (_________________ ______________ ___________ ) 

 

      ล�ยม��ช���_________________ ______ ____ ________ _________ผ��ม�บ���น�จ 

         (________________ ______________ ____________ ) 

 

      ล�ยม��ช���_______________ ______________ _______________ผ��ร�บม�บ���น�จ 

         (______________ ______________ ______________ ) 

��������� 

 �������      ������������ล�ยม��ช���___________________ ______ _________ __________ผ��ร�บม�บ���น�จ 

         (_________________ _________ ________________ ) 

 

      ล�ยม��ช���_________________ ______________ _____________พย�น 

         (___________ ______ ___________ ______________ ) 

 

      ล�ยม��ช���_______________ ______ ____ ________ ___________พย�น 

         (___________________________ _______________ ) 

(ข��คว�มท���ม�ต ��งก�ร�� �ข�ดฆ����ก�ล�ลงล�ยม��ช ���ก��ก�บ�ดยผ��ม�บ���น�จ) 

ผน�กอ�กร�สตมป์ม�ลค�่����บ�ท

ต่อผ�ร้บัมอบอ��น�จหน��งคน 

�นกรอบน�� พร้อมข�ดฆ่� 

ซอ� ���
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�บบ�ก.19 

�น�ง���ข�ผ ��นผ�นก�ร��ง��ก��ร�ล�กฐ�น 

 

����ร�บ�จ���น��ท�� 
 

 

ว�นท��ย��น  
 

 

 

ค��ธรรม�น �ยม  ________________________________  บ�ท  
 

ลงช���  _______________________________________  ผ��� ��ง 

( _______________________________________  ) 
 

 

ค��ข��ลขท�� 

 
 

 

ท��บ�ยน �ลขท��  

 
 

 

1. ผ���จ�ง�  �จ��ข�ง    ต�ว�ทน          �บ�คคลธรรมด� (�ทย )  �น�ต �บ�คคล (�ทย )  ���วนร�ชก�ร(�ทย )  �ต��งช�ต�  

ช��� _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

ท���ย�� ____________________________________________________________________________________________________________ __________________________  

�ขวง/ต��บล ___________________________________ �ขต/����ภ� ____________________________________ จ�ง�ว�ด________________________________________  

ร����ปรษณ�ย�  ________________ ปร��ทศ�_________________________________________________ ________ ��ญช�ต� �_____________ __________________________  

��ช�พ  _________________________________ ��ทรศ�พท� �_______________ __ ___ ��ทร��ร�__________________ ����มล �________________________________________  

  �ลขปร�จ��ต �วปร�ช�ชน   น�ต �บ�คคล    �ลขปร�จ��ต �วผ �����ยภ�ษ���กร   �พ��ม�ต�ม  (ด�ง�นบ) 
 

 

2. ผ��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�ร �บร�ง�ร�วม��ข�ผ��นผ�นก�ร��ง��ก��ร�ล �กฐ�นปร�ก�บค��ข�___________ ____________ ___ __________________________  

��ก�ป��ก�ป�น�วล�____________ ว�น�(��ม�รถข��ด��1�คร��ง��ม��ก�น�60�ว�น)��น�บ�ต �ว�นท��ย��น�น�ง���น�� 
 

 

3.� ��ก��ร�ล�กฐ�นท��ข�ผ��นผ�นม�ด�งน�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.�ข��พ�จ��ข�ร �บร�งว��จ���ง��ก��ร�ล�กฐ�นภ�ย�นก���นด�วล�ด�งกล��ว����ก�ม���ม�รถปฏ�บ �ต��ด������พ�จ�รณ���ก��ร�ล�กฐ�นต�มท���ด�น ����ง�ว��ล�ว(ถ ��ม�)  

 

 

(ล�ยม��ช���) ____________________________________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน  

(____________________________________ )  
 

�ม�ย��ต� ก�รกร�กข ��คว�ม����ช �ว�ธ�พ �มพ���นกรณ�ท���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ�วน�����พ�มพ��น�บต���(ก.11) 

 

�น�� _____ ข�งจ��นวน  _____ �น��  

 

                                                                       (____________________________________)

                                                         (ลาย มือชื่อ ) ____________________________________ เ��า�อ� /������
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กรมทร�พย�� �นท�งป�ญญ�                               �บบ�ก.20 

 ����ร�บ�จ���น��ท�� 

     

�น�ง���น����ง��ก��ร�ล�กฐ�น�ล�ค��ช���จง  
 

  �คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร    �คร���ง�ม�ยร�บร�ง�    �คร���ง�ม�ยร�วม 

ว�นท ��ย��น  
 

 

ลงช���_________ _______ ________________ ผ��ร�บ 

(______ _____________________ ) 

ค��ข��ลขท�� 

ท��บ �ยน�ลขท��  

  

                          

�ร���ง ��ข���ง��ก��ร�ล �กฐ�น/ข�ช���จง 

 

�ร�ยน   �  น�ยท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��  

  � �คณ�กรรมก�ร�คร���ง�ม�ยก�รค�� 

 

  ต�มท��ข ��พ�จ�� �ด�ย��นค��ข�________________________ __________________________________________________________  (�บบ�ก . ________ ) 

ค��ข��ลขท ��__________________________ท��บ �ยน�ลขท ��__________________________   น��น  

 

  �  จ�งข���ง��ก��ร�ล�กฐ�น�พ����ช�ปร�ก�บก�รพ�จ�รณ�   ด�งน���  

 

   

 

 

 

 

 

 

  �  จ�งข��ร�ยนช ���จงร�ยล����ยด�พ���ปร�ก�บก�รพ�จ�รณ���ด�งน ��  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (ล�ยม��ช���) ________________ ______________ __________ �จ��ข�ง/ต�ว�ทน 

        (________________ ______________ __________ ) 
 

��������ม�ย��ต� ก�รกร�กข ��คว�ม�� ��ช�ว�ธ �พ�มพ � �นกรณ�ท ���ม���จร�บ�ร�ยล��� �ยด�ด�ครบถ �วน����พ �มพ��น�บต���(ก.11)   

 

          ���������� �น��_______ ข�งจ��นวน ___________�น�� 

                        (________________________________________)

                             (ลาย มือชื่อ ) ________________________________________เ��า�อ� /������
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แบบ�ก.21�

�
�

คําขอใหบันทึกการจดทะ เบียนระหวางประเทศ �

แทนการจดทะเบียนในราชอาณาจ ักร �
�

�

เลขทะเบียนระหวางประเทศ�����������������

���วันที�ขอใช� �ท���า��า�รา�2��หร �อ�2��ทว��กอนย��นคําขอในราชอาณาจักร����������������
�

�

�ําหรับเจาหนาท ี� �
�

�

วันท ี�ย��น�
�

�

�

คา�รร�เนีย� ����������������������������������บาท�

�

ลงช ��อ��������������������������������������������ั�ง �

�������������������������������������������
�

�

คําขอเลขท ี��

วันท ี�ย��นคําขอ �

ทะเบียนเลขท ี��

วันท ี�จดทะเบียน�
�

�

1.� เจ าของ�������� �� �บ�คคล�รร�ดา ��ทย��� �น���บ�คคล��ทย��� ��วนราชการ ��ทย��� ��างชา�� �

ช��อ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ที�อย� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

แขวง��ําบล�������������������������������������เข�� อําเ�อ������������������������������������� จังหวัด�����������������������������������������

รห ั��ปร�ณีย�������������������ประเทศ�����������������������������������������������������������ั�ชา������������������������������������������ �

อาชี�������������������������������������ทรศั�ท �����������������������ทร�าร��������������������อีเ�ล�������������������������������������������

� �เลขประจํา�ัวประชาชน�� �น���บ�คคล�� �เลขประจํา�ัว��เ�ีย�า�ีอากร � �เ����เ�����ดังแนบ��
�

�

2.��ัวแทน�� ��ัวแทน�� ��ัวแทนชวง�������� �� �บ�คคล�รร�ดา��ทย��� �น���บ�คคล��ทย��� ��วนราชการ ��ทย��� �อ��น��

ช��อ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ที�อย� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

แขวง��ําบล�������������������������������������เข�� อําเ�อ������������������������������������� จังหวัด�����������������������������������������

รห ั��ปร�ณีย�������������������ประเทศ�����������������������������������������������������������ั�ชา�������������������������������������������

อาชี�������������������������������������ทรศั�ท �����������������������ทร�าร��������������������อีเ�ล�������������������������������������������

� �เลขประจํา�ัวประชาชน�� �น���บ�คคล�� �เลขประจํา�ัว��เ�ีย�า�ีอากร � �เ����เ�����ดังแนบ��
คําเช��อ�ระหวาง�ัวแทน �และ�� �หร�อ�� �และ�หร �อ�

�

�

�.���านที���ด� อ�ายในประเทศ�ทย�� �เจาของ�� ��ัวแทน�� ��ัวแทนชวง�� �อ��น����ระบ�ช��อและที�อย���รับใหชัดเจน���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

�

�

�.�จํา�วกที� ��������รายการ��นคา�บร �การ ��า�ที�ปราก�ในคําขอระหวางประเทศ�และ�องการให บันทึกในการแทนที�������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �เ����เ�����ดังแนบ��
�

�.�ขอ� �ลอ��น��ที�เกี�ยวกับ��ท��ท ี��ดรับ�าจากการจดทะเบียนในประเทศ�ทย�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �เ����เ�����ดังแนบ��
ห�ายเห���การกรอกขอควา�ให ใชว��ี�������ในกรณีท ี���อาจระบ�รายละเอียด�ดครบ�วน��ให�����ในใบ� อ��ก.11��

�

�

�

�

� �

� � �

� หนา �������ของจํานวน�������หนา �

                                                                                                      (ลายม ือชื่อ) ____________________________________ เ��า�อ�/������

                                                                                                                    (____________________________________)
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แบบ�ก.21�
�

�.� เอก�ารหลัก�านประกอบคําขอจดทะเบียน�

��ําเนาบั�รประจํา�ัวหร�อ�ําเนาหนัง��อรับรองน���บ�คคลที�ออกให��เก�น� ��เด�อน�ของเจาของ �
��ําเนาหนัง��อ�อบอํานาจ��ก.1����และ�ําเนาบั�รประจํา�ัวของ��ร ับ�อบอํานาจ���า�ี��
�อ��น��

�

�

�.�ขา�เจาขอรับรองวา�

��1��� ขา�เจาเป�นเจาของหร�อเป�น���ี��ท���ดยชอบดวยก�ห�ายในเคร��องห�ายการคาที�นํา�าย��นคําขอจดทะเบียน�า�คําขอนี����� �

��2��� ขอเท�จจร�งทั�งปวงที�ระบ��วในคําขอจดทะเบียนและเอก�ารการจดทะเบียน��ก� องและเป�นควา�จร�งท�กประการ�
�

�

� �

� � �
�

ห�ายเห���การกรอกขอควา�ให ใชว��ี������ในกรณีที���อาจระบ�รายละเอียด�ดครบ�วน��ให�����ในใบ�อ��ก.11��

�

หนา �������ของจํานวน�������หนา �
�

                                                                                                                    (____________________________________)

                                                                                                     (ลายม ือชื่อ) ____________________________________ เ��า�อ�/������
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�

�

�

�

แบบ �ก.22 �

�
�

คําขอจดทะเบียนแปลง ทะเบียนระหวา งประเทศเปนค ําขอในราชอาณ าจ ักร�

�เค ร่ืองหมายการคา/บร�การ�� �เค ร่ืองหมายรับรอง �� �เค ร่ืองหมายรวม�

�

�

�ําหรับเจาหนาท่ี�
�

�

วันท ี่ยื่น�
�

�

�

คา�รรมเนียม ����������������������������������บาท�

�

ลงชื่อ��������������������������������������������ั่ง �

�������������������������������������������
�

�

คําขอเลขท ี่ �

�
�

�.� รายละเอียดเก่ียวกับคําข อระหว างประเทศ��

��� �เลขทะเบ ียนระหวางประเทศท่ี��กยกเล�ก�������������������

�2� �วัน ท่ีทะเบียนระหวางประเทศ� �กยกเล�ก ������������������

��� �วัน ท่ีจดทะเบียนระหวางประเทศ����������������� �

��� �วัน ท่ีระบ�ขอรับความค�มครองในประเทศ�ทยใน�ายหลัง������������������

���� ����วัน ท่ีขอใช��ท���ามมา�รา�2��หรือ�2��ทว��กอนยื่นคําขอในราชอาณาจ ักร������������������

2.� เจาของ�������� �� �บ�คคล�รรมดา��ทย��� �น���บ �คคล��ทย��� ��วนราชการ��ทย��� ��างชา�� �

ช่ือ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

ท่ีอย� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

แขวง /�ําบล���������������������� ���������������เข�/ อําเ�อ������������������������������������� จังหวัด�����������������������������������������

รห ั��ปร�ณ ีย�������������������ประเทศ �����������������������������������������������������������ั�ชา� ������������������������������������������

อาชี� ������������������������������������ทรศั�ท �����������������������ทร�าร��������������������อีเมล�������������������������������������������

� �เลขประจํา�ัวประชาชน�� �น���บ �คคล�� �เลขประจํา�ัว��เ�ีย�า� ีอากร � �เ� �่มเ��ม ��ดังแนบ ��
�

�

�.��ัวแทน�� ��ัวแทน�� ��ัวแทนชวง �������� �� �บ�คคล�รรมดา��ทย��� �น���บ �คคล��ทย��� ��วนราชการ��ทย��� �อ่ืน� �

ช่ือ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ท่ีอย� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

แขวง /�ําบล�������������������������������������เข�/ อําเ�อ�������������������������������������จังหวัด�����������������������������������������

รห ั��ปร�ณ ีย�������������������ประเทศ �����������������������������������������������������������ั�ชา� ������������������������������������������

อาชี� ������������������������������������ทรศั�ท �����������������������ทร�าร��������������������อีเมล�������������������������������������������

� �เลขประจํา�ัวประชาชน�� �น���บ �คคล�� �เลขประจํา�ัว��เ�ีย�า� ีอากร � �เ� �่มเ��ม ��ดังแนบ ��
คําเช่ือมระหวาง�ัวแทน �และ�� �หรือ�� �และ/หร ือ�

�

�

�.���านท่ี��ด� อ�ายในประเทศ�ทย�� �เจาของ�� ��ัวแทน�� ��ัวแทนชวง�� �อ่ืน����ระบ�ชื่อและที่อย�� �รับใหชัดเจน�������������������������������������� �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

�

�

�.�เคร่ืองหมาย ท่ีขอจดทะเบียน � � �

�.���า�เค ร่ืองหมาย� �.2� เครื่องหมายเ�ียง �

� �เ�ียงคน� � �เ�ียง�ั�ว��� �เ�ียงเ�ลง/ดน�รี� � �เ�ียงอ่ืน��

� การออกเ�ียงหรือคําบรรยายเ�ียง �

� ���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

� �

�เ� �่มเ��ม��ดังแนบ�� �ใหแนบ��่งบ ันท�กเ�ียง�รอมคําขอจดทะเบียน� � �เ� �่มเ��ม ��ดังแนบ ��
�

หมายเห���การกรอกขอความให ใชว�� ี��ม����ในกรณีท ี่�มอาจระบ�รายละเอียด�ดครบ�วน��ให� �ม��ในใบ� อ��ก. ��� �

�

�

� �

� � �

� หนา �������ของจํานวน �������หนา �

                                                                                                                    (____________________________________)

                                                                                                      (���ม ��ช�่�) ____________________________________ เ�้����/��ว�ทน

5 X 5 ซ.ม. 
(ส่วนที่เกิน ให้ชำ���่����ม
เนี�มเ�่ิม ซม.�� 200 ��ท )
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แบบ�ก.22 �
�.�อัก�ร�างประเทศ�าม��.����ามี� �ใหระบ�ค ําอานและคําแปลเป น�า�า�ทย ������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

�กรณ ีเป น�า�าจีนให ระบ�คําอาน�ําเนียงจีนกลางและจ ีนแ�จ��วและค ําแปล�� �เ� �่มเ��ม ��ดังแนบ ��
�

�.�จํา�วกท่ี��������รายการ��นค า/บร�การ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

�ใหระบ�หมายเลขจํา�วกและรายการ��นคา/บร�การเปนอยาง��� ามประกาศกระทรวง�าณ�ชย��เร่ือง�การกําหนดจํา�วก��นคาและบร �การ� � �เ��่มเ��ม��ดังแนบ ��
�

�.�การขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลัก�ณะเปนกล �มของ�ี��ามมา�รา�� �วรรค�อง ��� � ��กล�มของ�ี�หมาย��ง�การรวม กันข อง� ี�ั�งแ��2 ��ีข��น �ปและแ� ดง�ดย�

ลัก�ณะ��เศ��เชน ��า�ลวดลายท่ีเปน� ี�าง�� �

�ขอรับความค �มครอง�ให บรรยายลัก�ณะกล�มของ�ีและระบ��ีให ชัดเจน��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �เ� �่มเ��ม ��ดังแนบ ��
��มขอรับความค�มครอง�

�.�การขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลัก�ณะเปนร�ปรางหรือร�ปทรงของว ั�� ���ามมา�รา���วรรค�อง�������ร �ปรางหรือร �ปทรงของวั�� ��หมาย��ง�เครื่องหมายท ี่แ�ดง �

ดานกว าง�ดานยาว�ดานล�ก�หรือ�ามม�� ���

�ขอรับความค �มครอง��ใหแ�ดง�า�ดานหนาของเครื่องหมายลงในขอ��.���วน�า�ดานอ่ืน����ามี�� �
�คําบรรยายลัก�ณะเครื่องหมาย��าม ี�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �เ� �่มเ��ม ��ดังแนบ ��
��มขอรับความค�มครอง�

�

��.�การใช เค ร่ืองหมาย�ดยการจ ําหนาย�เ�ยแ�ร �หรือ���ณากอนย ื่นคําขอน ี� �

��ดใชหรืออน��า�ใหใช �� ��มเค ยใชหรืออน��า�ใหใช �
�

��.�เอก �ารหลัก�านประกอบคําขอจดทะเบียน �

��ําเนาบั�รประจํา�ั วหรือ�ําเนาหนัง�ือ รับรองน���บ �คคลท่ีออกให �มเก�น���เดือน�ของเจาของ �
��ําเนาหนัง�ือมอบอํานาจ��ก.�����และ� ําเนาบั�รประจํา�ัวของ��ร ับมอบอํานาจ���าม ี��
�หนัง �ือแ�ดงการป��เ����ก.�2����าม ี��
�รายชื่อและเอก�ารหลัก�านหร ือคําชี�แจงแ�ดงความ�ัม�ัน� �ของ��มี��ท��ใชเครื่องหมายรวม��กรณีเคร่ืองหมายรวม� �
�ขอบังค ับหรือขอกําหนดหลักเกณ��การใชเครื่องหมายรับรอง��กรณีเค ร่ืองหมายรับรอง ��

�เอก�ารหลัก�านการนํา�ืบลัก�ณะบงเ��าะท่ีเก�ดจากการใชเค ร่ืองหมาย�ามขอ��. �
�คําขอ� ือ� �ท��วัน ท่ียื่นคําขอใน�างประเทศครั�งแรกหรือวัน ท่ีนํา��นคาออกแ�ดง��ก. �������ามี� �
�เอก�ารหลัก�านประกอบการย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร ื่องหมายเ�ียง� ��า มี��
�หนัง �ือย�นยอมจาก���อนหรือ��รับ�อน�ามมา�รา����/��
�หนัง �ืออน��า�ใหใชลายมือช ื่อหรือ�า�ของบ�คคลอ่ืนเปนเครื่องหมายการคา �
�หนัง �ือขอ�อน�ันการ�ง เอก�ารหลัก�าน��ก. ����

�

�

�2.�ขา�เจาขอ รับรองว า �

������ขา�เจาเปนเจาของหรือเปน� �มี��ท���ดยชอบดวยก�หมายในเครื่องหมายการค าที่นํามาย่ืนคําขอจดทะเบียน�ามคําขอนี������

��2��� ขอเท�จจร�งทั�งปวงที่ระบ��ว ในคําขอจดทะเบียนและเอก�ารการจดทะเบียน��ก�องและเปนความจร�งท�กประการ�
�

�

�

� �

� � �
�

หมายเห���การกรอกขอความให ใชว��ี��ม���ในกรณีท่ี�มอาจระบ �รายละเอ ียด�ดครบ�วน��ให ��ม��ในใบ�อ��ก. ����

�

หนา ������� ของจํานวน������� หนา �
�

                                                                                                                    (____________________________________)

                                                                                                      (���ม ��ช�่�) ____________________________________ เ�้����/��ว�ทน
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ภ�คผนวก�4  

กฎกร�ทรวง�ก���นดค��ธรรม�น�ยมต�มกฎ�ม�ยว��ด�วย�คร���ง�ม�ยก�รค���พ.ศ.2559



�น��   �� 
�ล �ม   ���   ต�นท��   ��   ก ร�ชก�จจ�น��บกษ� ��   กรกฎ�คม   ����  
 

  

 

 
 

 
 

 

กฎกร�ทรวง 
ก���นดค ��ธรรม�น�ยมต�มกฎ�ม�ยว��ด �วย�คร ���ง�ม�ยก�รค�� 

พ.ศ.  ����  
 

 

��ศ �ย� ��น�จต�มคว�ม�นม�ตร�   �  วรรค�น ��ง  �� �งพร�ร�ชบ�ญญ �ต��คร���ง�ม�ยก�รค ��   
พ.ศ.  ����  ซ��ง�ก ��ข�พ��ม�ต�ม�ดยพร�ร�ช บ�ญญ �ต��คร���ง�ม �ยก�รค��  (ฉบ �บท��  �)  พ.ศ.  ����  
ร�ฐมนตร �ว��ก�รกร�ทรวงพ�ณ �ชย ���กกฎกร�ทรวง�ว�  ด�งต ���ปน�� 

ข�� � ���ยก�ล �ก 
(�) กฎกร�ทรวง   ฉบ �บท ��  �  (พ.ศ.  ����)  ��กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ �ญญ �ต��คร ���ง�ม�ยก�รค��  

พ.ศ.  ����  
(�) กฎกร�ทรวง   ฉบ �บท ��  �  (พ.ศ.  ����)  ��กต�มคว�ม�นพร�ร�ชบ �ญญ �ต��คร ���ง�ม�ยก�รค��  

พ.ศ.  ����  
ข�� � ���ก���นดค ��ธรรม�น �ยม   ด�งน�� 

(�)     ค��ข�จดท��บ �ยน�คร���ง�ม�ยก�รค�� 

  �คร���ง�ม�ยบร �ก�ร  �คร���ง�ม�ยร�บร�ง  
  �ร���คร ���ง�ม�ยร �วม  
  (ก)  ��นค���ร��บร �ก�ร�ต�ล�จ��พวก  �  ถ�ง  �  �ย��ง   

  (ข)  ��นค���ร��บร �ก�ร�ต�ล�จ��พวก  ม�กกว ��  �  �ย��ง 

 

 
 

�ย��งล�  

จ��พวกล� 

�,���  บ�ท

�,���  บ�ท
(�)   ร�ป�คร���ง�ม�ยก�รค��  �คร���ง�ม�ยบร �ก�ร 

  �คร���ง�ม�ยร �บร�ง  �ร���คร ���ง�ม�ยร�วม  

  ท��ม�ด��นกว��ง�ร��ด ��นย�ว�ก �น  �  �ซนต��มตร  
  ���ค�ด�ฉพ����วนท���ก�น   
  �ศษข�ง�ซนต��มตร���ค�ด�ป �น�น ��ง�ซนต ��มตร  

 
 

 
�ซนต��มตรล� 

 
���  บ�ท

(�)   ค��ค �ดค��นก�รข�จดท��บ�ยนต�ม   (�) ฉบ�บล�  �,���  บ�ท
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(�)   ค��ข���น� �ทธ��นค ��ข�จดท��บ�ยน 
  �คร���ง�ม�ยก�รค��  �คร ���ง�ม�ยบร �ก�ร 
  �คร���ง�ม�ยร �บร�ง  �ร���คร ���ง�ม�ยร�วม  

 
 

ค��ข�ล�  �,���  บ�ท
(�)   ก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค�� 

  �คร���ง�ม�ยบร �ก�ร  �คร���ง�ม�ยร�บร�ง    
  �ร���คร ���ง�ม�ยร �วม  
  (ก)  ��นค���ร��บร �ก�ร�ต�ล�จ��พวก  �  ถ�ง  �  �ย��ง   
  (ข)  ��นค���ร��บร �ก�ร�ต�ล�จ��พวก  ม�กกว ��  �  �ย��ง 

 
 
 

�ย��งล�  
จ��พวกล� 

���  บ�ท
�,���  บ�ท

(�)   �บ�ทน�น �ง� ��� ��ค �ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน   ฉบ�บล�  ���  บ�ท
(�)   ค��ข�จดท��บ �ยนก�ร��น�ร ��ก�รร�บมรดก��ทธ� 

  �น�คร���ง�ม�ยก�รค��  �คร ���ง�ม�ยบร �ก�ร 
  �คร���ง�ม�ยร �บร�ง  �ร���คร ���ง�ม�ยร�วม  

 
 

ค��ข�ล�  �,���  บ�ท
(�)   ค��ข��ก ��ข�ปล��ยน�ปลงร�ยก�ร  

  ก�รจดท��บ�ยนต�ม   (�) 
 

ค��ข�ล�  ���  บ�ท
(�)   ก�รต����ย�ก�รจดท��บ�ยนต�ม   (�) 

  (ก)  ��นค���ร��บร �ก�ร�ต�ล�จ��พวก  �  ถ�ง  �  �ย��ง   
  (ข)  ��นค���ร��บร �ก�ร�ต�ล�จ��พวก  ม�กกว ��  �  �ย��ง 

 
�ย��งล�  

จ��พวกล� 
�,���  บ�ท

�� ,���  บ�ท
(��)   ค��ร ��งข�ต��คณ�กรรมก�ร������ง�พ �กถ�น  

  ก�รจดท��บ�ยนต�ม   (�) 
 

ฉบ�บล�  �,���  บ�ท
(��)   ค��ข�จดท��บ �ยน� �ญญ��น�ญ�ต�� ��ช � 

  �คร���ง�ม�ยก�รค���ร���คร ���ง�ม�ยบร �ก�ร 
 

ค��ข�ล�  �,���  บ�ท
(��)   ก�รจดท��บ�ยน� �ญญ��น�ญ�ต�� ��ช � 

  �คร���ง�ม�ยก�รค���ร���คร ���ง�ม�ยบร �ก�ร 
 

��ญญ�ล� �,���  บ�ท
(��)   ค��ข��ก ��ข�ปล��ยน�ปลงร�ยก�ร  

  ก�รจดท��บ�ยนต�ม   (�� ) 
 

ค��ข�ล�  ���  บ�ท
(��)   ค��ข��� ��พ�กถ�นก�รจดท��บ�ยนต�ม  (��) ค��ข�ล�  ���  บ�ท
(��)   ค��ข��ก ��ข�ปล��ยน�ปลงค ��ข�จดท��บ �ยน 

  ต�ม  (�)  (�)  �ร��  (�� ) 
 

ค��ข�ล�  ���  บ�ท
(��)   ค��ข��ก ��ข�ปล��ยน�ปลงข ��บ �งค�บว ��ด �วย  

  ก�ร�ช��คร���ง�ม�ยร �บร�ง  
  (ก)  ก��นก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยร�บร�ง  
  (ข)  �ล�งก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยร�บร�ง    

 
 

  ค��ข�ล�  
ค��ข�ล�  

���  บ�ท
���  บ�ท
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(��)   ค��� �ทธรณ� 
  (ก)  ��ทธรณ�ค��� ��งข�งน�ยท��บ �ยนต�ม  
 ม�ตร�  ��  ม�ตร�  ��  ม�ตร�  �� 
 �ร��ค��ว �น�จฉ�ยข�งน�ยท��บ�ยนต�มม�ตร�   �� 

  (ข)  ��ทธรณ�ต�มม�ตร�� ��น 

 
 
 

ฉบ�บล�  
ฉบ�บล�  

�,���  บ�ท
�,���  บ�ท

(��)   ก�รตรวจค�นข��ม �ลท��บ�ยน�คร ���ง�ม�ยก�รค�� 
  �คร���ง�ม�ยบร �ก�ร  �คร���ง�ม�ยร�บร�ง    
  �ร���คร ���ง�ม�ยร �วม  
  �ร����รบบ�คร ���ง�ม�ยด�งกล��ว   
  �ศษข�งช��ว�มง�� �ค�ด�ป�น�น ��งช��ว�มง    

 
 
 

ช��ว�มงล� 
 

���  บ�ท

(��)   ก�รข�����น�ท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค�� 
  �คร���ง�ม�ยบร �ก�ร  �คร���ง�ม�ยร�บร�ง  
  �ร���คร ���ง�ม�ยร �วม   พร ��มค ��ร �บร�ง  

 
 

ฉบ�บล�  ���  บ�ท
(��)   ก�รข�ค�ด����น���ก��ร �น ��ล� ��  บ�ท

(��)   ก�รข����ร�บร�ง����น���ก��ร�ร ���ง�ด�ยวก�น 
  (ก)  ��ก��ร�ม��ก�น  ��  �น�� 
  (ข)  ��ก��ร�ก�น  ��  �น�� 

 
�น ��ล� 
ฉบ�บล�  

��  บ�ท
���  บ�ท

(��)   ก�รข��น�ง���ร �บร�งร�ยก�รก�รจดท��บ�ยน ฉบ�บล�  ���  บ�ท
(��)   ค��ข����น  �   ค��ข�ล�  ���  บ�ท
(��)   ก�รจ�ด�ตร �ยม�ล�จ�ด��งค��ข�จดท��บ �ยน 

  ร��ว��งปร��ทศ�ล�ค��ข����นภ�ย �ต�พ�ธ���รม�ดร �ด 
  (ก)  บร�ก�รจ�ด�ตร �ยม�ล�จ�ด��งค��ข�จดท��บ �ยน 
  (ข)  บร�ก�รจ�ด�ตร �ยม�ล�จ�ด��งค��ข�ต����ย �  ค��ข���น 
 ค��ข��ก ��ข�ปล��ยน�ปลง  �ล�ค��ข����น  �   

  (ค)  ค��ข��� �บ�นท�กก�รจดท��บ �ยนร��ว��งปร��ทศ 
 �ทนก�รจดท��บ �ยน�นร�ช��ณ�จ�กร 

 
 

ค��ข�ล�  
 

ค��ข�ล�  
 

ค��ข�ล�  

�,���  บ�ท

�,���  บ�ท

�,���  บ�ท

ข�� � ���ยก �ว�นค��ธรรม �น�ยมต�ม ข��  �  �ก �ร�ชก�ร� �วนกล �ง   ร�ชก�ร� �วนภ�ม�ภ�ค   
�ล�ร�ชก�ร� �วนท ��งถ��น 

 
����ว�  ณ  ว�นท��  ��  กรกฎ�คม  พ.ศ.  ����  

�ภ �รด �  ต�นตร�ภรณ � 
ร�ฐมนตร �ว��ก�รกร�ทรวงพ�ณ �ชย � 
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�ม�ย��ต�  :-   ��ต�ผล�นก�รปร�ก�ศ�ช�กฎกร�ทรวงฉบ �บน��  ค��  �ดยท��พร�ร�ชบ�ญญ�ต��คร���ง�ม�ยก�รค ��  (ฉบ�บท ��  �)  
พ.ศ.  ����  �ด�ปร�บปร �งค��ธรรม�น�ยมต�มกฎ�ม�ยว ��ด �วย�คร���ง�ม�ยก�รค ��  ปร�ก�บก �บม�ตร�   �  วรรค�น��ง  
���งพร�ร�ชบ�ญญ �ต��คร���ง�ม�ยก�รค��  พ.ศ.  ����  ซ��ง�ก��ข�พ ��ม�ต �ม�ดยพร�ร�ชบ �ญญ�ต��คร ���ง�ม�ยก�รค ��  
(ฉบ�บท��  �)  พ.ศ.  ����  บ�ญญ�ต����ร�ฐมนตร �ว��ก�รกร�ทรวงพ�ณ�ชย�ม����น�จ��กกฎกร�ทรวงก ���นดค ��ธรรม�น �ยม
�ม��ก�น��ตร�ท��ยพร�ร�ชบ �ญญ �ต�  รวมท��งยก�ว �นค��ธรรม�น�ยม  ด�งน ��น  �พ���ก ���นดค ��ธรรม�น �ยม�����ดคล��งก�บ
��ตร�ค��ธรรม�น�ยมท��ปร�บปร �ง��ม�  จ�งจ���ป �นต��ง��กกฎกร�ทรวงน �� 
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ภ�คผนวก�5 

ต�ว�ย��ง�น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน��น� ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยนภ�ย�ต�พ�ธ���รม�ดร�ด�

�น�ง���ร�บร�งก�รย��นจดท��บ�ยนภ�ษ��ทย/ภ�ษ���งกฤษ��น�ง���ร�บร�งก�รจดท��บ�ยนภ�ษ��ทย/

ภ�ษ���งกฤษ 

1.�น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ �ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�ค.ม.1 

2.�น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ �ยน�คร���ง�ม�ยร�บร�ง�ค.ม.2 

3.�น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ �ยน�คร���ง�ม�ยร�วม�ค.ม.3  

4.�บ�ทน�น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�ค.ม.4  

5.�บ�ทน�น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยร�บร�ง�ค.ม .5  

6.��บ�ทน�น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยร�วม�ค.ม.6 

7.��น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�ภ�ย�ต�พ�ธ���รม�ดร�ด�CM 1 

8.��น�ง���� ��ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยร�บร�ง�ภ�ย�ต�พ�ธ���รม�ดร�ด�CM 2 

9.��น�ง������ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยร�วม�ภ�ย�ต�พ�ธ���รม�ดร�ด�CM 3 

10.��บ�ทน�น�ง���� ��ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��/บร�ก�ร�ภ�ย�ต�พ �ธ���รม�ดร�ด�CM 4 

11.�บ�ทน�น�ง������ค �ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยร�บร�ง�ภ�ย�ต�พ�ธ���รม�ดร�ด�CM 5 

12.��บ�ทน�น�ง���� ��ค�ญ��ดงก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยร�วม�ภ�ย�ต�พ �ธ���รม�ดร�ด�CM 6 

13.�ท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค�� 

14.�น�ง���ร�บร�งก�รย��นจดท��บ�ยน�ค.ม.001 

15.��น�ง���ร�บร�งก�รจดท��บ�ยน�ค.ม.002 

16.��น�ง���ร�บร�งก�รย��นจดท��บ�ยน�ภ�ษ���งกฤษ�TM01 

17.��น�ง���ร�บร�งก�รจทด��บ�ยน�ภ�ษ���งกฤษ�TM02
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ทะเบียนเครื� องหมายการค้า  ณ  วันที�  ………………………………. 

ค�าขอจดทะเบียนที�  ……………………………… ทะเบียนเลขที�  ……………………. 

วันที�ย ื�นค�าขอ  ……………………………… วันที�จดทะเบียน  ………………….... 

 

 

 

 

 

 

ประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาค�าขอ  จดทะเบ ียนเครื�องหมายการค้า (หรือประกาศโฆษณาโดยว ิธี) 

เล่มที�  หน้า ... ...  ลงวันที�         เดือน   พ.ศ.  

 

ชื�อ   ที�อยู่  และอาชีพของเจ้าของ  
 

 

ชื�อ  ที�อยู่  และอาชีพของตัวแทน 
 

 

ส� านักงานหรือสถานที�ติดต่อในประเทศไทย 
 

สถานะค�าขอ 
 

เงื�อนไขข้อจ�ากัดและการแสดงปฏิเสธสิทธิ   

อายุการจดทะเบียน  เครื� องหมายการค้า 10  ปีนับตั�งแต่ว ันที�จดทะเบียน  สิ�นสุดลงเพยีงวนัที�   

ผู้บันทกึ…………....………/….…..….………ตรวจ  

 หัวห น้างาน.. ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ...  

จ�าพวก  รายการสินค้า/บริการ    

    

 

 

ภาพเครื่องหมาย  
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ภ�คผนวก�6 

ร�ยล����ยดข��ม�ลท����ดง�น�น����บถ�ม

 

1.�น���ล�กข��ม�ลท��ควร��ดง 

1.1.�ลขท��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง��งค��ข� 

1.2.ว�นท��ย��นค��ข��ว�นครบก���นด�ว�นข��ช���ทธ�ย��น�ล�งต�ม�ม.28 

1.3.ช��งท�งก�รย��นค��ข� 

1.4.ช����จ��ข�ง�คร���ง�ม�ยล����ด 

1.5.ปร��ภท�คร���ง�ม�ย 

1.6.ร�ยล����ยดก�รปร�ก�ศ�ฆษณ� 

1.7.ค��ข����ง��งกรณ��ป�นค��ข�ท��ต����ย�จ�กค��ข��ก��ท��ย��นก��นป��2543 

1.8.ช���ผ��ร�บผ�ดช�บค��ข�น��น�(ย�ดต�ม�ถ�นก�รณ�ท��ง�นป�จจ�บ�น���ก��ร�จ���นกร�บวนก�รช���ต��ง�ป�นช��งว��ง) 

1.9.�คร���ง�ม�ย��ล�ร�ป�คร���ง�ม�ย 

1.10.ปร��ภทข�ง�คร���ง�ม�ย���ยง��ล�ค��บรรย�ย�กรณ�ย��น�ป�น�คร���ง�ม�ย���ยง 

1.11.�ถ�น�ค��ข�ล����ด 

1.12.ร�ยก�ร��นค���ล�บร�ก�ร��ยกต�มจ��พวก�ล���ม�รถกดด��พ��������ดงผล�ร�ยงต�มล��ด�บร�ยก�ร�ด� 

1.13.ร�ยล����ยดก�รบ�นท�กข��ม�ล��รบบค���ร�ป����ยง 

1.14.ภ�พ�คร���ง�ม�ย�พ��ม�ต�มกรณ�ย��น�ป�น�คร���ง�ม�ยร�ปร��ง�ร��ร�ปทรงข�งว�ตถ� 

1.15.ก�ร�ข��ถ�ง��ก��ร��กนท��ง�มดข�งค��ข�น��น��(จ��ก�ด��ทธ���ฉพ���จ���น��ท��กรม�) 
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1.16.พ�มพ���ก��ร��ดงร�ยล����ยดค��ข��ดย�ร�ป 

 

2.ร�ยล����ยด�น��วน�มน �ย��ย� ��จ��ข�ง� 

2.1.�ลขท��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง� �งค��ข� 

2.2.ว�นท��ย��นค��ข�  

2.3.ปร��ภทบ�คคล�(บ�คคลธรรมด�/น�ต�บ�คคล/บ�คคลต��งช�ต�/น�ต�บ�คคลต��งช�ต�) 

2.4.�ลขปร�จ��ต�วปร�ช�ชน/น�ต�บ�คคล�(ถ��ม�) 

2.5.�พศ�กรณ��ป�นบ�คคลธรรมด�  

2.6.ช����จ�� ข�งล ����ด  

2.7.น�ต�ฐ�น� 

2.8.ท���ย����บ�ร��ทร.����มล� 

2.9.��ญช�ต����ช�พ  

2.10.ต�ร�ง�ร�ปข��ม�ล�จ��ข�ง���ดงครบท �กคนท���ป�น�จ��ข�ง�คร���ง�ม�ยก�รค���ณ��วล�น��น  

3.ร�ยล����ยด�น��วน�มน �ย��ย� �ต�ว�ทน� 

3.1.�ลขท��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง� �งค��ข� 

3.2.ว�นท��ย��นค��ข�  

3.3.ปร��ภทบ�คคล�(บ�คคลธรรมด�/น�ต�บ �คคล/บ �คคลต��งช�ต�/น�ต�บ�คคลต��งช�ต�)  

3.4.�ลขปร�จ��ต�วบ�คคล/น�ต �บ�คคล�(ถ��ม�)  

3.5.�พศ�กรณ��ป�นบ�คคลธรรมด�  

3.6.ช���ต�ว�ทนล ����ด  

3.7.น�ต�ฐ�น� 

3.8.ท���ย����บ�ร��ทร.����มล� 

3.9.��ญช�ต����ช�พ  

3.10.ปร��ภทต�ว�ทน�(ต�ว�ทน/ต�ว�ทนช �วง/ต�ว�ทน�ฉพ��ก�ร) 

3.11.�ร�ปข��ม�ลต�ว�ทนล����ด�นค��ข�น ��ท��ง�มด  

4.ร�ยล����ยด�น��วน�มน �ย��ย��บ�ตร�ม�ย(�ถ�นท��จ�ด��ง�น�ง���)� 
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4.1.�ลขท��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง� �งค��ข� 

4.2.ว�นท��ย��นค��ข�  

4.3.ปร��ภทบ�คคล�(บ�คคลธรรมด�/น�ต�บ �คคล/บ �คคลต��งช�ต�/น�ต�บ�คคลต��งช�ต�)  

4.4.�ลขปร�จ��ต�วบ�คคล/น�ต�บ� คคล�(ถ��ม�) 

4.5.�พศ�กรณ��ป�นบ�คคลธรรมด� 

4.6.ช���ผ��ร�บ�น �ง��� 

4.7.น�ต�ฐ�น� 

4.8.ท���ย����บ�ร��ทร.����มล� 

4.9.��ญช�ต����ช�พ  

5.ร�ยล����ยด�น��วน�มน �ย��ย� ���ญญ��น �ญ�ต� 

5.1.�ลขท��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง� �งค��ข���ล�ก  

5.2.ว�นท��ย��นค��ข�  

5.3.�ลขท����ญญ��น�ญ�ต/��ญญ��น�ญ�ตช �วงท��จดท��บ�ยน�ว�ก�บท��บ�ยนน�� 

5.4.ว�นครบก���นด��ญญ��น �ญ�ต/��ญญ��น�ญ�ตช�วง 

5.5.ช���ผ���ด�ร �บ�น�ญ�ต/�น�ญ�ตช�วง� 

5.6.ช���ต�ว�ทนผ ���ด �ร�บ�น�ญ�ต/�น�ญ�ตช�วง  

5.7.ร�ยก�ร��นค ���ล�บร�ก�รท ���ด�จดท��บ�ยน��ญญ��น�ญ�ต/�น�ญ�ตช�วง  

6.ร�ยล����ยด�น��วน�มน �ย��ย� ��คร���ง�ม�ยร�บร�ง� 

6.1.�ลขท��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง� �งค��ข� 

6.2.ว�นท��ย��นค��ข�  

6.3.�ฟล�ข� �บ �งค �บก�ร�ช��คร�� �ง�ม�ยร�บร�ง 

7.ร�ยล����ยด�น��วน�มน �ย��ย� ��คร���ง�ม�ยร�วม� 

7.1.�ลขท��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง� �งค��ข� 

7.2.ว�นท��ย��นค��ข� 

7.3.ปร��ภทบ�คคลข�งผ��ร �วม�ช��(บ�คคลธรรมด�/น�ต�บ�คคล/บ�คคลต��งช�ต�/น�ต �บ�คคลต��งช�ต�) 

7.4.�ลขปร�จ��ต�วบ�คคล/น�ต�บ� คคล�ผ ��ร�วม�ช��(ถ��ม�) 

7.5.�พศ�กรณ��ป�นบ�คคลธรรมด�  

7.6.ช���ผ��ร�วม�ช��ต �ล�ร �ย  

7.7.น�ต�ฐ�น� 
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7.8.ท���ย����บ�ร��ทร.����มล� 

7.9.��ญช�ต����ช�พ 

8.ร�ยล����ยด�น��วน�มน �ย��ย� �ต����ย�� 

8.1.�ลขท��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง� �งค��ข� 

8.2.ว�นท��ย��นค��ข�  

8.3.��ดงล��ด�บก�รต����ย��น�ต�ล�คร��งข�งค��ข� 

9.ร�ยล����ยด�น��วน�มน �ย��ย� �ปร�ว�ต��ถ�น�� 

9.1.�ลขท��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง��งค��ข�  

9.2.ว�นท��ย��นค��ข�  

9.3.ล��ด �บปร�ว�ต�ต ��ง�ต��ร��ม ต�นค��ข�จนถ�ง�ถ�น�ล����ด��ดย��ดง���ด��ด �ท�กข��นต�น  

10.ร�ยล����ยด�น��วน�มน�ย��ย��ค��ธรรม�น �ยม� 

10.1.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท��� ��ง� �งค��ข� 

10.2.ว�นท��ย��นค ��ข�  

10.3.ร�ยก�รก�รช��ร�ค��ธรรม�น�ยม�ร�ยงต�มล��ด�บก��น�ล�ง 

11.ร�ยล����ยด�น��วน�มน�ย��ย��ท���ย���ฟ�ม� 

11.1.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท��� ��ง� �งค��ข� 

11.2.ว�นท��ย��นค ��ข�  

11.3.ช ���ผ��คร�บคร�ง�ฟ�มค��ข��พร��ม�น�วยง�นท����งก�ด  

11.4.ว�นท���ร��มก�รคร�บคร�ง�ฟ�ม��ล�ว�นครบก���นดค�น 

11.5.�ถ�น�ท���ย��ข�ง�ฟ�ม  

12.ร�ยล����ยด�น��วน�มน�ย��ย����ก�น�ง���� 

12.1.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท��� ��ง� �งค��ข� 

12.2.ว�นท��ย��นค ��ข�  

12.3.ร�ยล����ยดก�ร��ก�น�ง����ต�ต�บ�นค��ข�น��น��ปร�ก�บด�วย��ลข�พณ.�ช���ผ��ร �บ�น�ง������วข��ค�����ง�ว�นท��

��ง�น�ง����ว�นท��ต�บร�บ�ว�นท��ครบก���นด��ร�ยงล��ด�บว�นท ����ง�น�ง� ���พร� �มล�งค�����ร�บด ��ฟล��PDF 

13.ร�ยล����ยด�น��วน�มน�ย��ย��ข���ล�ม�ตร�� 

13.1.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท��� ��ง� �งค��ข� 

13.2.ว�นท��ย��นค ��ข�  
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13.3.ร�ยล����ยดค�����งก�รท�����ง �ป�นค��ข�น��น�ปร�ก�บด�วย�ว�นท��ม �ค�����ง �ม�ตร�ท���ก ��ยวข��ง�ร�ยล����ยดค�����ง�

�ถ�นก�รณ �ด���น�นก�รต�มค�����งน��น  

13.4.พ�มพ �ร�ยง�นค�����งก�ร�ด�ท��ง�มด�ร���ล��กพ�มพ�บ�ง��วน 

14.ร�ยล����ยด�น��วน�มน�ย��ย��จ��ก�ด��ทธ ��� 

14.1.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ย น��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง��งค��ข� 

14.2.ว�นท��ย��นค ��ข�  

14.3.ร�ยล����ยดก�รจ��ก�ด��ทธ� 

15.ร�ยล����ยด�น��วน�มน�ย��ย��ก�รข��ทนท��� 

15.1.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท��� ��ง� �งค��ข� 

15.2.ว�นท��ย��นค ��ข�  

15.3.��ดงข��ม�ลค ��ข�ท ��ถ�ก�ทนท�� 

ร�ยล����ยดกล��ม�มน �ย��ยก�ร�ปล��ยน�ปลง 

16.�จ��ข�ง 

16.1.คร��งท���ก��ข 

16.2.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท��� ��ง� �งค��ข� 

16.3.ว�นท��ย��นค ��ข�  

16.4.ปร��ภทบ�คคล�(บ�คคลธรรมด�/น�ต�บ �คคล/บ �คคลต��งช�ต �/น�ต�บ �คคลต��งช�ต�)  

16.5.�ลขปร�จ��ต�วปร�ช�ชน/น�ต�บ�คคล�(ถ��ม�)  

16.6.�พศ�กรณ ��ป �นบ�คคลธรรมด�  

16.7.ช ����จ ��ข�งล����ด 

16.8.น�ต�ฐ�น� 

16.9.ท���ย����บ�ร��ทร.����มล�  

16.10.� �ญช�ต����ช�พ 

16.11.ว�นท���ปล��ยน�ปลงข��ม �ล��ล�ร�ยล����ยดก�ร�ปล��ยน�ปลง  

16.12.ต�ร�ง��ดงข��ม�ล�จ��ข�ง�คร�� �ง�ม�ยท��ง�มดท�กร�ย  

17.ต�ว�ทน 

17.1.คร��งท�� 

17.2.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท��� ��ง� �งค��ข� 

17.3.ว�นท��ย��นค ��ข�  
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17.4.ปร��ภทบ�คคล�(บ�คคลธรรมด�/น�ต�บ �คคล/บ �คคลต��งช�ต �/น�ต�บ �คคลต��งช�ต�)  

17.5.�ลขปร�จ��ต�วบ�คคล/น�ต�บ�คคล�(ถ��ม�) 

17.6.�พศ�กรณ ��ป �นบ�คคลธรรมด�  

17.7.ช ���ต�ว�ทนล����ด 

17.8.น�ต�ฐ�น� 

17.9.ท���ย����บ�ร��ทร.����มล�  

17.10.� �ญช�ต����ช�พ 

17.11.ปร��ภทต�ว�ทน�(ต�ว�ทน/ต�ว�ทนช�วง/ต �ว�ทน�ฉพ��ก�ร) 

17.12.ว�นท���ล�ร�ยล����ยดก�ร�ปล��ยน�ปลง  

17.13.ต�ร�งร�ยช���ต�ว�ทนข�งค��ข�น��ท��ง�มด�ร�ยงต�มล��ด�บ 

18.บ�ตร�ม�ย(�ถ�นท ��จ�ด��ง�น�ง���) 

18.1.คร��งท���ก��ข  

18.2.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท��� ��ง� �งค��ข� 

18.3.ว�นท��ย��นค ��ข�  

18.4.ปร��ภทบ�คคล�(บ�คคลธรรมด�/น�ต�บ �คคล/บ �คคลต��งช�ต �/น�ต�บ �คคลต��งช�ต�)  

18.5.�ลขปร�จ��ต�วบ�คคล/น�ต�บ�คคล�(ถ��ม�) 

18.6.�พศ�กรณ ��ป �นบ�คคลธรรมด�  

18.7.ช ���ผ��ร �บ�น�ง��� 

18.8.น�ต�ฐ�น� 

18.9.ท���ย����บ�ร��ทร.����มล�  

18.10.� �ญช�ต����ช�พ 

18.11.ฐ�น��ป�น�จ��ข�ง�ต�ว�ทน�ต�ว�ทนช�วง 

18.12.ต�ร�ง��ดงข��ม�ลบ�ตร�ม�ยท��ง�มด  

19.ร�ยก�ร��นค��  

19.1.คร��งท���ก��ข  

19.2.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท��� ��ง� �งค��ข� 

19.3.ว�นท��ย��นค ��ข�  

19.4.ร�ยก�ร��นค���ล�บร�ก�ร 

19.5.ว�นท���ล�ร�ยล����ยดก�ร�ปล��ยน�ปลง  
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19.6.ต�ร�ง��ดงร�ยล����ยดก�ร�ก��ขร�ยก�ร��นค��ท��ง�มด�ร�ยงต�มล��ด�บก�ร�ก� �ข  

20.�คร���ง�ม�ยร�บร�ง 

20.1.คร��งท���ก��ข  

20.2.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท�����ง��งค��ข� 

20.3.ว�นท��ย��นค ��ข�  

20.4.�ฟล�ข��บ�งค�บก�ร�ช��คร���ง�ม�ยร�บร�ง 

20.5.ต�ร�ง��ดงร�ยก�ร�ก��ขข��บ�งค�บ�คร���ง�ม�ยร�บร�งท ��ง�มด 

21.�คร���ง�ม�ยร�วม  

21.1.คร��งท���ก��ข  

21.2.�ลขท ��ค��ข���ลขท��บ�ยน��ลขท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ��ลขท��� ��ง� �งค��ข� 

21.3.ว�นท��ย��นค��ข� 

21.4.ปร��ภทบ�คคลข�งผ��ร �วม�ช��(บ�คคลธรรมด�/น�ต�บ�คคล/บ �คคลต��งช�ต�/น�ต�บ�คคลต��งช�ต�) 

21.5.�ลขปร�จ��ต�วบ�คคล/น�ต�บ�คคล�ผ��ร �วม�ช��(ถ��ม�)  

21.6.�พศ�กรณ ��ป �นบ�คคลธรรมด�  

21.7.ช ���ผ��ร�วม�ช��ต �ล�ร�ย  

21.8.น�ต�ฐ�น� 

21.9.ท���ย����บ�ร��ทร.����มล�  

21.10.� �ญช�ต����ช�พ 

21.11.ว�นท���ปล��ยน�ปลง�ล�ร�ยล����ยดก�ร�ปล��ยน�ปลง 

21.12.ต�ร�ง��ดงข��ม�ลก�ร�ปล��ยน�ปลงร�ยก�รผ ��ร�วม�ช�ท��ง�มด 

22.ปร�ว�ต�ก�ร� �น 

22.1.ต�ร�ง��ดงข��ม�ลก� ร��นค��ข�ท�กล��ด�บ��ดย��ดงข��ม�ล�ลขค��ข���ลขท��บ�ยน�ช����จ��ข�ง  

23.ปร�ว�ต�ก�ร�ยก��น 

23.1.ต�ร�ง��ดงข� �ม�ลก�ร�ยก��นค��ข�ท�กล��ด�บ��ดย��ดงข��ม�ล�ลขค��ข���ลขท��บ �ยน�ช����จ��ข�ง  
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ภ�คผนวก�7  

ต�ว�ย��ง�บบพ�มพ�ค��ข�ก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��ร��ว��งปร��ทศ�(MM Form) 

 1.ค��ข�จดท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ�MM2 

 2.ค��ข�ร�บคว�มค��มคร�ง�พ��ม�ต�ม�MM4 

 3.ค��ข����บ�นท�กก�ร��น� �ทธ�คว�ม�ป�น�จ��ข�ง�MM5 

 4.�ค��ข����บ �นท �กก�รจ��ก�ด��ทธ��นร�ยก�ร��นค���ล�บร�ก�ร�MM6 

 5.�ค��ข����บ �นท �กก�ร�ล���ทธ��นบ�งปร��ทศ�MM7 

 6.�ค��ข����บ �นท �กก�รยก�ล�กก�รจดท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ�MM8 

 7.�ค��ข����บ �นท �กก�ร�ก��ข�ปล��ยน�ปลงท ���ย���MM9 

 8.�ค��ข����บ�นท�กก�ร�ก��ข�ปล��ยน�ปลงช����ล�ท���ย��ข�งต�ว�ทน�MM10 

 9.��ก�รต����ย�ก�รจดท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศ�MM11 

 10.�ก�รต��งต�ว�ทน�MM12 

 11.�ค��ข����บ�นท �กก�รท����ญญ��น�ญ�ต�MM13 

 12.�ค��ข��ก��ข�ปล��ยน�ปลงร�ยก�รท����ญญ��น�ญ�ต�MM14 

 13.�ค��ข�ยก�ล�กก�รท����ญญ��น�ญ�ต MM15 

 14.�ค��ข�ถ����ทธ�ล��ด�บก��น�(��ภ�พย��รป)�MM17 

 15.��น�ง�����ดง�จตน�ท��จ��ช��คร���ง�ม�ย�(��ร�ฐ��มร�ก�)�MM18 

 16.�ค��ข����บ�นท �กข��จ��ก�ด��ทธ�ข�ง�จ��ข�ง�คร���ง�ม�ย�MM19 

 17.�ค��ข�รวมท��บ �ยนร��ว��งปร��ทศจ�กก�รบ�นท �ก�MM23



MM2(E) – December 2018 

MM2(E) 
 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION 
 

GOVERNED EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL 
 

(Rule 9 of the Common Regulations) 
 
 

 

IMPORTANT 
 
1. This form must be used to file an international application under the Madrid Protocol . 
 
2. This form must be sent to the Office of origin.  It must not be sent directly to the 

International Bureau. 
 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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MM2(E) 

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION 
GOVERNED EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL 

For use by the applicant 

This international application includes the following number of: 

– continuation sheets:     

– MM17 forms:    

Applicant’s reference:    

For use by the Office 

Office’s reference:    

 
CONTRACTING PARTY WHOSE OFFICE IS THE OFFICE OF ORIGIN 

  

 
APPLICANT 

(a) Name:    

  

(b) Address:    

  

  

  

  

  

(c) Address for correspondence:    

  

  

  

  

  

(d) Telephone :    Fax:    

E-mail address:    

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this international 
application and its resulting international registration will be sent only electronically and, therefore, you will no longer 
receive any paper correspondence.  Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to 
other international applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, 
provided will also be sent only electronically.  Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be 
only one e-mail address recorded per each international registration. 

(e) Preferred language for correspondence:  English  French  Spanish 

(f) Other indications (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United 
States of America;  only provide indications in either item (i) or in item (ii) but not in both  items): 

(i) if the applicant is a natural person , nationality of the applicant:    

(ii) if the applicant is a legal entity (please, provide both the following indications): 

– legal nature of the legal entity:    

– State (country) and, where applicable, terri torial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law 
of which the said legal entity has been organized: 
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ENTITLEMENT TO FILE 

(a) Check the appropriate box: 

(i)  where the Contracting Party mentioned in item 1 is a State, the applicant is a national of that State; or 

(ii)  where the Contracting Party mentioned in item 1 is an organization, the name of the State of which the 
applicant is a national:   ;  or 

(iii)  the applicant is domiciled in the territory of the Contracting Party mentioned in item 1;  or 

(iv)  the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the 
Contracting Party mentioned in item 1. 

(b) Where the address of the applicant, given in item 2(b), is not in the territory of the Contracting Party mentioned in 
item 1, indicate in the space provided below: 

(i) if the box in paragraph (a)(iii) of the present item has been checked, the domicile of the applicant in the territory of 
that Contracting Party, or, 

(ii) if the box in paragraph (a)(iv) of the present item has been checked, the address of the applicant’s industrial or 
commercial establishment in the territory of that Contracting Party. 

  

  

  

  

  

  

 
APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE  

Name:    

Address:    

  

  

  

  

  

Telephone:    Fax:    

E-mail address:    

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this international 
application and its resulting international registration will be sent only electronically and, therefore, you will no longer 
receive any paper correspondence.  Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other 
international applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided wil l 
also be sent only electronically.  Please note that, for the purpose of e lectronic communication, there can be only one e-mail 
address recorded per each international registration.   

 
BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION 

Basic application number:    Date of the basic application:     dd/mm/yyyy) 

Basic registration number:    Date of the basic registration:     (dd/mm/yyyy) 
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PRIORITY CLAIMED 

 The applicant claims the priority of the earlier filing mentioned below: 

Office of earlier filing:    

Number of earl ier filing (if available):    

Date of earlier filing:     (dd/mm/yyyy) 

If the earlier filing does not relate to all the goods and services listed in item 10 of this form, indicate in the space provided 
below the goods and services to which it does relate: 

  

  

 If several priorities are claimed, check the box and use a continuation sheet giving the above required information for 
each priority claimed. 

 
THE MARK 

(a) Place the reproduction of the mark, as it appears in 
the basic application or basic registration, in the 
square below. 

(b) Where the reproduction in item (a) is in black and 
white and color is claimed in item 8, place a color 
reproduction of the mark in the square below. 

(c)  The applicant declares that he wishes the mark to be considered as a mark in standard characters. 

(d)  The mark consists exclusively of a color or a combination of colors as such, without any figurative element. 
 

COLOR(S) CLAIMED 

(a)  The applicant claims color as a distinctive feature of the mark. 

Color or combination of colors claimed:    

  

  

(b) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as may be required by certain 
designated Contracting Parties): 
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MISCELLANEOUS INDICATIONS 

(a) Transliteration of the mark (this information is compulsory where the mark consists of or contains matter in characters 
other than Latin characters, or numerals other than Arabic or Roman numerals): 

  

  

(b) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties;  do not check the box in item (c) if 
you provide a translation in this item): 

(i) into English:    

  

(ii) into French:    

  

(iii) into Spanish:    

  

(c)  The words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated;  do not  check this box if 
you have provided a translation in item (b)). 

(d) Where applicable, check the relevant box or boxes below: 

 Three-dimensional mark 

 Sound mark 

 Collective mark, certification mark, or guarantee mark 

(e) Description of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United 
States of America) 
 
(i) Description of the mark contained in the basic application or basic registration, where applicable (only use this item 

if the Office of origin requires you to include this description in the international application for the purposes of 
item 13(a)(ii) of this form) 

  

  
 
(ii) Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, including the description contained in the 

basic application or registration, if you were not required to provide this description in item (e)(i) above): 

  

  

(f) Verbal elements of the mark (where applicable): 

  

  

(g) The applicant wishes to disclaim protection for the following element(s) of the mark: 
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 GOODS AND SERVICES 

 You can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Goods & Services Manager 
(MGS) at www.wipo.int/mgs/.  By using these indications you can avoid possible irregularities concerning the 
classification of goods and services and a delay in the recording of the international registration. 

Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in your list, e.g.:   
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments;  screens for photoengraving;  computers.   
35 Advertising;  compilation of statistics;  commercial information agencies.   

 Please use font “Courier New” or “Times New Roman”, size 12 pt, or above.   

(a) Indicate below the goods and services for which the international registration is sought: 

Class Goods and services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting 
Parties, as follows: 

Contracting Party Class(es) or list of goods and services for which protection 
is sought in this Contracting Party 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 If the space provided is not sufficient, check the box and use a continuation sheet 
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DESIGNATIONS 
 
(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the 
following website:  www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html.  Additional information may be found in the 
information notices available at:  www.wipo.int/madrid/en/notices/.) 

Check the corresponding boxes: 

 AF Afghanistan 
 AG Antigua and Barbuda 

 AL Albania 

 AM Armenia 

 AT Austria 

 AU Australia 

 AZ Azerbaijan 
 BA Bosnia and 

Herzegovina 

 BG Bulgaria 

 BH Bahrain 

 BN Brunei Darussalam
2 

 BQ Bonaire, Saint 
Eustatius and Saba

6,7 

 BT Bhutan 

 BW Botswana 

 BX Benelux 

 BY Belarus 

 CH Switzerland 

 CN China 

 CO Colombia 

 CU Cuba
5
 

 CW Curacao
6 

 CY Cyprus 

 CZ Czech Republic 

 DE Germany 

 DK Denmark 

 DZ Algeria 

 EE Estonia
 

 EG Egypt 

 EM European Union
1 

 ES Spain 

 FI  Finland 

 FR  France 

 GB  United Kingdom
2 

 GE Georgia 

 GH  Ghana 

 GM  Gambia 

 GR  Greece 

 HR Croatia 

 HU Hungary 

 ID Indonesia 

 IE Ireland
2
 

 IL Israel 

 IN India
2
 

 IR Iran (Islamic Republic 
of) 

 IS Iceland 

 IT Italy 

 JP Japan
5
 

 KE Kenya 

 KG Kyrgyzstan 

 KH Cambodia 

 KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

 KR Republic of Korea 

 KZ Kazakhstan 
 

 LA Lao People’s 
Democratic Republic 

 LI  Liechtenstein 

 LR Liberia 

 LS Lesotho
2
 

 LT  Lithuania 

 LV Latvia 

 MA Morocco 

 MC Monaco 

 MD Republic of Moldova 

 ME Montenegro 

 MG Madagascar 

 MK The former Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 

 MN Mongolia 

 MW Malawi
2
 

 MX Mexico 

 MZ Mozambique2 

 NA Namibia 

 NO Norway 

 NZ New Zealand
2 

 OA African Intellectual 
Property Organization 
(OAPI)

3 

 OM  Oman 

 PH Philippines 

 PL Poland 

 PT Portugal 

 RO Romania 
 

 RS Serbia 

 RU Russian Federation 

 RW Rwanda 

 SD Sudan 

 SE Sweden 

 SG Singapore
2
 

 SI Slovenia 

 SK Slovakia 

 SL Sierra Leone 

 SM San Marino 

 ST Sao Tome and 
Principe 

 SX Sint Maarten (Dutch 
part)

6
 

 SY Syrian Arab Republic 

 SZ Eswatini 

 TH Thailand 

 TJ Tajikistan  

 TM Turkmenistan 

 TN Tunisia 

 TR Turkey 

 UA Ukraine 

 US United States of 
America

4
 

 UZ Uzbekistan 

 VN Viet Nam 

 ZM Zambia 

 ZW Zimbabwe 

 

Others:          
1 The designation of the European Union covers the following Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Nether lands, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.    

 If the European Union is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Union, among the 
following (check one box only):  French  German  Italian  Spanish 

Moreover, if the applicant wishes to claim the seniority of an earl ier mark registered in, or for, a Member State of the European Union, the official 
form MM17 must be annexed to the present international application. 

2 By designating Brunei Darussalam, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Mozambique, New Zealand, Singapore or the United Kingdom, the 
applicant declares that he has the intention that the mark will be used by him or with his consent in that country in connect ion with the goods 
and services identified in this application. 

3
 The designation of the African Intellectual Property Organization covers the following Member States:  Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central 

African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, 
Togo.   

4 If the United States of America is designated, it is compulsory to annex to the present international application the official form (MM18) 
containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party.  Item 2(f) of the present form should also be 
completed. 

5 Cuba  and Japan have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Common Regulations.  Their respective individual fees are payable in 
two parts.  Therefore, if Cuba or Japan is designated, only the first part of the applicable individual fee is payable at the time of filing the 
present international application.  The second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concerned is satisfied that the mark 
which is the subject of the international registration qualifies for protection.  The date by which the second part must be paid, and the amount due, 
will be notified to the holder of the international registration at a later stage. 

6 Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles. 

7 Protection in BQ (Bonaire, Saint Eustatius and Saba) is granted automatically with the designation (see Information Notice No. 27/2011). 
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SIGNATURE BY THE APPLICANT AND/OR HIS REPRESENTATIVE  
(if required or allowed by the Office of origin) 
 
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

   

 
CERTIFICATION AND SIGNATURE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE OFFICE OF ORIGIN 

(a) Certification 

The Office of origin certifies 

(i) that the request to present this application was received on   (dd/mm/yyyy). 

(ii) that the applicant named in item 2 is the same as the applicant named in the basic application or the holder named in the 
basic registration mentioned in item 5, as the case may be, 

that any indication given in item 7(d), 9(d) or 9(e)(i) appears also in the basic application or the basic registration, as the 
case may be, 

that the mark in item 7(a) is the same as in the basic application or the basic registration, as the case may be, 

that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or the basic registration, the same claim 
is included in item 8 or that, if color is claimed in item 8 without having being claimed in the basic application or basic 
registration, the mark in the basic application or basic registration is in fact in the color or combination of colors claimed, 
and 

that the goods and services listed in item 10 are covered by the list of goods and services appearing in the basic 
application or basic registration, as the case may be. 

Where the international application is based on two or more basic applications or basic registrations, the above declaration 
shall be deemed to apply to all those basic applications or basic registrations. 

(b) Name of the Office:    

   

(c) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:  

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

  

  

(d) Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

  

12 
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FEE CALCULATION SHEET 
 

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT 

 The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the 
International Bureau (if this box is checked, i t is not necessary to complete (b)). 

Holder of the account:    Account number:    

Identity of the party giving the instructions:    

 
(b) AMOUNT OF FEES (see Fee Calculator:  www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp) 

Basic fee:  653 Swiss francs if the reproduction of the mark is in black and white only and 
903 Swiss francs if there is a reproduction in color.  (For international applications filed by 
applicants whose country of origin is a Least Developed Country, in accordance with the list 
established by the United Nations (www.wipo.int/ldcs/en/country), 65 Swiss francs if the 
reproduction is in black and white only and 90 Swiss francs if there is a reproduction in color.) 

 
 
 
 
 
 

  

Complementary and supplementary fees: 

Number of designations 
for which 
complementary fee is 
applicable 

  x 

 
 
 

Complementary fee 

100 Swiss francs 

 
 
Total amount of the 
complementary fees 

=  ............. .............................  
 
=> ............. ..........................  

Number of classes of 
goods and services 
beyond three 

  x 

 
 

Supplementary fee 

100 Swiss francs 

 
Total amount of the 
supplementary fees 

=  ............. .............................  =>   

Individual fees (Swiss francs): 

Designated Contracting 
Parties 

Individual fee Designated Contracting Parties Individual fee 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Total individual fees =>   

  GRAND TOTAL (Swiss francs)   

 
(c) METHOD OF PAYMENT 

Identity of the party effecting the payment:    

Payment received and acknowledged by WIPO  

WIPO receipt number 

 
 

 

Payment made to WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 
Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 

 
 

Payment made to WIPO postal account 
(within Europe only) 
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 
Swift/BIC:  POFICHBE 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 
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CONTINUATION SHEET No : .......... of .......... 
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MM4(E) 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNATION SUBSEQUENT TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION 
 

(Rule 24 of the Common Regulations) 

 
 

 

IMPORTANT 
 
1. This subsequent designation may be presented to the International Bureau directly by the 

holder or through the Office of the Contracting Party of the holder. 
 
2. The period of protection of a subsequent designation expires on the same date as the 

international registration to which it relates. 
 

 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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DESIGNATION SUBSEQUENT TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION 

For use by the holder 

This subsequent designation includes the following number of: 

– continuation sheets:    

– MM17 forms:    

Holder’s reference:    

For use by the Office 

Office’s reference:    

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER    

 
HOLDER OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION  
(as recorded in the International Register) 

Name:     

Address:    

   

   

   

   

  

E-mail address:    

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this international 
registration will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please 
note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration. 

 
APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE  
(only complete this item if you are appointing a (new) representative) 

Name:    

Address:    

   

   

   

   

  

Telephone:    Fax:    

E-mail address:    

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this international 
registration will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please 
note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration.   

SIGNATURE OF THE HOLDER APPOINTING THE ABOVE (NEW) REPRESENTATIVE 

  

 

1 
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DESIGNATIONS 

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the 
following website:  www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html.  Additional information may be found in the 
information notices available at:  www.wipo.int/madrid/en/notices/.) 

Check the corresponding boxes: 

 AF Afghanistan 
 AG Antigua and Barbuda 

 AL Albania 

 AM Armenia 

 AT Austria 

 AU Australia 

 AZ Azerbaijan 

 BA Bosnia and 
Herzegovina 

 BG Bulgaria 

 BH Bahrain 

 BN Brunei Darussalam
2 

 BQ Bonaire, Saint 
Eustatius and Saba

6,7 

 BT Bhutan 

 BW Botswana 

 BX Benelux 

 BY Belarus 

 CH Switzerland 

 CN China 

 CO Colombia 

 CU Cuba
5
 

 CW Curaçao
6 

 CY Cyprus 

 CZ Czech Republic 

 DE Germany 

 DK Denmark 

 DZ Algeria 
 

 EE Estonia
8 

 EG Egypt 

 EM European Union
1
 

 ES Spain 

 FI  Finland 

 FR  France 

 GB  United Kingdom
2
 

 GE Georgia 

 GH  Ghana 

 GM  Gambia 

 GR  Greece 

 HR Croatia 

 HU Hungary 

 ID Indonesia 

 IE Ireland
2
 

 IL Israel 

 IN India
2, 8

 

 IR Iran (Islamic Republic 
of) 

 IS Iceland 

 IT Italy 

 JP Japan
5
 

 KE Kenya 

 KG Kyrgyzstan 

 KH Cambodia 

 KP Democratic People’s
  Republic of Korea 

 KR Republic of Korea 
 KZ Kazakhstan 

 LA Lao People’s 
Democratic Republic 

 LI  Liechtenstein 

 LR Liberia 

 LS Lesotho
2
 

 LT  Lithuania 

 LV Latvia 

 MA Morocco 

 MC Monaco 

 MD Republic of Moldova 

 ME Montenegro 

 MG Madagascar 

 MK The former Yugoslav 
  Rep. of Macedonia 

 MN Mongolia 

 MW Malawi 

 MX Mexico 

 MZ Mozambique
2
 

 NA Namibia
8 

 NO Norway 

 NZ New Zealand
2 

 OA African Intellectual 
Property Organization 
(OAPI)

3 

 OM  Oman 

 PH Philippines
8 

 PL Poland 

 PT Portugal 

 RO Romania 

 RS Serbia 

 RU Russian Federation 

 RW Rwanda 

 SD Sudan 

 SE Sweden 

 SG Singapore
2
 

 SI Slovenia 

 SK Slovakia 

 SL Sierra Leone 

 SM San Marino 

 ST Sao Tome and  
  Principe 

 SX Sint Maarten (Dutch 
  Part)

6
 

 SY Syrian Arab Republic 

 SZ Eswatini 

 TH Thailand 

 TJ Tajikistan 

 TM Turkmenistan 

 TN Tunisia 

 TR Turkey
8 

 UA Ukraine 

 US United States of 
  America

4
 

 UZ Uzbekistan 

 VN Viet Nam 

 ZM Zambia 

 ZW Zimbabwe 

Others:          
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1 The designation of the European Union covers the following Member States:  Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia,  Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,  Netherlands, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.   

 If the European Union is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Union.  The second 
language must be chosen from among the following five languages, but may not be the language of the international applicat ion from which the 
international registration indicated in item 1 resulted, regardless of the language of the present subsequent designation.  Thus, for example, if 
the international application was filed in French and this subsequent designation is in English, French may not be selected as the second 
language (check one box only):  

 English  French  German  Ital ian  Spanish 

Moreover, if the holder wishes to claim the seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union, the official 
form MM17 must be annexed to the present subsequent designation. 

2 By designating Brunei Darussalam, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Mozambique, New Zealand, Singapore or the United Kingdom, the 
holder declares that he has the intention that  the mark will be used by him or with his consent in that country in connection with the goods and 
services identified in the present subsequent designation. 

3 The designation of the African Intellectual Property Organization covers the following Member States:  Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central 
African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, 
Togo.  

4 If the United States of America is designated, it is compulsory to annex to the present  subsequent designation the official form (MM18) 
containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party.  Item 6(a) of  the present form should also be 
completed. 

5 Cuba  and Japan have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Common Regulations.  Their respective individual fees are payable in 
two parts.  Therefore, if Cuba  or Japan is designated, only the first part of the applicable individual fee is payable at the time of filing the 
present subsequent designation.  The second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concerned is satisfied that the mark 
which is the subject of the international registration qualifies for protection.  The date by which the second part must be paid, and the amount due, 
will be notified to the holder of the international registration at a later stage. 

6 Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles. 
7 Protection in BQ (Bonaire, Saint Eustatius and Saba) is granted automatically with the designation (see Information Notice No. 27/2011). 
8 Estonia, India, Namibia, Philippines and Turkey have made the declaration referred to in Article 14(5) of the Protocol.  Accordingly, it is not 

possible to subsequently designate Estonia in respect of international registrations effected prior to November 18, 1998, India in respect of 
international registrations effected prior to July 8, 2013, Namibia in respect of international registrations effected prior to June 30, 2004, the 
Philippines in respect of international registrations effected prior to July 25, 2012 and  Turkey in respect of international registrations effected 
prior to January 1, 1999.   

 
GOODS AND SERVICES CONCERNED BY THE SUBSEQUENT DESIGNATION  
(check only one box) 
 

(a)  the subsequent designation is made, in respect of all the Contracting Parties designated in item 4, for all the 
goods and services listed in the international registration indicated in item 1;  or 

(b)  the subsequent designation is made, in respect of all the Contracting Parties  designated in item 4, only for those 
goods and services listed in the continuation sheet (which must be grouped in the appropriate class(es));  or 

(c)  the subsequent designation is only for those goods and services listed in the continuation sheet in respect of the 
Contracting Parties identified in the said continuation sheet;  in respect of the other Contracting Parties designated 
in item 4, the subsequent designation is for all the goods and services listed in the international registration 
identified in item 1.   

You can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Goods & Services 
Manager (MGS) at www.wipo.int/mgs/.  By using these indications you can avoid possible irregularities 
concerning the classification of goods and services and a delay in the recording of the international 
registration. 

Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in your 
list, e.g.:   
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments;  screens for photoengraving;  computers.   
35 Advertising;  compilation of statistics;  commercial information agencies.   

Please use font “Courier New” or “Times New Roman”, size 12 pt, or above.   
 

5 

-99 -



MM4(E), page 4 

MM4(E) – December 2018 

MISCELLANEOUS INDICATIONS 
(only provide these indications or translations if they are not already recorded in the International Register;  if this is the case, 
the International Bureau will disregard any new indication or translation provided in item 6 of this form) 

(a) Indications concerning the holder (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for 
example, the United States of America;  only provide indications in either item (i) or in item (ii) but not in both items):   

(i) if the holder is a natural person, nationality of the holder:    

(ii) if the holder is a legal entity (please, provide both the following indications): 

– legal nature of the legal entity:    

– State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the 
law of which the said legal entity has been organized:   

  

  

(b) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as may be required by certain 
designated Contracting Parties): 

  

  

  

  

(c) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties;  do not check box in item (d) if 
you provide a translation in this item):   

(i) into English:    

(ii) into French:    

(iii) into Spanish:    

(d)  Check this box if the words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated;  do not 
check this box if you have provided a translation in item (c)).   

(e) Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, including the description contained in the basic 
application or registration, if you were not required to provide this description in item 9(e)(i) of the international 
application form MM2) 

  

  

  

  

  

DATE OF THE SUBSEQUENT DESIGNATION 
(if neither of these boxes is checked, the date of this subsequent designation will, subject to Rule 24(6)(c)(i) of the Common 
Regulations, be the date of its receipt by the International Bureau if it has been presented direct to the International Bureau, 
or, if it has been presented through the intermediary of an Office, the date of receipt by that Office, provided that the said 
designation has been received by the International Bureau within a period of two months from that date and subject to 
Rule 24(6)(c)(i) and (d) of the Common Regulations) 

(a)  this subsequent designation shall take effect after the renewal of the international registration indicated in item 1; 

(b)  this subsequent designation shall take effect after the recording in the International Register of the following 
change or cancellation in respect of the international registration indicated in item 1 (specify the change or 
cancellation): 
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SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE 

Holder Representative of the holder 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register or herein appointed) 
 
By signing this form, I declare that I am entitled  By signing this form, I declare that I am entitled to sign it  
to sign it under the applicable law:   under the applicable law:   

Name:    Name:    

Signature:    Signature:    

 
DATE OF RECEIPT AND DECLARATION BY THE OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER 
PRESENTING THE SUBSEQUENT DESIGNATION 
(where the subsequent designation is presented through an Office) 

(a) Date of receipt of the subsequent designation by the Office:     (dd/mm/yyyy) 

(b) Declaration that the basic application has matured to registration (only applicable where the international registration 
was based on a basic application and the present subsequent designation is designating a Contracting Party under the 
Agreement) 

(i) Date of the registration resulting from the basic application:     (dd/mm/yyyy) 

(ii) Number of the registration resulting from the basic application:    

OFFICE PRESENTING THE SUBSEQUENT DESIGNATION 
(if applicable) 

Name of the Office:    

   

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it to sign it under the applicable law:   

  

   

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

   

9 
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FEE CALCULATION SHEET 

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT 

 The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the 
International Bureau (if this box is checked, i t is not necessary to complete (b)). 

Holder of the account:    Account number:    

Identity of the party giving the instructions:    

 
(b) AMOUNT OF FEES (see Fee Calculator:  www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp) 

Basic fee (Swiss francs) 300.-- 

Complementary fees: 

Number of designations 
for which 
complementary fee is 
applicable 

  x 

 
 
 

Complementary fee 

100 Swiss francs 

 
 
Total amount of the 
complementary fees 

=   
 

=>   

Individual fees (Swiss francs): 

Designated Contracting 
Parties 

Individual fee Designated Contracting Parties Individual fee 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Total individual fees =>   

  GRAND TOTAL (Swiss francs)    

 
(c) METHOD OF PAYMENT 

Identity of the party effecting the payment:    

Payment received and acknowledged by WIPO  

WIPO receipt number 

 
 

 

Payment made to WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 
Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 

 
 

Payment made to WIPO postal account 
(within Europe only) 
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 
Swift/BIC:  POFICHBE 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 
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CONTINUATION SHEET  No:  .......... of .......... 
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MM5(E) 

 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN OWNERSHIP 
 

(Rule 25 of the Common Regulations) 
 
 
 

IMPORTANT 
 

1. This request may be presented to the International Bureau directly by the holder (or his 
recorded representative), through the Office of the Contracting Party of the (recorded) holder 
or through the Office of the Contracting Party of the new owner (transferee). 

 
2. If the present request relates to a total change in ownership, as provided for in item 6(a), 

this form may be used for several international registrations in the name of the same holder. 
 
3. If the present request relates to a partial change in ownership, as provided for in item 6(b), 

this form may only be used to request the recording of a change in ownership for a single 
international registration. 

 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN OWNERSHIP 

For the holder (transferor)/new owner (transferee) 

This request contains the following number of continuation sheets: 

  

Holder/new owner’s reference:   

For the Office 

Office’s reference:   

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(several international registrations may be indicated below, provided that all  registrations concerned are the subject of a 
total change in ownership, as provided for in item 6(a)) 

        

 
NAME OF THE HOLDER (TRANSFEROR) 
(as recorded in the International Register) 

  

 
NEW OWNER (TRANSFEREE) 

(a) Name:    

(b) Address:   

   

   

   

   

   

(c) Address for correspondence:    

  

  

  

  

  

(d) Telephone:    Fax:    

E-mail address:    

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these 
international registration(s) will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper 
correspondence.  Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international 
applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided wil l also be 
sent only electronically.  Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail 
address recorded per each international registration. 

 

1 

2 
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ENTITLEMENT OF THE NEW OWNER (TRANSFEREE) TO BE THE HOLDER OF THE INTERNATIONAL 
REGISTRATION 

(a) Indicate in the appropriate space(s): 

(i) the name of the Contracting State of which the new owner (transferee) is a national;  and/or, 

  

(ii) the name of the State member of a Contracting Organization of which the new owner (transferee) is a national;  
and/or, 

  

(iii) the name of the Contracting Party in the territory of which the new owner (transferee) is domiciled;  and/or, 

  

(iv) the name of the Contracting Party in the territory of which the new owner (transferee) has a real and effective 
industrial or commercial establishment: 

  

(b) Where the new owner (transferee) is not a national of a Contracting State or of a State member of a Contracting 
Organization and the address given in item 3(b) is not in the territory of any of the Contracting Parties mentioned in 
paragraph (a)(iii) or (iv) of the present item, indicate in the space provided below: 

(i) the address of the new owner (transferee) in the territory of the Contracting Party mentioned in paragraph (a)(iii) 
of the present item;  or, 

(ii) the address of the new owner’s (transferee) industrial or commercial establishment in the territory of the 
Contracting Party mentioned in paragraph (a)(iv) of the present item. 

  

  

  

  

  

  

 
APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE BY THE NEW OWNER (TRANSFEREE)

1
 

Name:    

Address:    

    

    

    

    

    

Telephone:    Fax:    

E-mail address:      

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
registration(s) will  be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.   Please 
note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration. 

SIGNATURE OF THE NEW OWNER (TRANSFEREE) APPOINTING THE ABOVE REPRESENTATIVE (compulsory) 

  

1 
This item should be used where the new owner (transferee ) wishes to appoint a representative.  Note that, if the person recorded as 
the representative of the holder (transferor) is to be recorded as the representative of the new owner (transferee ), such appointment 
should be made by completing this item.  
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SCOPE OF THE CHANGE IN OWNERSHIP  
(check either (a) or (b)) 

(a)  TOTAL CHANGE IN OWNERSHIP (the change in ownership is to be recorded for all the Contracting Parties 
designated in the international registration(s) indicated in item 1, and for all the goods and services covered by 
such international registration(s));  

(b)  PARTIAL CHANGE IN OWNERSHIP (read note No. 3 on the cover page before checking this box) 

(i) the change in ownership is to be recorded for the designated Contracting Parties indicated below (if no 
Contracting Party is indicated, it will be understood that the change in ownership is to be recorded in respect 
of all the designated Contracting Parties);  and/or, 

  

  

  

(ii) the change in ownership is to be recorded for the goods and services indicated below (grouped in the 
appropriate classes);  if no goods and services are indicated, it will be understood that the change in 
ownership is to be recorded in respect of all goods and services. 

You can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Goods & 
Services Manager (MGS) at www.wipo.int/mgs/. 

Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in 
your list, e.g.:   
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments;  screens for photoengraving;  
computers.   
35 Advertising;  compilation of statistics;  commercial information agencies.   

Please use font “Courier New” or “Times New Roman”, size 12 pt, or above.   

  

  

  

  

  

  

  

  

 If the space provided above is not sufficient, check the box and use a continuation sheet 

 
MISCELLANEOUS INDICATIONS 

(a) Indications concerning the new owner (transferee) (as may be required by certain designated Contracting Parties;  only 
provide indications in either item (i) or in item (ii) but not in both items): 

(i) if the new owner (transferee) is a natural person, indicate the nationality:    

(ii) if the new owner (transferee) is a legal entity (please, provide both  the following indications): 

– legal nature of the legal entity:    

– State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the 
law of which the said legal entity has been organized: 

  

  

(b) The new owner (transferee) may choose a preferred language for correspondence: 

 English  French  Spanish 
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SIGNATURE BY THE HOLDER (TRANSFEROR) AND/OR HIS REPRESENTATIVE 

Holder (transferor) Representative of the holder (transferor) 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register) 
 
By signing this form, I declare that I am entitled to  By signing this form, I declare that I am entitled to 
sign it under the applicable law:   sign it under the applicable law:   

Name:   Name:   

Signature:   Signature:   

OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY (OF THE RECORDED HOLDER (TRANSFEROR) OR THAT OF 
THE NEW OWNER (TRANSFEREE)) PRESENTING THE REQUEST  
(where the request is presented through an Office) 

Name of the Office:   

  

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

  

  

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    
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FEE CALCULATION SHEET 

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT 

 The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the 
International Bureau (if this box is checked, i t is not necessary to complete (b)). 

Holder of the account:    Account number:    

Identity of the party giving the instructions:    

 
(b) AMOUNT OF FEES 

Amount (177 Swiss francs)  x    (per international registration 
mentioned in item 1) Grand total (Swiss francs)   

 
(c) METHOD OF PAYMENT 

Identity of the party effecting the payment:    

Payment received and acknowledged by WIPO  

WIPO receipt number 

 
 

 

Payment made to WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 
Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 

Payment identification 

  

dd/mm/yyyy 

  

Payment made to WIPO postal account 
(within Europe only) 
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 
Swift/BIC:  POFICHBE 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 
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CONTINUATION SHEET No:  .......... of .......... 
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MM6(E) 

 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A 
 

LIMITATION OF THE LIST OF GOODS AND SERVICES 
 

(Rule 25 of the Common Regulations) 
 
 

 

IMPORTANT 

 

1. This request may be presented directly to the International Bureau by the holder or through 
the Office of the Contracting Party of the holder.   

2. The goods and services affected by this limitation may be the subject of a subsequent 
designation and therefore will continue to be taken into account in the calculation of the 
supplementary fees at the time of renewal.  If these goods and services are to be 
permanently removed from the International Register, the recording of a cancellation should 
be requested instead (form MM8).  In such a case, those goods and services may no longer 
be the subject of a subsequent designation and will not be taken into account in the 
calculation of the supplementary fees at the time of renewal. 

3. One single form may be used to request the recording of one limitation for several 
international registrations, provided that the holder is the same and the same limitation 
applies to all designated Contracting Parties or to the same designated Contracting Parties 
for each of the international registrations concerned.   

4. If the limitation is not the same in respect of a designated Contracting Party, the recording of 
this limitation must be requested in a separate form.   

 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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REQUEST FOR THE RECORDING OF A LIMITATION OF THE LIST OF GOODS AND SERVICES 

For use by the holder 

This request contains the following number of continuation 

sheets:   

  

Holder’s reference:    

For use by the Office 

Office’s reference:    

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(this form may be used for several international registrations in the name of the same holder, provided that the same 
limitation applies to all designated Contracting Parties or to the same designated Contracting Parties for each of the 
international registrations concerned) 

        

        

 
NAME OF THE HOLDER 
(as recorded in the International Register) 

  

 
APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE  
(only complete this item if you are appointing a (new) representative) 

Name:    

Address:    

   

   

   

   

  

Telephone:    Fax:    

E-mail address:    

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
registration(s) will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please 
note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration. 

SIGNATURE OF THE HOLDER APPOINTING THE ABOVE (NEW) REPRESENTATIVE 

  

 

1 
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CONTRACTING PARTIES  
(check only one box) 

(a)  the limitation of the list of goods and services indicated in item 5(a) and/or 5(b) is to be recorded for all the 
Contracting Parties designated in the international registration(s) indicated in item 1; or 

(b)  the limitation of the list of goods and services indicated in item 5(a) and/or 5(b) is to be recorded for the 
designated Contracting Parties indicated below: 
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GOODS AND SERVICES 
 
NOTE:  Any class covered by the international registration(s)indicated in item 1 that is not mentioned below remains as 

recorded in the International Register:   
 – if you want to request the recording of a l imitation for one particular class in respect of the designated 

Contracting Parties mentioned in item 4, please provide the relevant class number and the complete new limited 
list of goods and services of this class under item (a);   

 –  however, if you want to delete one or more entire classes in respect of those Contracting Parties, please indicate 
the class number(s) under item (b).   

You can find indications of terms of goods and services that are pre-accepted by the International Bureau in the 
Madrid Goods & Services Manager (MGS) at www.wipo.int/mgs/. 

Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly separate the goods and services indications in your list, 
e.g.:   
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments;  screens for photoengraving;  computers.   
35 Advertising;  compilation of statistics;  commercial information agencies.   

Please use font “Courier New” or “Times New Roman”, size 12 pt, or above.   

(a) If the limitation concerns changes in a given class, please provide below the relevant class number and the complete 
new limited list of goods and services of this class (instead of the goods or services that you wish to delete from 
the currently recorded list).  It is important to provide clear information on the remaining scope, to ensure correct 
recording of the limitation in the International Register.  The new limited list will be recorded for the Contracting Parties 
indicated in item 4.   

Example 1:  If the international registration contains, in class 25, “clothing;  footwear;  headgear” and you want to limit 
certain designations to clothing and headgear, you should indicate that the new list in respect of those designations is 
“clothing;  headgear”. 

Example 2:  If you want to keep certain footwear, you should clearly indicate the remaining scope, including the kind 
of footwear you want to keep in the designation;  for instance “clothing;  leather shoes, leather boots, leather sandals;  
headgear”.  

Example 3:  If you want to limit footwear to sandals  only, you could indicate that the new list is “clothing; sandals; 
headgear”. 

Example 4:  If you want to exclude sandals from footwear, you could indicate that the new list is “clothing;  footwear, 
except sandals;  headgear”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) If an entire class is to be deleted, please indicate only the class number: 

(NOTE:  If a class number is indicated here, it will be understood that the designation of the Contracting Parties indicated 
in item 4 no longer contains this class.  Any class mentioned under item 5(a), above, must not  be indicated here.) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 If the space provided above is not sufficient, check the box and use a continuation sheet.   
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SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE 

Holder Representative of the holder 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register or herein appointed) 
 
By signing this form, I declare that I am entitled to  By signing this form, I declare that I am entitled to  
sign it under the applicable law:   sign it under the applicable law:   

Name:    Name:    

Signature:    Signature:    

OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE REQUEST 
(where this request is presented through an Office) 

Name of the Office:    

   

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

   

   

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

   

7 

6 

-115-



MM6(E), page 5 
 

MM6(E) – November 2017 

FEE CALCULATION SHEET 

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT 

 The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the 
International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)). 

Holder of the account:    Account number:    

Identity of the party giving the instructions:    

 
(b) AMOUNT OF FEES 

Amount (177 Swiss francs) x     (per international registration 
mentioned in item 1) Grand total (Swiss francs)   

(c)  METHOD OF PAYMENT 

Identity of the party effecting the payment:    

Payment received and acknowledged by WIPO  

WIPO receipt number 

 
 

 

Payment made to WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 
Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 

Payment identification 

  

dd/mm/yyyy 

  

Payment made to WIPO postal account 
(within Europe only) 
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 
Swift/BIC:  POFICHBE 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 
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CONTINUATION SHEET No:  .......... of .......... 
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MM7(E) 

 
MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 

 
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 

 
 
 
 
 
 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A RENUNCIATION 
 

(Rule 25 of the Common Regulations) 
 
 
 
 

 

IMPORTANT 
 
1. This request can be presented directly to the International Bureau or through the Office of 

the Contracting Party. 
 
2. This request may relate to one or more but not all of the designated Contracting Parties 

covered by the international registration;  where the holder wishes to cancel the international 
registration in respect of all the designated Contracting Parties for all the goods and 
services, a request for the recording of a total cancellation must be presented instead 

(form MM8). 
 
3. One single form may be used to request the recording of a renunciation in respect of several 

international registrations of the same holder, provided that the designated Contracting 
Parties in respect of which the international registration is renounced are the same for each 

of the international registrations concerned. 
 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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REQUEST FOR THE RECORDING OF A RENUNCIATION 

For use by the holder 

This request contains the following number of continuation sheets:   

  

Holder’s reference:    

For use by the Office 

Office’s reference:    

 

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(this form may be used for several international registrations in the name of the same holder, provided that designated 
Contracting Parties in respect of which the international registration is renounced are the same for each of the international 
registrations concerned) 

        

        

        

 
NAME OF THE HOLDER 
(as recorded in the International Register) 

  

 
APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE  
(only complete this item if you are appointing a (new) representative) 

Name:    

Address:    

   

   

   

   

  

Telephone:    Fax:    

E-mail address:      

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
registration(s) will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please note 
that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration. 
 

SIGNATURE OF THE HOLDER APPOINTING THE ABOVE (NEW) REPRESENTATIVE 
 
  

 
CONTRACTING PARTIES 

The renunciation concerns the following designated Contracting Parties: 

        

        

        

        

        

  

1 

2 

4 

1 1 

3 
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SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE 

Holder Representative of the holder 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register or herein appointed) 
 
By signing this form, I declare that I am entitled to  By signing this form, I declare that I am entitled to  
sign it under the applicable law:   sign it under the applicable law:   

 

Name:    Name:    

 

Signature:    Signature:    

 
OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE REQUEST 
(where this request is presented through an Office) 

Name of the Office:   

  

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

  

  

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    
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CONTINUATION SHEET No:  .......... of .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-121-



MM8(E) – November 2017 

MM8(E) 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A  
 

CANCELLATION OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION 
 

(Rule 25 of the Common Regulations) 
 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 

 

 

IMPORTANT 
 
1. This request can be presented directly to the International Bureau or through the Office of 

the Contracting Party of the holder.   
 
2. If the present request relates to a total cancellation, as provided for in item 4(a), this form 

may be used for several international registrations in the name of the same holder.  
However, if the present request relates to a partial cancellation instead, as provided for in 
item 4(b), this form may only be used to request the cancellation of a single international 
registration. 

 
3. This request must relate to all the designated Contracting Parties covered by the 

international registration;  where the holder wishes to renounce the protection of the 
international registration in respect of one or more but not all of the designated 
Contracting Parties for all the goods and services, a request for the recording of a 
renunciation  must be presented instead (form MM7). 

 
4. This request may relate to all or to some of the goods and services covered by the 

international registration.  The effect of a partial cancellation is that the goods and services 
concerned are permanently removed from the International Register, so that they can no 
longer be the subject of a subsequent designation and are not taken into account for the 
purposes of the calculation of the supplementary fees at the time of renewal.  If the effect 
sought is that some of the goods and services covered by the international registration 
should no longer be protected in any of the Contracting Parties designated, but that it 
should be possible for such goods and services to be the subject of a subsequent 
designation, the recording of a limitation should be requested instead (form MM6). 
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MM8(E) 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A 
CANCELLATION OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION 

For use by the holder 

This request contains the following number of continuation sheets:  

  

Holder’s reference:   

For use by the Office 

Office’s reference:   

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(this form may be used for several international registrations, provided that all  registrations concerned are the subject 
of a total cancellation, as provided for in item 4(a)) 

        

        

        

 
NAME OF THE HOLDER 
(as recorded in the International Register) 

        

 
APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE  
(only complete this item if you are appointing a (new) representative) 

Name:    

Address:    

  

  

  

  

  

Telephone:    Fax:    

E-mail address:    

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
registration(s) will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please note 
that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration. 

SIGNATURE OF THE HOLDER APPOINTING THE ABOVE (NEW) REPRESENTATIVE 

  

 

1 

3 

2 

-123-



MM8(E), page 2 
 

MM8(E) – November 2017 

GOODS AND SERVICES  
(check either (a) or (b)) 

(a)  TOTAL CANCELLATION (the cancellation is to be recorded for all goods and services covered by the international 
registration(s) indicated in item 1),  

or 

(b)  PARTIAL CANCELLATION (the cancellation affects only some of the goods and services covered by the 
international registration indicated in item 1) 

NOTE:  Any class, covered by said registration(s), which is not mentioned below remains as recorded in the 
International Register. 

You can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Goods & Services Manager 
(MGS) at www.wipo.int/mgs/.   

Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in your list, e.g.:   
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments;  screens for photoengraving;  computers.   
35 Advertising;  compilation of statistics;  commercial information agencies.   

Please use font “Courier New” or “Times New Roman”, size 12 pt, or above. 

(i) Entire class(es), if any, to be cancelled (specify only the number(s) of the class(es) concerned), and/or 

        

        

        

        

(ii) If the cancellation affects only some of the goods and services in a given class, please provide below the 
relevant class number and the complete new list of goods and services.  This new list will replace the 
currently recorded list for such class in the International Register (in other words, do not just indicate the 
goods or services that you wish to delete from the currently recorded list): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 If the space provided above is not sufficient, check the box and use a continuation sheet 

4 
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SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE 

Holder Representative of the holder 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register or herein appointed) 
 
By signing this form, I declare that I am entitled to  By signing this form, I declare that I am entitled to  
sign it under the applicable law:   sign it under the applicable law:   

Name:   Name:   

Signature:   Signature:   

OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE REQUEST 
(where this request is presented through an Office) 

Name of the Office:   

  

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

  

   

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

   

6 

5 
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CONTINUATION SHEET No:  .......... of .......... 
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MM9(E) – November 2017 

MM9(E) 

 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING 
 

THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN THE NAME OR ADDRESS OF THE HOLDER OR,  
WHERE THE HOLDER IS A LEGAL ENTITY, FOR THE RECORDING TO INTRODUCE OR CHANGE INDICATIONS 

CONCERNING ITS LEGAL NATURE 
 

(Rule 25 of the Common Regulations) 
 
 
 

IMPORTANT 
 
1. Holders may present this request directly to the International Bureau or through the Office of 

the Contracting Party of the holder.   
 
2. This form is to be used only to request the recording or change of indications concerning the 

currently recorded holder.  Please, use form MM5 if you want to request the recording of a 
change in ownership of the international registration. 

 
3. Holders should also take this opportunity to provide or update their contact details (address 

for correspondence, email address and telephone and fax numbers).  However, holders 
wishing to change their contact details only may request so, free of charge, by sending a 
simple letter to the International Bureau, signed by them or by their recorded 
representatives. 

 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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MM9(E) 
 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN THE NAME OR ADDRESS OF 
THE HOLDER OR, WHERE THE HOLDER IS A LEGAL ENTITY, FOR THE RECORDING 

TO INTRODUCE OR CHANGE INDICATIONS CONCERNING ITS LEGAL NATURE 

For use by the holder 

This request contains the following number of continuation 
sheets: 

  

Holder’s reference:  

For use by the Office 

Office’s reference:  

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(You may use this form for several international registrations of the same holder) 

        

        

        

        

        

 
NAME OF THE HOLDER 
(Please type the name of the holder as it is currently recorded in the International Register) 

  

 
CHANGE IN NAME OR ADDRESS OF THE HOLDER 
(Please indicate the change(s) by tick ing the appropriate box(es) and provid ing the new name or new address) 

 New name:   

 New address:   

    

    

    

    

    

 
IF THE HOLDER IS A LEGAL ENTITY, RECORDING OF OR CHANGE IN THE INDICATIONS CONCERNING THE LEGAL 
NATURE OF THE HOLDER  
(Please provide both the following indications) 

Legal nature of the legal entity:   

State (country) and, where applicable, the territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the laws of 
which the said legal entity has been organized:   

    

 
  

1 

2 

3 

1 1 1 1 

4 
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CHANGE IN THE HOLDER’S CONTACT INFORMATION (optional)  
If no change is requested below, the International Bureau will maintain the holder’s current contact information, if any 

 Delete the holder’s address for correspondence  or update it with the information that appears below 

New address for correspondence:   

  

  

  

  

  

 Delete the holder’s phone and fax numbers or update them with the information that appears below 

New telephone:   New fax:   

 Delete the holder’s e-mail address or update it with the information that appears below 

New e-mail address:     

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
registration(s) will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please note 
that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration. 

 
 

APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE (optional)  
(only complete this item if you are appointing a (new) representative) 

Name:    

Address:    

    

    

    

    

    

Telephone:    Fax:    

E-mail address:    

 By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
registration(s) will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please note 
that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration. 

SIGNATURE OF THE HOLDER APPOINTING THE ABOVE (NEW) REPRESENTATIVE 

  

 
SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE 

Holder Representative of the holder 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register or herein appointed) 
 
By signing this form, I declare that I am entitled to  By signing this form, I declare that I am entitled to  
sign it under the applicable law:   sign it under the applicable law:   

Name:   Name:   

Signature:   Signature:   

   

6 

7 

5 
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OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE REQUEST 
(where this request is presented through an Office) 

Name of the Office:   

   

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

   

   

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

   

8 

-130-



MM9(E), page 4 

MM9(E) – November 2017 

FEE CALCULATION SHEET 

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT 

 The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the 
International Bureau (if this box is checked, i t is not necessary to complete (b)). 

Holder of the account:   Account number:   

Identity of the party giving the instructions:   

 
(b) AMOUNT OF FEES  

(The fee is 150 Swiss francs, irrespective of the number of international registrations listed in 
item 1) 

Amount   

(c) METHOD OF PAYMENT 

Identity of the party effecting the payment:    

Payment received and acknowledged by WIPO  

WIPO receipt number 

 
 

 

Payment made to WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 
Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 

Payment identification 

  

dd/mm/yyyy 

  

Payment made to WIPO postal account 
(within Europe only) 
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 
Swift/BIC:  POFICHBE 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 
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CONTINUATION SHEET No:  .......... of .......... 
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MM10(E) 

 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A 
 

CHANGE IN NAME AND/OR ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE 
 

(Rule 25 of the Common Regulations) 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 
1. This request may be presented to the International Bureau directly by the holder or through 

the Office of the Contracting Party of the holder.   
 
2. This form is to be used only to request the recording of a change in the name or address of 

the recorded representative and not to appoint a new representative. 
 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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MM10(E) 
REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE 

IN NAME AND/OR ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE 

For use by the representative 

This request contains the following number of continuation 
sheets:   

  

Representative’s reference:    

For use by the Office 

Office’s reference:    

 

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(this form may be used for several international registrations of the same representative) 

        

        

        

        

        

 
NAME OF THE REPRESENTATIVE 
(as recorded in the International Register) 

Name:   

Address:   

  

  

  

  

  

 
CHANGE IN NAME AND/OR ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE 
(indicate the change(s)) 

New name:    

New address:    

   

   

   

   

  

New telephone:    New fax:    

New e-mail address:      

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
registration(s) will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please note 
that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration. 

  

1 

2 

1 1 1 1 

3 
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SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE 

Holder Representative of the holder 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register) 
 
By signing this form, I declare that I am entitled to  By signing this form, I declare that I am entitled to  
sign it under the applicable law:   sign it under the applicable law:   
 

Name:    Name:    

 

Signature:    Signature:    

 
OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE REQUEST 
(where this request is presented through an Office) 

Name of the Office:   

  

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

  

   

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

   

5 

4 
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CONTINUATION SHEET No:  .......... of .......... 
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MM11(E) 
 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENEWAL OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION 
 

(Rule 30 of the Common Regulations) 
 
 

 

IMPORTANT 
 
1. The use of this form is optional.  We strongly recommend that you use E-renewal, when 

paying with a credit card or debiting from a WIPO current account.  E-renewal is available 
at:  https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp.   

2. You can present this request directly to the International Bureau.   

3. You cannot renew the international registration for goods and services in respect of which 
the international registration is cancelled or in respect of any designated Contracting Party 
for which a total invalidation or a renunciation has  been recorded;  in addition, you 
cannot renew the international registration in respect of any designated Contracting Party 
for goods and services affected by partial invalidation or limitation .   

4. You can renew the international registration in respect of any designated Contracting Party 
that has refused protection, under Rule 18ter of the Common Regulations, but you must 
indicate so in items 3 and, where applicable, 4 of this form and pay the corresponding fees.   

 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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MM11(E) 

RENEWAL OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION 

For use by the holder 

This renewal contains the following number of continuation 
sheets: 

  

Holder’s reference:    

For use by the Office 

Office’s reference:    

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER 

  

 
NAME OF THE HOLDER 
(as recorded in the International Register) 

  

  

1 

2 
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CONTRACTING PARTIES FOR WHICH RENEWAL IS REQUESTED 

You must indicate below ALL  the designated Contracting Parties for which you want to renew this international 
registration. 

You may renew the international registration in respect of a Contracting Party that has refused protection for all goods 
and services, following the recording of a statement sent under Rule 18ter of the Common Regulations.  The registration 
will be renewed in respect of that Contracting Party for all the goods and services, by filling in this item solely.  This may be 
useful, pending the outcome of further proceedings in  the Contracting Party concerned.   

You may also renew the international registration in respect of a Contracting Party that has refused protection for some of 
the goods and services, following the recording of a statement sent under the aforementioned Rule, by fil ling in th is item 
solely.  The registration wil l be renewed in respect of that Contracting Party for only the goods and services protected.  
However, if you want to renew the international registration in respect of this Contracting Party for all goods and 
services, you must, in addition to this indication, provide the indication required in item 4 of this form.   

 AF Afghanistan 

 AG Antigua and Barbuda 

 AL Albania 

 AM Armenia 

 AT Austria 

 AU Australia 

 AZ Azerbaijan 

 BA Bosnia and 
Herzegovina 

 BG Bulgaria 

 BH Bahrain 

 BN Brunei Durassalam 

 BQ Bonaire, Saint 
Eustatius and Saba

1
 

 BT Bhutan 

 BW Botswana 

 BX Benelux 

 BY Belarus 

 CH Switzerland 

 CN China 

 CO Colombia 

 CU Cuba 

 CW Curaçao
1
 

 CY Cyprus 

 CZ Czech Republic 

 DE Germany 

 DK Denmark 

 DZ Algeria 

 EE Estonia 
 EG Egypt 

 EM European Union
2 

 ES Spain 

 FI  Finland 

 FR France 

 GB  United Kingdom 

 GE Georgia 

 GH  Ghana 

 GM  Gambia 

 GR  Greece 

 HR Croatia 

 HU Hungary 

 ID Indonesia 

 IE Ireland 

 IL Israel 

 IN India 

 IR Iran (Islamic 
Republic of) 

 IS Iceland 

 IT Italy 

 JP Japan 

 KE Kenya 

 KG Kyrgyzstan 

 KH Cambodia 

 KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

 KR Republic of Korea 

 KZ Kazakhstan 

 LA  Lao People’s 
Democratic 
Republic 

 LI  Liechtenstein 

 LR  Liberia 

 LS  Lesotho 

 LT  Lithuania 

 LV  Latvia 

 MA Morocco 

 MC Monaco 

 MD Republic of 
Moldova 

 ME Montenegro 

 MG Madagascar 

 MK The former 
Yugoslav Rep. of 
Macedonia 

 MN Mongolia 

 MW Malawi 

 MX Mexico 

 MZ Mozambique 

 NA Namibia 

 NO Norway 

 NZ New Zealand 

 OA African Intellectual 
Property 
Organization 
(OAPI)

3 

 OM  Oman 

 PH Philippines 

 PL Poland 

 PT Portugal 

 RO Romania 
 RS Serbia 

 RU Russian Federation 

 RW Rwanda 
 SD Sudan 

 SE Sweden 

 SG Singapore 

 SI Slovenia 

 SK Slovakia 

 SL Sierra Leone 

 SM San Marino 

 ST Sao Tome and 
Principe 

 SX Sint Maarten 
(Dutch part)

1
 

 SY Syrian Arab Republic 

 SZ Eswatini 

 TH Thailand 

 TJ Tajikistan 

 TM Turkmenistan 

 TN Tunisia 

 TR Turkey 

 UA Ukraine 

 US United States of 
America 

 UZ Uzbekistan 

 VN Viet Nam 

 ZM Zambia 

 ZW Zimbabwe 

Others: 
  

 
  

 
  

 
  

1 
Territorial entity previously part of the Netherlands Antilles. 

2 The designation of the European Union covers the following Member States:  Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.   

3 The designation of the African Intellectual Property Organization covers the following Member States:  Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central 
African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, 
Togo.    

  

3 
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RENEWAL FOR ALL GOODS AND SERVICES IN RESPECT OF CONTRACTING PARTIES WHERE PROTECTION HAS 
BEEN PARTIALLY REFUSED, FOLLOWING THE RECORDING OF A STATEMENT SENT UNDER RULE 18TER OF 
THE COMMON REGULATIONS 

You may still renew the international registration for all goods and services in respect of a Contracting Party that has partially 
refused protection, following the recording of a statement sent under Rule 18ter.   

You must indicate below the Contracting Parties in respect of which you want to renew the international registration for all 
goods and services, despite the fact that protection has been partially refused, following the recording of the 
aforementioned statement.  This may be useful, pending the outcome of further proceedings in the Contracting Party 
concerned.   

An indication provided below will not be taken into account if the Contracting Party concerned has not been indicated in 
item 3 of this form.   

 AF Afghanistan 

 AG Antigua and Barbuda 

 AL Albania 

 AM Armenia 

 AT Austria 

 AU Australia 

 AZ Azerbaijan 

 BA Bosnia and 
Herzegovina 

 BG Bulgaria 

 BH Bahrain 

 BN Brunei Durassalam 

 BQ Bonaire, Saint 
Eustatius and Saba

1
 

 BT Bhutan 

 BW Botswana 

 BX Benelux 

 BY Belarus 

 CH Switzerland 

 CN China 

 CO Colombia 

 CU Cuba 

 CW Curaçao
1
 

 CY Cyprus 

 CZ Czech Republic 

 DE Germany 

 DK Denmark 

 DZ Algeria 

 EE Estonia 
 EG Egypt 

 EM European Union
2 

 ES Spain 

 FI  Finland 

 FR France 

 GB  United Kingdom 

 GE Georgia 

 GH  Ghana 

 GM  Gambia 

 GR  Greece 

 HR Croatia 

 HU Hungary 

 ID Indonesia 

 IE Ireland 

 IL Israel 

 IN India 

 IR Iran (Islamic 
Republic of) 

 IS Iceland 

 IT Italy 

 JP Japan 

 KE Kenya 

 KG Kyrgyzstan 

 KH Cambodia 

 KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

 KR Republic of Korea 

 KZ Kazakhstan 
 

 LA  Lao People’s 
Democratic 
Republic 

 LI  Liechtenstein 

 LR  Liberia 

 LS  Lesotho 

 LT  Lithuania 

 LV  Latvia 

 MA Morocco 

 MC Monaco 

 MD Republic of 
Moldova 

 ME Montenegro 

 MG Madagascar 

 MK The former 
Yugoslav Rep. of 
Macedonia 

 MN Mongolia 

 MW Malawi 

 MX Mexico 

 MZ Mozambique 

 NA Namibia 

 NO Norway 

 NZ New Zealand 

 OA African Intellectual 
Property 
Organization 
(OAPI)

3 

 OM  Oman 

 PH Philippines 

 PL Poland 

 PT Portugal 

 RO Romania 
 RS Serbia 

 RU Russian Federation 

 RW Rwanda 
 SD Sudan 

 SE Sweden 

 SG Singapore 

 SI Slovenia 

 SK Slovakia 

 SL Sierra Leone 

 SM San Marino 

 ST Sao Tome and 
Principe 

 SX Sint Maarten 
(Dutch part)

1
 

 SY Syrian Arab Republic 

 SZ Eswatini 

 TH Thailand 

 TJ Tajikistan 

 TM Turkmenistan 

 TN Tunisia 

 TR Turkey 

 UA Ukraine 

 US United States of 
America 

 UZ Uzbekistan 

 VN Viet Nam 

 ZM Zambia 

 ZW Zimbabwe 

    

Others: 
  

 
  

 
  

 
  

1 
Territorial entity previously part of the Netherlands Antilles. 

2 
The designation of the European Union covers the following Member States:  Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.   

3 The designation of the African Intellectual Property Organization covers the following Member States:  Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central 
African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Maur itania, Niger, Senegal, 
Togo.    

 
SIGNATURE 
 
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

Name:    

Signature:    

4 

5 
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FEE CALCULATION SHEET 

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT 

 The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the 
International Bureau (if this box is checked, i t is not necessary to complete (b)). 

Holder of the account:    Account number:    

Identity of the party giving the instructions:    

 
(b) AMOUNT OF FEES 

Basic fee (653 Swiss francs) 

Where applicable, surcharge for the grace period (326.50 Swiss Francs) 

  

  

Complementary and supplementary fees: 

Number of designations 
for which 
complementary fee is 
applicable 

  x 

 
 
 

Complementary fee 

100 Swiss francs 

 
 
Total amount of the 
complementary fees 

=   
 
=>  

Number of classes of 
goods and services 
beyond three 

  x 

 
 

Supplementary fee 

100 Swiss francs 

 
Total amount of the 
supplementary fees 

=   =>   

Individual fees (Swiss francs): 

Designated Contracting 
Parties 

Individual fee Designated Contracting Parties Individual fee 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Total individual fees =>   

  GRAND TOTAL (Swiss francs)   

 
(c) METHOD OF PAYMENT 

Identity of the party effecting the payment:    

Payment received and acknowledged by WIPO  

WIPO receipt number 

 
 

 

Payment made to WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 
Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 

 
 

Payment made to WIPO postal account 
(within Europe only) 
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 
Swift/BIC:  POFICHBE 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 
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CONTINUATION SHEET No:  ... ....... of ..........  
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MM12(E) – November 2017 

MM12(E) 

 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 
1. The use of this form is not compulsory.  It is made available for the convenience of holders 

of international registrations. 

2. This request may be presented to the International Bureau by the applicant, holder or 
representative, in which case it must be signed by the applicant or holder or through the 
Office of the Contracting Party of the holder, in which case it must be signed either by the 
applicant or holder or by the Office through which it is presented. 

3. This form may relate to one or more international applications and/or registrations of the 
same applicant and/or holder.   

 

 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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MM12(E) – November 2017 

MM12(E) 
APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE 

For use by the applicant/holder 

This request contains the following number of continuation 

sheets:   

  

For use by the Office 

Office’s reference:   

 
NAME OF THE APPLICANT AND/OR HOLDER 
(as mentioned in the international application(s) and/or as recorded in the International Register) 

  

 
INTERNATIONAL APPLICATION(S)’S REFERENCE(S) AND/OR INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(this form may be used for several international applications and/or registrations of the same applicant and/or holder) 

For international applications indicate the basic mark(s), basic application/registration number(s) and date(s) and the filing date 
of the international application(s) 

For international registrations indicate the international registrations concerned by the appointment of the representative: 

        

        

        

 
REPRESENTATIVE 

Name:    

Address:    

  

  

  

  

  

Telephone:    Fax:    

E-mail address:      

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
application(s) and its/their resulting international registration(s) and/or this/these international registration(s) will be sent only 
electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  Likewise, any further correspondence 
from the International Bureau related to other international applications or international registrations for which the same e-mail 
address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please note that, for the purpose of electronic 
communication, there can be only one e-mail address recorded per each international registration.   

 
SIGNATURE BY THE APPLICANT AND/OR HOLDER 
(as indicated in the international application(s) and/or as recorded in the International Register) 
 
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

Name:  

Signature:    

   

3 

4 

1 1 2 

1 
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MM12(E) – November 2017 

OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE APPLICANT AND/OR HOLDER PRESENTING THE REQUEST 
(where this request is presented through an Office) 

Name of the Office:    

   

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

   

     

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

     

5 
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MM12(E) – November 2017 

CONTINUATION SHEET No:  .......... of .......... 
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MM13(E) – December 2018 

MM13(E) 

 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A LICENSE 
 

(Rule 20bis of the Common Regulations) 
 
 
 

IMPORTANT 
 

1. This request may be presented to the International Bureau directly by the recorded holder or 
through the Office of the Contracting Party of the recorded holder or through the Office of a 
Contracting Party with respect to which the license is granted. 

 

2. One single form may be used to request the recording of a license in respect of several 
international registrations of the same holder, provided that 

 – the licensee is the same for each of the international registrations, and, 
 – the license applies to all, or to the same, designated Contracting Parties for each of 

the international registrations, and, 
 – the l icense concerns all, or the same, goods and services for each of the 

international registrations. 
 

3. Where the request relates to several international registrations, a fee must be paid in 
respect of each international registration. 

 
 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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MM13(E) – December 2018 

MM13(E) 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A LICENSE 

For use by the holder 

This request contains the following number of continuation 
sheets: 

  

Holder’s reference:   

For use by the Office 

Office’s reference:   

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(this form may be used for several international registrations, provided that the licensee is the same and that the license 
applies to all, or to the same, designated Contracting Parties and concerns all, or the same, goods and services for each of the 
international registrations) 

        

        

        

        

        

 
NAME OF THE HOLDER 
(as recorded in the International Register) 

  

 
LICENSEE 

(a) Name:   

(b) Address:   

  

  

  

  

  

(c) Telephone:   Fax:   

 E-mail address:     

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
registration(s) will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or 
international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only 
electronically.  Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address 
recorded per each international registration.   

 
  

1 

3 

1 

2 

1 1 1 
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REPRESENTATIVE OF THE LICENSEE  

Name:   

Address:   

  

  

  

  

  

Telephone:   ............. ...........................................................  Fax:  

E-mail address:   

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
registration(s) will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please note 
that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration.  

SIGNATURE OF THE LICENSEE APPOINTING THE ABOVE REPRESENTATIVE  

  

 

4 
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CONTRACTING PARTIES 

(a) Contracting Parties with respect to which the license is granted (check one box only): 

 The license is to be recorded for all the Contracting Parties designated in the international registration(s) indicated in 
item 1; 

 The license is to be recorded for some only of the Contracting Parties designated in the international registration(s) 
indicated in item 1 (specify those designated Contracting Parties, which must be the same for each international 
registration): 

  

  

  

  

(b) Territorial restriction (if applicable): 

 The license concerns only the part indicated below of the territory of the designated Contracting Party(ies) noted 
below: 

  

  

  

  

 If the space provided above is not sufficient, check the box and use a continuation sheet 

NOTE: 

Australia, Germany and New Zealand have made the declaration provided for by Rule 20bis(6)(a) of the 
Common Regulations according to which their laws do not provide for the recording of trademark licenses, so 
that the recording in the International Register of licenses relating to an international registration of a mark has 
no effect in those countries. 

Afghanistan, The African Intellectual Property Organization (OAPI), Cambodia, China, Colombia, 
Georgia, India, Indonesia, Japan, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Malawi, Mexico, 
Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation , Singapore, The Gambia and Thailand have 
made the declaration under Rule 20bis(6)(b) of the Common Regulations according to which, while their 
legislation provides for the recording of licenses,  the recording of licenses in the International Register has no 
effect in their territory.  Consequently, the formalities required for the recording of a license relating to an 
international registration of a mark in those Contracting Parties must be completed directly with their Office, 
according to the conditions laid down by their respective legislation. 

 

5 
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GOODS AND SERVICES WITH RESPECT TO WHICH THE LICENSE IS GRANTED 
(check one box only) 

 The license is to be recorded for all the goods and services  covered by the international registration(s) indicated in item 1; 

 The license is to be recorded for the goods and services indicated below in respect of the international registration(s) 

indicated in item 1 (specify those goods and services, which must be grouped in the appropriate classes and be the 

same for each international registration):   

You can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Goods & Services 
Manager (MGS) at www.wipo.int/mgs/. 

Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in your list, 
e.g.:   
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments;  screens for photoengraving;  computers.   
35 Advertising;  compilation of statistics;  commercial information agencies.   

Please use font “Courier New” or “Times New Roman”, size 12 pt, or above.   

  

  

  

  

  

 If the space provided above is not sufficient, check the box and use a continuation sheet 

 
MISCELLANEOUS INDICATIONS  
(optional) 

(a) Indications concerning the licensee (as may be required by certain designated Contracting Parties;  only provide 
indications in either item (i) or in item (ii) but not in both items): 

(i) if the licensee is a natural person, nationality of the licensee:   

(ii) if the licensee is a legal entity (please, provide both  the following indications): 

– legal nature of the legal entity:   

– State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under 
the law of which the said legal entity has been organized: 

  

  

(b)  The license is to be recorded as an exclusive license (the license is granted only to one licensee and precludes 
the holder from using the mark and from granting licenses to any other person); 

 The license is to be recorded as a sole license (the license is granted only to one licensee and precludes the 
holder from granting licenses to any other person, but does not prevent the holder from using the mark). 

(c) Duration of the license:   

SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE 

Holder Representative of the holder 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register) 

By signing this form, I declare that I am entitled to  By signing this form, I declare that I am entitled to  
sign it under the applicable law:   sign it under the applicable law:   

Name:   Name:   

Signature:   Signature:   

 

7 

6 
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MM13(E) – December 2018 

OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE REQUEST 
(where applicable) 

Name of the Office:    

   

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

  

  

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

  

 

9 
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FEE CALCULATION SHEET 

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT 

 The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the 
International Bureau (if this box is checked, i t is not necessary to complete (b)). 

Holder of the account:    Account number:    

Identity of the party giving the instructions:    

 
(b) AMOUNT OF FEES 

Amount (177 Swiss francs)  ×    (per international registration 
mentioned in item 1) Grand total (Swiss francs)   

 
(c) METHOD OF PAYMENT 

Identity of the party effecting the payment:    

Payment received and acknowledged by 
WIPO  

WIPO receipt number 

 
 

 

Payment made to WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 
Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 

 
 

Payment made to WIPO postal account 
(within Europe only) 
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 
Swift/BIC:  POFICHBE 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 
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CONTINUATION SHEET No:  .......... of .......... 
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MM14(E) – November 2017 

MM14(E) 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
REQUEST FOR AMENDMENT OF THE RECORDING OF A LICENSE 

 
(Rule 20bis of the Common Regulations) 

 
 
 

IMPORTANT 
 
1. This form is to be used only to request the amendment of the recording of a license. Where 

it is intended to request the cancellation of a license, form MM15 must be submitted. 

2. This request may be presented to the International Bureau directly by the holder or by the 
Office of the Contracting Party of the holder or by the Office of a Contracting Party with 
respect to which the license is granted. 

3. One single form may be used to request the amendment of the recording of a license in 
respect of several international registrations of the same holder, provided that 

 – the amendment applies to all, or to the same, designated Contracting Parties, for each of 
the  international registrations concerned;  and 

 – the amendment concerns all , or the same, goods and services, for each of the 
international  registrations concerned. 

4. Where the request relates to several international registrations, a fee must be paid in 
respect of each international registration. 

 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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MM14(E) – November 2017 

MM14(E) 

REQUEST FOR AMENDMENT OF THE RECORDING OF A LICENSE 

For use by the holder 

This request contains the following number of continuation 

sheets: 

  

Holder’s reference:   

For use by the Office 

Office’s reference:   

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(this form may be used for several international registrations of the same holder, provided that the amendment applies to all, or 
to the same, designated Contracting Parties and concerns all, or the same, goods and services for each of the international 
registrations concerned) 

        

        

        

        
 

 
NAME OF THE HOLDER 
(as recorded in the International Register) 

  

 
LICENSEE 
(as recorded in the International Register) 

Name:   

Address:   

  

  

  

  

  

E-mail address:    

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international 
registration(s) will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence.  
Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international 
registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically.  Please note 
that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international 
registration. 

   

1 

2 

1 1 

3 3 

1 
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MM14(E) – November 2017 

CHANGE(S) 
(where there are several licenses recorded in respect of the international registrations(s), it should be clearly indicated which 
license(s) the amendment concerns) 

Tick the appropriate box(es): 

(a)  New name of the licensee:   

(b)  New address of the licensee:   

  

  

  

  

  

(c)  Details of other change(s):   

  

  

  

  

  

 
SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE 

Holder Representative of the holder 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register) 

By signing this form, I declare that I am entitled to  By signing this form, I declare that I am entitled to  
sign it under the applicable law:   sign it under the applicable law:   

Name:   Name:   

Signature:   Signature:   

 
OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE REQUEST 
(where this request is presented through an Office) 

Name of the Office:    

  

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

  

  

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

  

4 

6 

5 
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MM14(E) – November 2017 

FEE CALCULATION SHEET 

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT 

 The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the 
International Bureau (if this box is checked, i t is not necessary to complete (b)). 

Holder of the account:   Account number:   

Identity of the party giving the instructions:   

 
(b) AMOUNT OF FEES  

Amount (177 Swiss francs) ×    (per international registration 
mentioned in item 1) Grand total (Swiss francs)   

 
(c) METHOD OF PAYMENT 

Identity of the party effecting the payment:    

Payment received and acknowledged by 
WIPO  

WIPO receipt number 

 
 

 

Payment made to WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 
Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 

 
 

Payment made to WIPO postal account 
(within Europe only) 
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 
Swift/BIC:  POFICHBE 

 

Payment identification 

 
 

dd/mm/yyyy 
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MM14(E) – November 2017 

CONTINUATION SHEET No:  ... ....... of .......... 
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MM15(E) – November 2017 

MM15(E) 

 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUEST FOR CANCELLATION OF THE RECORDING OF A LICENSE 
 

(Rule 20bis of the Common Regulations) 
 
 

 
 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 

 

 

IMPORTANT 
 
1. This form is to be used only to request the cancellation of the recording of a license. Where 

it is  intended to request the amendment of a recording of a license, form MM14 must be 
submitted.  

 
2. This request may be presented to the International Bureau directly by the holder or by the 

Office of the Contracting Party of the holder or by the Office of a Contracting Party with 
respect to which the license is granted.   

 
3. One single form may be used to request the cance llation of the recording of the same 

license in respect of several international registrations of the name of the same holder. 
 
4. A request for the cancellation of a license is exempt from the payment of a fee. 
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MM15(E) – November 2017 

MM15(E) 

REQUEST FOR CANCELLATION OF THE RECORDING OF A LICENSE 

For use by the holder 

This request contains the following number of continuation 
sheets: 

  

Holder’s reference:   

For use by the Office 

Office’s reference:   

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(this form may be used for several international registrations of the same holder in respect of which the same license is 
recorded) 

        

        

        

        

 
NAME OF THE HOLDER 
(as recorded in the International Register) 

  

 
LICENSEE 
(as recorded in the International Register) 

Name:   

Address:   

  

  

  

  

  

E-mail address:    

 
LICENSE(S) TO BE CANCELLED 
(where there are several licenses recorded in respect of the international registrations(s), it should be clearly indicated which 
license(s) the cancellation concerns) 

  

  

  

  

  

SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE 

Holder Representative of the holder 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register) 

By signing this form, I declare that I am entitled to  By signing this form, I declare that I am entitled to  
sign it under the applicable law:   sign it under the applicable law:   

Name:   Name:   

Signature:   Signature:   

 
  

1 

2 

3 

4 

5 

3 
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MM15(E) – November 2017 

OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE REQUEST 
(where this request is presented through an Office) 

Name of the Office:    

  

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

  

   

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

   

6 
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MM15(E) – November 2017 

CONTINUATION SHEET No:  .......... of .......... 

 
 
 
 
 
 

 

-163-



MM17(E) – November 2017 

MM17(E) 
 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAIM OF SENIORITY – EUROPEAN UNION 
 

(this form must be annexed, where applicable, to an international application designating the European Union or to a 
subsequent designation of the European Union) 

 
 
 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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MM17(E) 
CLAIM OF SENIORITY 

This request contains the following number of continuation sheets:       

With respect to the designation of the European Union in the international application or in the subsequent designation 
indicated below, the applicant or holder wishes to claim the seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member 
State of the European Union. 

The seniority claim relates to a designation of the European Union in (check the appropriate box): 

 An international application 

(i) Name of the applicant:   

(ii) Basic application or registration number (as indicated 
in item 5 of the international application form): 

  

 A subsequent designation 

(i) Name of the holder:   

(ii)  Corresponding international registration number: 

  

PARTICULARS OF THE EARLIER MARK FOR WHICH SENIORITY IS CLAIMED 

(1) Member State of the European Union in, or for, which the earlier mark is registered – (only one box must be checked;  if 
the appl icant or holder wishes to claim the seniority of a mark registered in, or for, other Member States, a distinct MM17 
form must be completed for each of these other Member States – there must be as many completed MM17 forms as there 
are Member States for which a seniority is claimed) 

 
 AT Austria 

 BG Bulgaria 

 BX Benelux 

 CY Cyprus 

 CZ Czech Republic 

 DE Germany 

 DK Denmark 

 EE Estonia 
 ES Spain 

 FI  Finland 

 FR France 

 GB  United Kingdom 

 GR Greece 

 HR Croatia 
 HU Hungary 
 IE Ireland 
 IT Italy 
 LT  Lithuania 

 LV  Latvia 

 MT Malta 

 PL Poland 
 PT Portugal 
 RO Romania 
 SE Sweden 

 SI Slovenia 

 SK Slovakia 

(2) Nature of the registration (check the appropriate box): 

 National registration in the Member State, or 

 International registration having effect in the Member State 

(3) Registration number:   

(4) Filing date: (dd/mm/yyyy)  

(5) Goods and services for which the earlier mark is registered (indicate these goods and services, grouped in the appropriate 

class(es)): 
Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in your list, e.g.:   
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments;  screens for photoengraving;  computers.   
35 Advertising;  compilation of statistics;  commercial information agencies.   
 

Please use font “Courier New” or “Times New Roman”, size 12 pt, or above.   

  

  

  

  

  

  

  

  

 If the space provided above is not sufficient, check the box and use a continuation sheet 
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MM17(E) – November 2017 

 

CONTINUATION SHEET No:  .......... of .......... 
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MM18(E) – November 2017 

MM18(E) 

 
 

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 
 

INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK – UNITED STATES OF AMERICA 

(to be annexed to each international application or subsequent designation in which the 
United States of America is a designated Contracting Party) 

 
 
 
 

 

IMPORTANT 
 
1. This form contains the exact wording of the declaration of intention to use the mark required 

by the United States of America.  It should not be amended in any respect.  Deletions, 
modifications or inclusions of text will result in the declaration being considered as irregular. 

 
2. The United States of America requires that the declaration of intention to use the mark be 

made in English, even if the international application or the subsequent designation is in 
French or Spanish.  Therefore, this form is available in English only. 

 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 
 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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MM18(E) 

DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK: 
UNITED STATES OF AMERICA 

By designating the United States in the international application/subsequent designation, the person signing 
below declares that: 

(1) the applicant/holder has a bona fide intention to use the mark in commerce that the United States 
Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international 
application/subsequent designation;  

(2) he/she is properly authorized to execute this declaration on behalf of the applicant/holder;  

(3) he/she believes applicant/holder to be entitled to use the mark in commerce that the United States 
Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international 
application/subsequent designation; and  

(4) to the best of his/her knowledge and belief no other person, firm, corporation, association, or other legal 
entity has the right to use the mark in commerce, either in the identical form thereof or in such near 
resemblance thereto as to be likely, when used on or in connection with the goods/services of such 
other person, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive;   

(5) to the best of the signatory’s knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable 
under the circumstances, the allegations and other factual contentions made above have evidentiary 
support. 

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that all the foregoing 
statements are true and correct to the best of my knowledge and belief.  I understand that willful false 
statements and the like may jeopardize the validity of the application or document or any registration resulting 
therefrom, and are punishable by fine or imprisonment, or both (18 U.S.C. §1001).  35 U.S.C. §25(b). 

_________________________________ _________________________________ 
Signature Date of execution (dd/mm/yyyy) 

_________________________________ 
Signatory’s Name (Printed) 

_________________________________ 
Signatory’s Title 

INSTRUCTION 

This declaration must be signed by: 
(1) the applicant/holder or a person with legal authority to bind the applicant/holder; or 
(2) a person with firsthand knowledge of the facts and actual or implied authority to act on behalf of the 

applicant/holder; or 
(3) an attorney who is authorized to practice before the United States Patent and Trademark Office under 

37 C.F.R. §10.1(c), who has an actual written or verbal power of attorney or an implied power of 
attorney from the applicant/holder. 

 

INFORMATION REQUIRED BY THE INTERNATIONAL BUREAU 

(a) Where the present declaration refers to an international application based on a basic application, indicate: 

Basic application number:   Date of the basic application:   (dd/mm/yyyy), or  

(b) Where the present declaration refers to an international appl ication based on a basic registration, indicate: 

Basic registration number:   Date of the basic registration:   (dd/mm/yyyy), or  

(c) Where the present declaration refers to a subsequent designation of an international registration, indicate: 

International registration number:   

International Bureau’s reference (where applicable):   

Name of applicant/holder:   
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MM19(E) – December 2018 

MM19(E) 
 

 
MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE 

 
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUEST FOR THE RECORDING OF A 
 

RESTRICTION OF THE HOLDER’S RIGHT OF DISPOSAL 
 

(Rule 20 of the Common Regulations) 
 
 
 
 

 

IMPORTANT 
 
1. This form must be presented to the International Bureau: 

 (a) by the recorded holder or through the Office of the Contracting Party of the recorded 
holder, in which case the designated Contracting Parties concerned should be indicated; 

 (b) through the Office of a designated Contracting Party, in which case the restriction may 
concern only the territory of the said designated Contracting Party. 

2. This form may be used to request the recording of a restriction of the holder’s right of 
disposal in respect of several international registrations of the same holder, provided that the 
Contracting Parties in respect of which the international registration is restricted are the same 
for all the international registrations concerned. 

 

 
 

This cover page must not be sent to the International Bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid System – Contacts 
 
Madrid Customer Service opening hours:   
Monday – Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time) 
Telephone:  + 41 22 338 86 86  
 
Inquiries / submitting forms:  
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/ 

 

Mailing address 
 
Madrid Operations Division 
Madrid Registry  
Brands and Designs Sector  
World Intellectual Property Organization 
(WIPO)  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20 
Switzerland 
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MM19(E) 
RESTRICTION OF THE HOLDER’S RIGHT OF DISPOSAL 

For use by the holder 

Holder’s reference:    

For use by the Office 

Office’s reference:    

 
INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S) 
(this form may be used for several international registrations in the name of the same holder, provided that the Contracting 
Parties in respect of which the international registration is restricted is the same for all of the international registrations 
concerned) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
NAME OF THE HOLDER 
(as recorded in the International Register) 

  

   

1 

2 
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MM19(E) – December 2018 

CONTRACTING PARTY(IES) CONCERNED  
(check either (a) or (b)) 

(a)  The restriction of the holder’s right of disposal is to be recorded for all the designated Contracting Parties; 

(b)  The restriction of the holder’s right of disposal is to be recorded for some only of the designated Contracting Parties.  
Indicate below, by checking the corresponding box(es), those Contracting Parties: 

 AF Afghanistan 

 AG Antigua and Barbuda 

 AL Albania 

 AM Armenia 

 AT Austria 

 AU Australia 

 AZ Azerbaijan 

 BA Bosnia and 
Herzegovina 

 BG Bulgaria 

 BH Bahrain 

 BN Brunei Darussalam 

 BQ Bonaire, Saint 
Eustatius and Saba

1
 

 BT Bhutan 

 BW Botswana 

 BX Benelux 

 BY Belarus 

 CH Switzerland 

 CN China 

 CO Colombia 

 CU Cuba 

 CW Curaçao
1
 

 CY Cyprus 

 CZ Czech Republic 

 DE Germany 

 DK Denmark 

 DZ Algeria 
 

 EE Estonia 

 EG Egypt 

 EM European Union
2 

 ES Spain 

 FI  Finland 

 FR France 

 GB  United Kingdom 

 GE Georgia 

 GH  Ghana 

 GM  Gambia 

 GR  Greece 

 HR Croatia 

 HU Hungary 

 ID Indonesia 

 IE Ireland 

 IL Israel 

 IN India 

 IR Iran (Islamic 
 Republic of) 

 IS Iceland 

 IT Italy 

 JP Japan 

 KE Kenya 

 KG Kyrgyzstan 

 KH Cambodia 

 KP Democratic People’s 
  Republic of Korea 

 KR Republic of Korea 
 KZ Kazakhstan  

 LA Lao People’s 
Democratic 
Republic 

 LI  Liechtenstein 

 LR  Liberia 

 LS  Lesotho 

 LT  Lithuania 

 LV  Latvia 

 MA Morocco 

 MC Monaco 

 MD Republic of 
Moldova 

 ME Montenegro 

 MG Madagascar 

 MK The former 
Yugoslav 

  Rep. of Macedonia 

 MN Mongolia 

 MW Malawi 

 MX Mexico 

 MZ Mozambique 

 NA Namibia 

 NO Norway 

 NZ New Zealand 

 OA African Intellectual 
Property 
Organization 
(OAPI)

3 

 OM  Oman 

 PH Philippines 

 PL Poland 

 PT Portugal 

 RO Romania 
 

 RS Serbia 

 RU Russian Federation 

 RW Rwanda 
 SD Sudan 

 SE Sweden 

 SG Singapore 

 SI Slovenia 

 SK Slovakia 

 SL Sierra Leone 

 SM San-Marino 

 ST Sao Tome and 
Principe 

  SX Sint Maarten 
(Dutch part)

1
 

 SY Syrian Arab Republic 

 SZ Eswatini 

 TH Thailand 

 TJ Tajikistan 

 TM Turkmenistan 

 TN Tunisia 

 TR Turkey 

 UA Ukraine 

 US United States of 
America 

 UZ Uzbekistan 

 VN Viet Nam 

 ZM Zambia 

 ZW Zimbabwe 

Others: 

        
1 

Territorial entity previously part of the Netherlands Antilles. 

2 The designation of the European Union covers the following Member States:  Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republ ic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.   

3 The designation of the African Intellectual Property Organization covers the following Member States:  Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central 
African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.  

 

3 
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MM19(E) – December 2018 

SUMMARY STATEMENT OF THE MAIN FACTS CONCERNING THE RESTRICTION 
(only a brief summary of the main facts concerning the restriction is to be given, and no supporting documentation should be 
attached to the present form.  The following example may be used to draft the summary:  “the holder’s right of disposal of the 
above-mentioned international registration(s) has been restricted in the Contracting Party(ies) indicated in heading 3, following 
the execution of a …………., dated ………….…, in favour of …………..”) 

  

  

   

  

  

  

 
SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE  

Holder Representative of the holder 
(as recorded in the International Register) (as recorded in the International Register) 

By signing this form, I declare that I am entitled to  By signing this form, I declare that I am entitled to  
sign it under the applicable law:   sign it under the applicable law:   

Name:    Name:    

Signature:    Signature:    

OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY PRESENTING THE REQUEST 
(where this request is presented through an Office) 

Name of the Office:    

   

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:   
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:   

   

  

Name and e-mail address of the contact person in the Office:    

  

 

6 

5 

4 
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ภ�คผนวก�8  

ต�ว�ย��งModel Form ����ร�บ�จ�งค�����ง�ปย�ง���น�กร��ว��งปร��ทศ �(IB) 

 

 1.�น�ง����จ�งว����จม�ก�รค�ดค��น�Model Form 1 

 2.�น�ง����จ�งร�ย��วล��นก�รค�ดค��น�Model Form 2 

 3.��น�ง�� ��จ �งค�����ง�ม�ร�บจดท��บ�ยน�ล�ปฏ���ธ�Model Form 3A 

 4.��น�ง����จ�งก�ร���คว�มค��มคร�ง�Model Form 4 

 5.�น�ง����จ� งก�ร�� �คว�มค��มคร�ง ท��ง�มด�ร ��บ�ง��วนภ�ย�ล�งจ�กค�����งปฏ� ��ธช��วคร�ว�Model 

Form 5 

 6.�น�ง� ���จ�งย�นย�นค� �� ��งปฏ���ธ�ม�ร�บจดท��บ�ยน�ล�ปฏ���ธก�ร���คว�มค��มคร�งท��ง�มด� Model 

Form 6 

 7.�น�ง� ���จ�งค��ว�น�จฉ�ย��ร��ค��พ�พ�กษ���ร��ค�����ง �ด���ท��ม�ผลต��ก�รค��ม คร�ง�คร���ง�ม�ยก�รค� ��

Model Form 7 

 8.��น�ง����จ�ง�ถ�น�ช��วคร�ว�Model Form 8 

 9.��น�ง����จ�งก�ร�� �ย��ทธ��นค��ข�พ��นฐ�น�ร��ท��บ�ยนพ��นฐ�น�Model Form 9 

 10.��น�ง����จ�งก�ร�พ�กถ�น�Model Form 10 

 11.�ค��ปร�ก�ศว��ก�ร��น��ทธ��น�คร���ง�ม�ย�ม�ม�ผล�นปร��ทศ�ทย�Model Form 11 

 12.��น�ง���ย�นย�นว��ก�ร��น��ทธ ���ม�ม�ผล�นปร��ทศ�ทย�Model Form 12 

 13.�ค��ปร�ก�ศว��ข��จ��ก�ด�ม�ม�ผล�นปร��ทศ�ทย�Model  Form 13 

 14.��น�ง���ย�นย�นว��ข��จ��ก�ด�ม�ม�ผล�นปร��ทศ�ทย Model Form 14



Model Form 1 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 1:  Information Relating to Possible Oppositions (Rule 16 of the Common 
Regulations)  
 
 
I. Office communicating the information: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Dates of the opposition period: 
 

Please choose only one of the following opt ions and, where applicable, indicate the 
dates of the opposition period: 
 

 Dates on which the opposition period begins and ends are known and indicated 
below: 

 
 The opposition period is extendable and only the date on which the opposition 

period begins is indicated below: 
 

 Dates on which the opposition period begins and ends are not yet known. 
 
 
  – Date on which the opposit ion period begins: 
 
  – Date on which the opposition period ends: 
 
 
V. Signature or official seal of the Office communicating the information:  
 
 
 
 
VI. Date of notification to the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 1] 
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Model Form 2 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 2:  Dates on Which Opposition Period Begins and Ends (Rule 16(1)(b) of 
the Common Regulations) 
 
 
I. Office communicating the information: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Dates of the opposition period: 
 

Please choose only one of the following opt ions and indicate the date or dates, as the 
case may be, of the opposition period: 
 

 Dates on which the opposition period begins and ends are known and indicated 
below: 

 
 The opposition period is extendable and only the date on which the opposition 

period begins is indicated below: 
 
 

– Date on which the opposition period begins: 
 
– Date on which the opposition period ends: 

 
 
V. Signature or official seal of the Office communicating the information: 
 
 
 
 
VI. Date of notification of the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 2] 
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Model Form 3A 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 3A:  Total Provisional Refusal of Protection (Rule 17(1) of the Common 
Regulations) 
 
 
I. Office making the notif ication: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Information concerning the type of provisional refusal: 
 

Please indicate the type of refusal by checking only one of the following options: 
 

 Total provisional refusal based on an ex officio examination 
 

 Total provisional refusal based on an opposition 
 

 Total provisional refusal based on both an ex officio examination and an 
opposition 

 
 
Where the refusal is based on an opposition, please indicate the name and address of 
the opponent: 
 
(i) Name of the opponent: 
 
 
(ii) Address of the opponent: 
 

 

V. Information concerning the scope of the provisional refusal:   
 

Total provisional refusal affects all the goods and/or services. 
 

 
VI. Grounds for refusal [(where applicable, see item VII)]:   
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Model Form 3A, page 2 
 

VII. Information relating to an earlier mark:   
 

(i) Filing date and number, and, if any, priority date:    
 
 
(ii) Registration date and number (if available):   
 
 
(iii) Name and address of the owner: 
 
 
(iv) Reproduction of the mark: 
 
 
 
 
 
 
(v) List of the relevant goods and/or services (this list may be in the language of the 

earlier application or registration) : 
 
 
 
 
 
 
VIII. Corresponding essential provisions of the applicable law: 
 
 
 
IX. Information relating to the possibility to request a review or file an appeal: 
 

(i) Time limit for requesting review or appeal:   
 

 
(ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: 

 
 

(iii) Whether the request for review or appeal has to be filed in a specific language 
and/or through the intermediary of a representative whose address is within the 
territory of the Contracting Party: 
 

(iv) Other requirements, if any:   
 
 
X. Signature or official seal of the Office making the notification: 
 
 
 
 
XI. Date of the notification to the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 3A] 
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Model Form 3B 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 3B:  Partial Provisional Refusal of Protection (Rule 17(1) of the Common 
Regulations) 
 
 
I. Office making the notif ication: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Information concerning the type of provisional refusal :   
 

Please indicate the type of refusal by checking only one of the following options: 
 

 Partial provisional refusal based on an ex officio examination 
 

 Partial provisional refusal based on an opposition 
 

 Partial provisional refusal based on both an ex officio  examination and an 
opposition 

 
 
Where the refusal is based on an opposition, please indicate the name and address of 
the opponent: 
 
(i) Name of the opponent: 
 
 
(ii) Address of the opponent: 
 

 
V. Information concerning the scope of the provisional refusal:   
 

Please indicate the scope of the refusal, by choosing one of the two listed options 
below and, where applicable, list the relevant goods and/or services:   

 
 Partial provisional refusal affects only the following goods and/or services:   

 
 Partial provisional refusal does NOT affect the following goods and/or services: 

 
 
List of goods and/or services: 

 
 
 
 
 
 
 



Model Form 3B, page 2 

VI. Grounds for refusal [(where applicable, see item VII)]: 
 
 
 
 
VII. Information relating to an earlier mark: 

 
(i) Filing date and number, and, if any, priority date:  
 
 
(ii) Registration date and number (if available): 
 
 
(iii) Name and address of the owner: 
 
 
(iv) Reproduction of the mark: 
 
 
 
 
 
 
(v) List of the relevant goods and/or services (this list may be in the language of the 

earlier application or registration): 
 
 
 

 
 
 
VIII. Corresponding essential provisions of the applicable law:   
 
 
 
IX. Information relating to the possibility to request a review or file an appeal: 

 
(i) Time limit for requesting review or appeal:  
 
 
(ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: 
 
 
(iii) Whether the request for review or appeal has to be filed in a specific language 

and/or through the intermediary of a representative whose address is within the 
territory of the Contracting Party: 
 

(iv) Other requirements, if any: 
 
 
X. Signature or official seal of the Office making the notification: 
 
 
 
 
XI. Date of the notification to the International Bureau: 
 
 

 
[End of Model Form 3B] 



Model Form 4 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 4:  Final Disposition on Status of a Mark – Statement of Total Grant of 
Protection (Rule 18ter(1) of the Common Regulations) 
 
 
I. Office sending the statement: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Protection is granted to the mark that is the subject of this international registration for 

all the goods and/or all the services for which protection has been requested. 
 
V. Signature or official seal of the Office sending the statement: 
 
 
 
 
VI. Date of notification to the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 4] 
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Model Form 5 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 5:  Final Disposition on Status of a Mark – Statement of Total or Partial Grant 
of Protection Following a Provisional Refusal (Rule 18ter(2) of the Common Regulations) 
 
 
I. Office sending the statement: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. The Office has completed all its procedures and this is the decision by the Office: 
 
  Total protection is granted for all the goods and/or services (Rule 18ter(2)(i)) 
 

 Partial protection is granted to the following goods and/or services 
(Rule 18ter(2)(ii)):  

 
 
 
 
 
 
V. Disclaimer or Reservation: 
 

Please specify the element(s) of the mark for which protection cannot be granted: 
 
 
 
 

Please also specify, by checking only one of the options below, whether the disclaimer 
or reservation applies to:  
 

 All of the goods and/or services 
 

 Only the following goods and/or services: 
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VI.  Where a further review or appeal against this decision before an authority outside the 
Office is still possible, the Office should provide the following information, where 
available:   

 
(i) Time limit for requesting review or appeal: 
 
 
(ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: 
 
 
(iii) Whether the request for review or appeal has to be filed in a specific language or 

through the intermediary of a representative whose address is within the territory 
of the Contracting Party: 

 
 
 
 
 
 
VII. Signature or official seal of the Office sending the statement: 
 
 
 
 
VIII. Date of notification to the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 5] 
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Model Form 6 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 6:  Final Disposition on Status of a Mark – Confirmation of Total 
Provisional Refusal (Rule 18ter(3) of the Common Regulations) 
 
 
I. Office sending the statement: 
 
 
 
II. Number of the international reg istration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. The Office has completed all its procedures and this is the decision by the Office:   
 
 Protection of the mark is refused for all the goods and/or services.   
 
V. Where a further review or appeal against this decision before an authority outside the 

Office is still possible, the Office should provide the following information, where 
available:   

 
(i) Time limit for requesting review or appeal: 
 
 
(ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: 
 
 
(iii) Whether the request for  review or appeal has to be filed in a specific language or 

through the intermediary of a representative whose address is within the territory 
of the Contracting Party: 

 
 
 
 
 
 
VI. Signature or official seal of the Office sending the statement: 
 
 
 
 
VII. Date of notification to the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 6] 
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MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 7:  Further Decision Affecting the Protection of a Mark (Rule 18ter(4) of 
the Common Regulations) 
 
 
I. Office sending the statement: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Goods and Services affected by the further decision: 
 

Please check the box that applies (only one box) and indicate, where applicable, the 
goods and services that are now protected: 
 

 Total protection is granted for all the goods and/or services 
 

 Partial protection is granted to the following goods and/or services: 
 
 
 

 Total refusal for all the goods and/or services 
 
IVbis. Disclaimer or Reservation: 

 
Please specify the element(s) of the mark for which protection cannot be granted: 
 
 
 
 
Please also specify, by checking only one of the options below, whether the 
disclaimer or reservation applies to: 
 

 All of the goods and/or services 
 

 Only the following goods and/or services: 
 
 

 
 
V. Signature or official seal of the Office sending the statement: 
 
 
 
 
VI. Date of notification to the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 7] 
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Model Form 8 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 8:  Completion of Ex Officio Examination – Interim Status of a Mark 
(Rule 18bis of the Common Regulations) 
 
 
I. Office sending the statement: 
 
 
 
II. Number of the International Registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Information concerning a possible previous noti fication of provisional refusal: 
 

A notification of provisional refusal: 
 

 has NOT been communicated by the Office (Rule 18bis (1)(a)) 
 

 has been communicated by the Office (Rule 18bis(1)(b)) 
 
V. Information concerning the opposition period or the period to file observations: 
 

(i) Date on which the opposition period or the period to file observations begins: 
 
 

(ii) Date on which the opposition period or the period to file observations ends: 
 
 
VI. Signature or official seal of the Office sending the statement:  
 
 
 
 
VII. Date of notification to the international Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 8] 
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Model Form 9 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 9:  Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration 
Resulting Therefrom, or of the Basic Registration, and request for cancellation of the 
international registrat ion (Rule 22(1)(a) or (c) and (2)(b) of the Common Regulations) 
 
 
I. Office making the notif ication: 
 
 
 
II. Number of the international reg istration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Facts and decisions affecting the basic application, the registration resulting therefrom, 

or the basic registration and their effective date: 
 

Please briefly state these facts and decisions: 
 
 
 
 
 

Voluntary information: 
 

 Not resulting from an action brought by a third party 
 

 Resulting from an action brought by a third party, for example, an opposition or a 
request for cancellation (“central attack”).  

 
V. Effective date of these facts and decisions: 
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VI. Goods and services affected by the facts and decisions: 
 

Please choose only one of the following options and, where applicable, list the goods 
and/or services: 
 
Total cancellation: 
 

 The facts and decisions affect all the goods and/or services of the international 
reg istration 

 
Partial cancellation: 
 

 The facts and decisions affect only the goods and/or services of the international 
reg istration listed below 

 
 The facts and decisions do not affect the goods and/or services of the 

international registration listed below 
 
 
List of goods and /or services: 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Request for the cancellation of the international registration:   
 

In accordance with Article 6(4) of the Madrid Protocol, the undersigned Office hereby 
requests the cancellation of the international registration to the extent indicated under 
item VI. 

 
VIII. Signature or official seal of the Office making the notification: 
 
 
 
 
IX. Date of notification to the International Bureau: 
 
 
 
 
 

[End of Model Form 9] 
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Model Form 10 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 10:  Invalidation (Rule 19 of the Common Regulations) 
 
 
I. Office making the notif ication: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Date of notification by WIPO: 
 
 
IV. Name of the holder: 
 
 
V. Authority which pronounced the invalidation: 
 
 
 
VI. Date on which the invalidation was pronounced and its effective date: 
 

– Date on which the invalidation was pronounced: 
 
– Effective date of the invalidation (if possible): 

 
VII. Scope of the invalidation:  
 

Please indicate the scope of the invalidation by choosing only one of the three options 
listed below and, where applicable, listing the goods and services concerned: 

 
Total invalidat ion: 
 

 The invalidation concerns all the goods and/or services of the international 
reg istration 

 
Partial invalidation: 
 

 The invalidation concerns only the goods and/or services of the international 
reg istration listed below 

 
 The invalidation does NOT concern the goods and/or services of the 

international registration listed below 
 
 
List of goods and/or services: 
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VIII. Signature or official seal of the Office making the notification: 
 

The undersigned Office hereby states the fact that the invalidation is no longer subject 
to appeal.  

 
 
 
 
IX. Date of notification to the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 10] 
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Model Form 11 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 11:  Declaration That a Change in Ownership Has No Effect (Rule 27(4) of 
the Common Regulations) 
 
 
I. Office making the declaration: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Reasons for which the change in ownership has no effect: 
 
 
 
 
 
 
V. Corresponding essential provisions of the applicable law: 
 
 
 
 
VI. Goods and/or services affected by the declaration:   
 

Please, check only one of the following opt ions and list, where applicable, the goods 
and/or services concerned: 

 
This declaration affects: 
 

 all the goods and/or services of the international registration that were the 
subject of the change in ownership 

 
 only the goods and/or services of the international registration that were the 

subject of the change in ownership and that are listed below: 
 
 
List of goods and/or services: 
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VII. Information concerning a possible review or appeal:   
 

Please select only one of the following options:  
 

 This declaration is final and no longer subject to review or appeal 
 

 This declaration is still subject to review or appeal 
 

Please, provide the following information: 
 
(i) Time limit for requesting review or appeal: 
 
 
(ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: 
 
 
(iii) Whether the request for  review or appeal has to be filed in a specific 

language and/or through the intermediary of a representative whose 
address is within the territory of the Contracting Party: 

 
 
VIII. Signature or official seal of the Office making the declaration: 
 
 
 
 
IX. Date of communication to the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 11] 
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Model Form 12 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 12:  Final Decision That a Change in Ownership Has No Effect 
(Rule 27(4)(e) of the Common Regulations) 
 
 
I. Office making the declaration: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Information concerning the goods and/or services: 
 

Please indicate the scope of the declaration by choosing only one of the following 
options and, where applicable, listing the goods and/or services: 

 
 The final decision conf irms the previous declaration 

 
 The final decision reverses the previous declaration, meaning that the change in 

ownership has effect in the Contracting Party 
 

 The final decision partially reverses the previous declaration, meaning that the 
declaration still affects the goods and/or services listed below: 

 
 
List of goods and/or services: 

 
 
 
 
 
 
V. Signature or official seal of the Office making the declaration: 
 
 
 
 
VI. Date of communication to the International Bureau: 
 
 
 
 
 

[End of Model Form 12] 
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Model Form 13 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 13:  Declaration That a Limitation Has No Effect (Rule 27(5) of the 
Common Regulations) 
 
 
I. Office making the declaration: 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 
III. Name of the holder: 
 
 
IV. Reasons for which the limitation has no effect: 
 
 
 
 
 
 
V. Corresponding essential provisions of the applicable law: 
 
 
 
 
VI. Goods and/or services affected by the declaration: 
 

Please, check only one of the following options  and list, where applicable, the goods 
and/or services concerned: 
 
This declaration affects: 
 

 all the goods and/or services of the international registration that were the 
subject of the limitation 

 
 only the goods and/or services of the international registration that were the 

subject of the limitation and that are listed below: 
 
 
List of goods and/or services: 
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Model Form 13, page 2 

 
VII. Information concerning a possible review or appeal:  
 

Please select only one of the following options:  
 

 This declaration is final and no longer subject to review or appeal 
 

 This declaration is still subject to review or appeal 
 

Please, provide the following information: 
 
(i) Time limit for requesting review or appeal: 
 
 
(ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: 
 
 
(iii) Whether the request for  review or appeal has to be filed in a specific 

language and/or through the intermediary of a representative whose 
address is within the territory of the Contracting Party: 

 
 
VIII. Signature or official seal of the Office making the declaration: 
 
 
 
 
IX. Date of communication to the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 13] 
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Model Form 14 

MADRID PROTOCOL 
 
Model Form 14:  Final Decision Stating That a Limitation Has No Effect (Rule 27(5)(e) 
of  the Common Regulations) 
 
 
I. Office making the declaration: 
 
 
 
 
II. Number of the international registration: 
 
 

III. Name of the holder: 
 
 
IV. Information concerning the goods and/or services:   
 

Please indicate the scope of the declaration by choosing only one of the following 
options and, where applicable, listing the goods and/or services: 

 
 The final decision conf irms the previous declaration 

 
 The final decision reverses the previous declaration, meaning that the limitation 

has effect in the Contracting Party 
 

 The final decision partially reverses the previous declaration, meaning that the 
limitation is limited to the goods and/or services listed below: 

 
List of goods and/or services: 

 
 
 
 
 
 
 
V. Signature or official seal of the Office making the declaration: 
 
 
 
 
VI. Date of communication to the International Bureau: 
 
 

 
 
 

[End of Model Form 14] 
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ภ�คผนวก�9 

ร�ยง�น�ถ�ต� 

 

ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค��ข�จดท��บ�ยน�ล�ค��ข����น��  

1. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค�� ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ย ก�รค��� (ค��ข��ข����ม�)��ฉพ��คน�ทย��ยกต�ม

�ถ�นท��ย��นค��ข��(กร�ง�ทพ��/�ต��งจ�ง�ว�ด) 

2. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��� (ค��ข���ม�)��ฉพ��ต��งปร��ทศ��ยกต�ม

ช��งท�งก�รย��น� (ต�ว�ทน�/�ม�ดร�ด) 

3. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���(ค��ข���ม�)��ฉพ��ก�รย��นค��ข�ผ ��นร�บบ

��น� ต�ร�� น� ต��ย ก�ป�นค� �ข�ค น�ทย(� ยก�ป�นภ �ม� ล���น� กร�ง�ทพ���ร���ต� �งจ� ง�ว�ด)��ล ��  

ค��ข�บ�คคล/น�ต �บ�คคลต��งปร��ทศ 

4. ร�ยง�น�ถ�ต �ก�รย��นค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���(ค ��ข���ม�)��ยกต �มจ��พวก��นค���ล�

บร�ก�ร 

5. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��� (ค��ข���ม�)��ยกต�มปร��ภท�คร���ง�ม�ย 

6. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย ��นค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���(ค��ข���ม�)��ยกต�มจ��พวก�ดยจ�ดล��ด�บ

จ��พวกท��ย��น��ง��ด�น�ต�ล�ป�  

7. ร�ยง�น�ถ�ต�ก� รย�� นค� �ข�จดท��บ�ยน�ค ร�� �ง�ม � ยก�รค���(ค� �ข���ม�)��ย กต �ม ภ�ษ�ข�ง

�คร���ง�ม�ย�ดยจ�ดล��ด�บภ�ษ�ท��ย��น��ง��ด�น�ต�ล�ป � 

8. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค��ข����น��ก��นจดท��บ �ยน��ช �น�ก.04�ก.06�ก.12��ป�นต�น 

ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค�� 

1. ร�ยง�น�ถ �ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค����ฉพ��คน�ทย��ย กต�ม�ถ�นท ��ย��นค ��ข��

(กร�ง�ทพ��/�ต��งจ�ง�ว�ด) 

2. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค����ฉพ��ค��ข�ต�� งปร��ทศ��ยกต�มช��งท�งก�ร

ย��นค��ข��(ต�ว�ทน�/�ม�ดร�ด) 

3. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค����ฉพ��ค��ข�ท ��ย��นผ��นร�บบ��น�ต�ร��น�ต��ยก

�ป�นค��ข�คน�ทย�(�ยกต�มภ�ม�ล���น��กร�ง�ทพ�/ต��งจ�ง�ว�ด)��ล��ค��ข�ต��งปร��ทศ 

4. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค����ยกต�มจ��พวก��นค��บร�ก�ร 

5. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค����ยกต�มปร��ภท�คร���ง�ม�ย 

6. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค����ยกต�มป �ท��ย��นค��ข�  

7. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��ท ���ป�น�ปต�ม�พ.ร.บ. ���นวยคว�ม��ดวก�นก�ร

พ�จ�รณ��น�ญ�ตข�งท�งร�ชก�ร�พ.ศ.�2558��ฉพ���ค��ข�คน�ทย  

8. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��ท ���ป�น�ปต�ม�พ.ร.บ. ���นวยคว�ม��ดวก�นก�ร

พ�จ�รณ��น�ญ�ตข�งท�งร�ชก�ร�พ.ศ.�2558��ฉพ���ค��ข�ต��งปร��ทศ 
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9. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��ท ���ป�น�ปต�ม�พ.ร.บ.���นวยคว�ม��ดวก�นก�ร

พ�จ�รณ��น�ญ�ตข�งท�งร�ชก�ร�พ.ศ.�2558��ดย�ยกต�มจ��พวก��นค ���ล�บร�ก�ร 

10. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��ท ���ป�น�ปต�ม�พ.ร.บ. ���นวยคว�ม��ดวก�นก�ร

พ�จ�รณ��น�ญ�ตข�งท�งร�ชก�ร�พ.ศ.�2558��ดย�ยกต�มปร��ภทข�ง�คร���ง�ม� ย 

�ถ�ต�ก�ร���งก�รข�งน�ยท��บ�ยน 

1. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร���งก�รค��ข�จดท��บ�ยนร�บ�1�ปร��ด�นก�ร���งก�ร�ตค.�1��ยกต�มม�ตร�ท�����ง 

2. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร���งก�รค��ข�จดท��บ�ยนร�บ�1�ปร��ด�นก�ร���งก�ร�ตค.�2,3,4��ยกต�มม�ตร�ท�����ง  

3. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร���งก�รค��ข�จดท��บ�ยนร�บ�1�ปร��ด�นก�ร���งก�ร�ตค.5�ข���7��ล ��ตค.9�ข��10  

4. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รจ���น��ยค��ข�จดท��บ�ยนร�บ�1��นร�บป�น��น� 

5. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร���งก�รค��ข�จดท��บ�ยนร�บ�2�(ม� ก�ร�ก� �ขต�มค�����งน�ยท��บ�ยน )�ปร��ด�น �  

ตค.1��ยกต�มม�ตร�ท�����ง 

6. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร���งก�รค��ข�จดท��บ�ยนร�บ�2�(ม� ก�ร�ก� �ขต�มค�����งน�ยท��บ�ยน )�ปร��ด�น �  

ตค.2,3,4��ยกต�มม�ตร�ท�����ง 

7. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร���งก�รค��ข�จดท��บ�ยนร�บ�2�(ม� ก�ร�ก� �ขต�มค�����งน�ยท��บ�ยน )�ปร��ด�น �  

ตค.5�ข���7��ล��ตค.9�ข��10 

8. ร�ยง�น�ถ�ต �ก�ร��� งปร�ก�ศ�ฆษณ�ค��ข�จดท��บ�ยน��ดย�บ�ง�ป�นก�ร���งก� รค��ข���ม�(ร�บ�1 )�

�ร�����งก�รค��ข��ก��ข(ร�บ�2) 

�ถ�ต�ค��ข�จดท��บ �ยนท���ด�ร�บก�รปร�ก�ศ�ฆษณ� 

 ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�จดท��บ�ยนท ���ด�ร�บก�รปร�ก�ศ�ฆษณ� 

�ถ�ต�ก�รย��นค��ค�ดค��น  

 ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค��ค�ดค��น��ล�ค��ค�ดค��นท���ด �ร�บก�รพ�จ�รณ��ล�ว ��ร�จ 

�ถ�ต�ก�รย��นค��ข�จดท��บ�ยน��ญญ��น�ญ�ต����ช���ทธ� 

 ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค� �ข�จดท��บ�ยน��ญญ��น�ญ� ต��� �ช���ทธ���ล���ญญ��น�ญ�ต��ท���ด�ร �บก�ร

พ�จ�รณ��ล�ว��ร�จ 

�ถ�ต�ก�รย��นค��ข�ต����ย� 

 ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค��ข�ต����ย���ล�ค��ข���ย�ท���ด�ร�บก�รพ�จ�รณ ��ล�ว��ร�จ  

�ถ�ต�ก�รจ���น��ยค��ข�จดท��บ�ยน��พ�กถ�นท��บ�ยน 

1. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รจ���น��ยค��ข�จดท��บ�ยนต�มม� ตร��19��ยกต�มปร��ด�นม�ตร�ท �����งก�ร 

2. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รจ���น��ยค��ข�จดท��บ�ยนต�มม� ตร��36�วรรค�3� 

3. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รจ���น��ยค��ข�จดท��บ�ยนต�มม� ตร��40�วรรค�2  

4. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รจ���น��ยค��ข�จดท��บ�ยนต�มค��ว�น �จฉ�ยน�ยท��บ�ยน  

5. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รจ���น��ยค��ข�จดท��บ�ยนต�มค��ว�น �จฉ�ยคณ�กรรมก�ร�คร���ง�ม�ยก�รค��  

6. ร�นง�น�ถ�ต�ก�ร�พ�กถ�นท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���ต�มม�ตร��56 

7. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร�พ�กถ�นท��บ �ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���ต�มค��ว�น�จฉ�ยคณ�กรรมก�ร�ร��ค��� ��งศ�ล 
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8. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร�พ�กถ�นท��บ �ยน�คร���ง�ม�ยก�รค����ดย�จ��ข�ง 

9. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร�พ�กถ�นท��บ �ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���ต�มม�ตร��55�วรรค�2 

�ถ�ต�ค��ข�ค��งค��งพ�จ�รณ�(ก��นจดท��บ�ยน) 

1. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���ร�บ�1�(ค��ข���ม�)�ค��งพ�จ�รณ� 

2. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���ร�บ2�(ค��ข�ท��ม �ก�ร�ก��ขต�มค�����งน�ยท��บ�ยน )�

ค��งพ�จ�รณ�  

3. ร�ยง�น�ถ�ต �ค��ข�ค��งตรวจ��บ�ค��ข�ค��งพ �จ�รรณ�ร�บ�1�ค��ข�ค��งพ�จ�รณ�ร�บ�2�ท ���ย���น

คว�มคร�บคร�งข�งผ ��ตรวจ��บ�ล�น�ยท��บ�ยน�ต�ล�คน  

�ถ�ต�ด��นบ�คล�กร  

1. ร�ยง�น�ถ �ต�จ��นวนผ��ตรวจ��บ�ล�น�ยท��บ�ยนท���ย���นกล��มตรวจ��บท��ง�มด ��ดย�บ�ง �ป�น �

ล�กจ��ง��ม����พน�กง�นร�ชก�ร�ข��ร�ชก�ร  

2. ร�ยง�น�ถ �ต�จ��นวนบ�คล�กร �น�� �น� ก�คร��� ง�ม� ยก�รค��ท ��ง�มด ��ด ย�บ �ง�ป �น �ล�กจ��ง��ม���  

ล�กจ��งปร�จ��พน�กง�นร�ชก�ร�ข��ร�ชก�ร  

�ถ�ต�ด��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น��วนบ�คคล/กล��ม 

1. ร�ยง�น�ถ�ต �ผลก� รปฏ�บ� ต�ง�น��วนบ�คคลข�งบ�คล�กร �นกล��มง�นต��ง� �นร�บบง� น�ค ร���ง�ม�ย

ก�รค����ดย��ดงค� �ข�ท ���ด�ปฏ�บ �ต�ง�น�ล�ว ��ล�ค��ข�ค ��งพ�จ�รณ� �ท���ย���นคว�มร�บผ�ดข�บข�ง

บ�คคลน��น 

2. ร�ยง�น�ถ�ต�ผลก�รปฏ �บ�ต �ง�นข�งกล��มง�นต��ง��นร�บบง�น�คร�� �ง�ม�ยก�รค����ดย��ดงข��ม� ล

ค� �ข�ท���ด�ด� ��น�นก�ร�ล�ว��ล�ค��ข�ค��งพ�จ�รณ��ท�� �ย�� �นคว�มค ร�บคร�งข�ง�จ���น� �ท�� �น  

กล��มง�นน��น��ท�กคน 

3. ร�ยง�น�ถ�ต�ผลก�รปฏ�บ�ต� ง�น�นภ�พรวมข�ง ร�บบง�น�คร���ง�ม�ยก�รค����ดย��ดงข ��ม�ลผล

ปฏ�บ�ต�ง�น��ล�ค��ข�ค��งพ�จ�รณ�ข�ง�จ���น��ท��ท �กคน�นท�กกล��มง�น��ยกต�มกล��มง�น 

�ถ�ต�ก�ร��ง�น�ง���ค�����ง 

1. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ท���ด�ม�ก�รพ�มพ��ล�จ�ด��ง�น�ง���ค�����งข�งน�ยท��บ�ยน�ปย�งผ ��ข�จดท��บ�ยน  

2. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ท��ร�ก�รพ�มพ��ล�จ�ด��ง�น�ง���ค�����งข�งน�ยท��บ�ยน�ปย�งผ��ข�จดท��บ�ยน 

3. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร��ก�น�ง����จ�ง���ม�ช��ร�ค��ธรรม�น �ยมร�บจดท��บ�ยน  

�ถ�ต�ก�ร�ช�ง�นบร�ก�ร 

 ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร�ช�บร�ก�รด��นก�รจดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค�� 

กล��มง�นบร�ก�ร��ล�ร�บค��ข� 

1. ร�ยง�นก�รร�บช��ร�ค��ธรรม�น�ยม�ยกต�มปร��ภทค��ข�  

2. ร�ยง�น�ร�ปก�รร�บช��ร�ค��ธรรม�น�ยม�ร�ยว�น/ร�ย�ด��น/ร�ยป� 

3. ร�ยง�น�ร�ปก�ร��ก�ลขท��บ�ยน��น�ง���� ��ค�ญ ��ล��บ�ทน�น�ง������ค�ญ�ณ�จ�ดบร�ก�ร �One stop 

service� 

4. ร�ยง�นก�รร�บค��ข��ก.09� 



-�199 �- 

5. ร�ยง�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น��วนบ�คคลข�ง�จ���น��กล ��มง�นบร �ก�ร�ล�ร�บค��ข�  

6. ร�ยง�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งกล��มง�นบร�ก�ร�ล�ร�บค��ข� 

7. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บค��ข�จดท��บ�ยน��ล�ค��ข����น� 

8. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค���ก.01  

9. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�จดท��บ�ยนท��ย�ง�ม��ด�บ�นท�กข��ม�ล 

10. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร��งค ��ข�จดท��บ�ยน�ค��ข����น���ปย �งกล��มง�นต��ง� 

11. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�จดท��บ�ยน�ค��ข�� ��น��ท���ม�ช��ร�ค ��ธรรม�น�ยม  

กล��มง�น��รบบ�ล�ก��ก �บก�รจดท��บ�ยน  

1. ร�ยง�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น��วนบ�คคลข�ง�จ ���น��ท�� กล��มง�น��รบบ��ล�ก��ก�บก�รจดท��บ �ยน 

2. ร�ยง�นร�ยล����ยดก�รบ �นท �กข��ม�ล��รบบค���ร�ยงต�ม�ลขค��ข� 

3. ร�ยง�นร�ยล����ยดก�รบ �นท �กข��ม�ล��รบบร�ปภ�พ�ร�ยงต�ม�ลขค��ข�  

4. ร�ยง�นร�ยล����ยดก�รบ �นท �กข��ม�ล��รบบ���ยง�ร�ยงต�ม�ลขค��ข�  

5. ร�ยง�น�ร�ปก�รบ�นท�กข��ม�ล��รบบ 

6. ร�ยง�น��ดงค��ข��ยกต�มล�กษณ�ข�ง�คร���ง�ม�ย�(�คร ���ง�ม�ยค���ร�ป����ยง�กล��มข�ง���ร �ปร��ง�ร��

ร�ปทรง) 

7. ร�ยง�นก�ร��ก�น�ง����ต�ต�บค�����งน�ยท��บ�ยน(ตค.)��ยกต�มปร��ภท�ตค.  

8. ร�ยง�น�ร�ปก�รปร�บปร�งข��ม�ลร�ยก�รจดท��บ �ยน����ร�บค��ข�ก��นจดท��บ�ยน 

9. ร�ยง�นก�ร��ง�น�ง����ต �ต�บค�����งน�ยท��บ�ยน��ยกต�มปร��ภท�ตค. 

10. ร�ยง�น�ร�ปก�ร��ก�น�ง����ต�ต�บค�����งน�ยท��บ�ยน  

11. ร�ยง�น�ต��นก�รครบก���นดร�ย��วล�ก�รปฏ�บ�ต�ต�มค�����งน�ยท��บ �ยน 

12. ร�ยง�น�ร�ปค��ข�ท ���ม �ม��บต�บร�บกล�บ 

13. ร�ยง�น�ร�ปค��ข�ท ��ม��น�ง� ��ต �กล�บ 

14. ร�ยง�น��ดงก�ร��ก�น�ง����ต�ต�บค�����งน�ยท��บ�ยน�พ����จ�งค�����ง�รก(First Action ) 

15. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ท��ถ �กจ���น��ย 

กล��มง�นปร�ก�ศ�ล�ร�บจดท��บ�ยน 

1. ร�ยง�นค��ข�ท��ม�ก�รปร�ก�ศ�ฆษณ� 

2. ร�ยง�นค��ข�ท��ม�ยก�ล�กก�รปร�ก�ศ�ฆษณ� 

3. ร�ยง�นค��ข�ท��ม���ก�น�ง������ช��ร�ค��ธรรม �น�ยมร�บจดท��บ�ยน  

4. ร�ยง�นค��ข�ท���ม�ช ��ร�ค��ธรรม�น �ยมร�บจดท��บ�ยนภ�ย�นก���นด 

5. ร�ยง�นค��ข�ท��ช��ร�ค��ธรรม�น�ยม�ล�ว 

6. ร�ยง�นค��ข�ท���ด���ก�ลขท��บ�ยน�ล�ว�(�ดยกล��มง�นร�บจดท��บ�ยน) 

7. ร�ยง�นค��ข�ท���ด�จ�ด��ง�น�ง������ค �ญ��ดยกล ��มง�นร�บจดท��บ�ยน 

8. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ท�ถ�กจ���น��ย 

9. ร�ยง�น�ร�ปก�ร����ลขท��บ�ยน  
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10. ร�ยง�น�ถ�ต�บ�นท�กก�รตรวจร��ง�น�ง���� ��ค�ญ  

11. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รยก�ล�ก�ลขท��บ �ยน 

12. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ท��ร �บจดท��บ�ยนต�มม�ตร��41  

13. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รจ�ดท��ร��งปร�ก� ศ�ฆษณ� 

14. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร��ก�น�ง���ร�บร�งก�รย��นค��ข�จดท��บ�ยน/ก�รจดท��บ�ยน��คร���ง�ม�ยก�รค���ท ��ง

ภ�ษ��ทย�ล�ภ�ษ���งกฤษ 

15. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รค�น�ล�กฐ�น  

16. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ท���ม�ม ��บต�บร�บ 

17. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ท��จด�ม�ยต�กล�บ 

กล��มง�นค�ดค��น  

1. ร�ยง�น�ร�ปผลก�รปฏ�บ�ต �ง�น��วนบ�คคลข�งกล��มง�นค�ดค��น�(จ ���นกต�มปร��ภทง�น�ล��ตค.)  

2. ร�ยง�น�ร�ปผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งกล��มง�นค�ดค��น  

3. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค��ค�ดค��น�(��ดงต�ม�น�ต�ฐ�น��/���ญช�ต�)  

4. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รย��นค���ต��ย�ง  

5. ร�ยง�น�ถ�ต �ก�รถ�นค��ค�ดค��น 

6. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รยกค��ค�ดค��น 

7. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ค��งพ�จ�รณ�ง�นค�ดค��น 

8. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร�ม�ร�บจดท��บ�ยน�(ช��นค�ดค��น) 

9. ร�ยง�น�ถ �ต�ก�ร�น�ญ�ตถ�นค��ข�จดท��บ�ยนท ��ม�ก�รย��นค�ดค��น 

กล��มง�น�ปล��ยน�ปลง�ล�ต����ย� 

1. ร�ยง�น�ร�ปผลก�รปฏ�บ�ต ���วนบ�คคลข�ง�จ���น��ท ��กล��มง�น�ปล ��ยน�ปลง�ล�ต����ย�  

2. ร�ยง�น�ร�ปผลก�รปฏ�บ�ต �ง�นข�งกล��ม�ปล��ยน�ปลง�ล�ต����ย� 

3. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ค��งพ�จ�รณ�ข�งกล��มง�น�ปล��ยน�ปลง�ล�ต����ย�  

4. ร�ยง�น�ถ�ตก�ร��ก�น�ง����จ�ง�ต��นต����ย� 

5. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รจดท��บ�ยน��ญญ��น�ญ�ต 

6. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร�น�ญ�ต�ก��ขร�ยก�รจดท��บ�ยน  

7. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รจดท��บ�ยนก�รต����ย��คร���ง�ม�ยก�รค��  

8. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ท��ถ �ก�พ�กถ�น��ยกต�ม��ต�ท���พ�กถ�น 

9. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ท��ถ �กจ���น��ย��ยกต�ม��ต�ท��จ���น��ย 

10. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ท��ผ��ข���ดง�จตน�ข�ถ�นท��บ�ยน 

11. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร�พ�กถ�น��ญญ��น�ญ�ต 

12. ร�ยง�น��ดงค��ข�ท����ญญ��น�ญ�ตครบก���นด 

กล��มง�น��ทธรณ��ล�ง�นคด� 

1. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รร�บค����ทธรณ� 
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2. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ค��งพ�จ�รณ��นคณ�กรรมก�ร�คร���ง�ม�ยก�รค���ยกต�มป ร��ภทค��ข�  

3. ร�ยง�น�ถ�ต�ผลก�รว�น�จฉ�ยค����ทธรณ���ยกต�มปร��ด�น  

4. ร�ยง�น�ถ�ต��ปร�ยบ�ท�ยบค����ทธรณ�ค��งพ �จ�รณ��ล�พ�จ�รณ��ล�ว��ร�จ 

5. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�คร���ง�ม�ยก�รค��  

6. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร�ร�ป���นวน��ยกต�มปร��ภท 

7. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รฟ��งคด�  

กล��มม�ดร �ด 

1. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รปฏ�บ�ต�ง�น��วนบ �คคล����ร�บ�จ���น��ท ��กล��มม�ดร �ด 

2. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งกล��มม�ดร�ด 

3. ร�ยง�นค��ข�ค��งด���น�นง�นข�ง�จ���น��ท��กล��มม �ดร�ด 

4. ร�ยง�นค��ข�ข���กท���ด���ง�ปย�ง���น�กร��ว��งปร��ทศ  

5. ร�ยง�นค��ข�ข���กท��ย�ง�ม��ด�� �ง�ปย�ง� ��น�กร��ว��งปร��ทศ 

6. ร�ยง�นค��ข�ข���กท��ถ�กจ���น��ย/ยก�ล�ก 

7. ร�ยง�นค��ข�ข��ข��ท��น���ข�����ร�บบ�คร���ง�ม�ยก�รค����ร�จ���น��ยกต�มปร��ภทค��ข� 

8. ร�ยง�นค��ข�ข��ข��ท��ย� ง�ม��ด�น���ข��� ��ร�บบ�คร���ง�ม�ยก�รค����ยกต�มปร��ภทค��ข�  

9. ร�ยง�น��ดงค��ข�ข��ข��ท���ด�ร �บจ�ก���น�กร��ว��งปร��ทศ��ยกต�มปร��ภทค��ข�  

10. ร�ยง�น��ดงล��ด�บปร��ทศท��ย��นข�ร�บคว�มค��มคร �งม �ย�งปร��ทศ�ทย 

11. ร�ยง�น��ดงล��ด�บจ��พวก��นค��ท��ย��นข�ร�บคว�มค��มคร�งม�ย�งปร��ทศ�ทย  

12. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ข���กท��ย ��น�ปย�ง���น�กร��ว��งปร��ทศ��ยกต�ม�บบฟ�ร�ม 

13. ร�ยง�น�ถ�ต�ปร��ทศท��ร�บ�ข�ร�บคว�มค��มคร�ง 

14. ร�ยง�น�ถ�ต�จ��พวก��นค��ท��ย��นข�ร�บคว�มค��มคร�ง 

15. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�ร�จ�ง�Model Form��ปย�ง���น�กร��ว��งปร��ทศ��ยกปร��ภทค��� ��ง 

16. ร�ยง�น��ดงค��ข�ข��ข��ท��ครบก���นด�12��ล��15��ด��นน�บจ�กว�นท���ด�ร�บ�จ�ง� 

17. ร�ยง�น��ดงค��ข�ท���ด�ร�บ�จ�งก�ร�ก�ด�Central Attack� 

18. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ข��ข��ท ��ง�มด 

19. ร�ยง�น�ถ�ต�ค��ข�ข���กท��ง�มด 

20. ร�ยง�น��ดงย�ดค��ธรรม�น�ยมข��ข���(ร�ย�ด��น) �ต�มร�ยค��ข�  

21. ร�ยง�น��ดงย�ดค��ธรรม�น�ยมข���ก�(ร�ย�ด��น)�ต�มร�ยค��ข� 

22. ร�ยง�นก�รร�บ�จ�งก�ร�ก��ขข ��บกพร��งจ�ก���น�กร��ว��งปร��ทศ 

23. ร�ยง�น��ดงค��ข�ข���กท���ด�ร �บท��บ�ยนร��ว��งปร��ทศจ�ก���น�กร��ว��งปร��ทศ 

พ.ร.บ.����นวย�  

1. ร�ยง�น�ถ�ต��ปร�ยบ�ท�ยบร�ย��วล�ก�รด���น�นก�รต�มค��ม��ปร�ช�ชนร�ยค��ข���ดยก���นดช�วง�วล�  

2. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รท���น�ง���ข��ตกลง 

3. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รพ�มพ��น�ง����จ�ง��ต����งก�รล��ข�� 



-�202 �- 

4. ร�ยง�น�ถ�ต�ก�รค�นค��ข� 

5. ร�ยง�น�ถ�ต�ร�ย��วล�ก�รด���น�นก�ร�ยกต�มข��นต�น�ปร �ยบ�ท�ยบร�ย��วล�ท��ปฏ�บ�ต�ก�บร�ย��วล�

ข��นต�นต�มค��ม��ปร�ช�ชน 
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ภ�คผนวก�10 

ผ�งจ��ล�งข�งร�บบ 
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ภ�คผนวก�11 

ร�ยล����ยดก�รจ�ดปร�ช�ม�ร��ฝ�ก�บรม  

 

1. จ�ด�บรม�ณ�กรมทร�พย���นท�งป�ญญ��ร���ถ�นท�����นต�มท��คณ�กรรมก�รตรวจร�บพ��ด����นช�บ 

2. จ�ดท����ก��รปร�ก�บก�ร�บรม��ล����ล�กทร�น�ก� ��ฟล� 

3. ค� ��� ��รกล� งว�น �� น� �ตร� �ถ �นท�� ��กช น� ม� �ก�น � 300 �บ�ท/ม�� �/ค น��ถ� นท�� ร �ชก � ร�� ม� �ก �น���������������

120�บ�ท�/�ม ����/ �คน� 

4. ค������รว� �ง�ล��คร���งด ��ม�น��ตร��ถ�นท�� ��กชน�ม��ก�น� 50�บ�ท/ม���/คน��ร����ตร��ถ�นท��ร�ชก�ร�����

�ม��ก�น�35�บ�ท/ม���/คน� 

5. ค���มมน�ค�ณว�ทย�กร�น��ตร�ท���ป�นบ�คล�กรข�งร�ฐ�ช��ว�มงล��ม��ก�น�600 �บ�ท/คน��ร����น��ตร� 

ท���ป�นภ�ค��กชน�ช��ว�มงล��ม��ก�น�1,200�บ�ท/คน 
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ภ�คผนวก�12 

 

ต�ว�ย��งกร�บวนง�น�ล��ภ�พป�ญ��ท���ก�ดข��น�นร�บบป�จจ�บ�น  

����ร�บ�ช��ป�นต�ว�ย��ง�นก�รพ�จ�รณ��นวท�งก�ร��ก�บบ�ล�พ�ฒน�ร�บบ�พ����ก�ป�ญ���ล��พ��ม

ปร���ทธ�ภ�พก�รท��ง�น���ด�ข��น�ซ��งปร�ก�บด�วย�3�ต�ว�ย��ง�ด�งต���ปน�� 

1)�กร�บวนก�รตรวจ��บคว�ม��ม��นคล��ย�คร���ง�ม�ยก�รค��  
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2)�กร�บวนง�นค�ม�วล�กรณ�ค��ข��ม�ตร��20 
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3)�กร�บวนก�รร�บค��ข�จดท��บ�ยน�คร���ง�ม�ยก�รค��ร��ว��งปร��ทศ�(ข���ก)  

 




