
แบบ ก.05 

 
 

 ค ำขอจดทะเบียนสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ/บริกำร 
 ค ำขอจดทะเบียนต่ออำยุสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ/บริกำร 

 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่
 

 

วันที่ยื่น 
 

 

 

ค่ำธรรมเนียม ________________________________ บำท 
 

ลงชื่อ _______________________________________ ผู้สั่ง 

( _______________________________________ ) 
 

 

ค ำขอเลขที ่
 
 

 

ทะเบียนเลขที ่
 

 

  

ส ำหรับเจำ้ของ/ผู้ได้รับอนุญำต ส ำหรับผู้ได้รบัอนุญำต/ผู้ได้รับอนุญำตช่วง 

1.  เจ้ำของ   ผู้ได้รับอนุญำต   บุคคลธรรมดา(ไทย)   2.  ผู้ได้รับอนุญำต   ผู้ได้รับอนุญำตช่วง   บุคคลธรรมดา(ไทย)   
  นิติบุคคล(ไทย)   ส่วนราชการ(ไทย)   ต่างชาต ิ   นิติบุคคล(ไทย)   ส่วนราชการ(ไทย)   ต่างชาติ 

ชื่อ _______________________________________________________________ ชื่อ _______________________________________________________________ 

ที่อยู ่______________________________________________________________ ที่อยู ่______________________________________________________________ 

แขวง/ต าบล _______________________ เขต/อ าเภอ ______________________ แขวง/ต าบล _______________________ เขต/อ าเภอ ______________________ 

จังหวัด____________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________ จังหวัด____________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________ 

สัญชาติ _____________________ประเทศ ______________________________ สัญชาติ _____________________ประเทศ ______________________________ 

อาชีพ_______________________โทรศัพท์_______________________________ อาชีพ_______________________โทรศัพท์_______________________________ 

โทรสาร______________________อีเมล _________________________________ โทรสาร______________________อีเมล _________________________________ 
  

 เลขประจ าตัวประชาชน   นิติบุคคล   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร  เลขประจ าตัวประชาชน   นติิบุคคล   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร 
                เพิ่มเติม (ดังแนบ)                 เพิ่มเติม (ดังแนบ) 

  

  

3. ตัวแทน   ตัวแทน   ตัวแทนช่วง 4. ตัวแทน   ตัวแทน   ตัวแทนชว่ง 
 บุคคลธรรมดา(ไทย)   นิติบุคคล(ไทย)   ส่วนราชการ(ไทย)   อื่นๆ  บุคคลธรรมดา(ไทย)   นิติบุคคล(ไทย)   ส่วนราชการ(ไทย)   อื่นๆ 

ชื่อ _______________________________________________________________ ชื่อ _______________________________________________________________ 

ที่อยู ่______________________________________________________________ ที่อยู ่______________________________________________________________ 

แขวง/ต าบล _______________________ เขต/อ าเภอ ______________________ แขวง/ต าบล _______________________ เขต/อ าเภอ ______________________ 

จังหวัด____________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________ จังหวัด____________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________ 

สัญชาติ _____________________ประเทศ ______________________________ สัญชาติ _____________________ประเทศ ______________________________ 

อาชีพ_______________________โทรศัพท์_______________________________ อาชีพ_______________________โทรศัพท์_______________________________ 

โทรสาร______________________อีเมล _________________________________ โทรสาร______________________อีเมล _________________________________ 
  

 เลขประจ าตัวประชาชน   นิติบุคคล   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร  เลขประจ าตัวประชาชน   นิติบุคคล   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร 
                เพิ่มเติม (ดังแนบ)                

 เพิ่มเติม (ดังแนบ) 

ค าเช่ือมระหว่างตัวแทน   และ   หรือ   และ/หรือ ค าเช่ือมระหว่างตัวแทน   และ   หรือ   และ/หรือ 

  

  

5. สถำนที่ตดิต่อภำยในประเทศไทย  6. สถำนที่ตดิต่อภำยในประเทศไทย  
 เจ้าของ   ผู้ได้รับอนุญาต   ตัวแทน   ตัวแทนช่วง    ผู้ได้รับอนุญาต   ผูไ้ด้รับอนุญาตช่วง   ตัวแทน   ตัวแทนช่วง   
 อื่นๆ (ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน)  อื่นๆ (ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน) 

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

  
 

หมำยเหต ุการกรอกขอ้ความให้ใชว้ิธีพมิพ์  ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน  ใหพ้ิมพ์ในใบต่อ (ก.11) 
 

(ลำยมือชื่อ) ___________________________________ เจ้ำของ/ผู้ได้รับ (ลำยมือชื่อ) ____________________________________ ผู้ได้รับอนุญำต/ผู้ได้รับ 

 (___________________________________)อนุญำต/ตัวแทน   (____________________________________)อนุญำตช่วง/ตัวแทน 
 

 หน้า _____ ของจ านวน _____ หน้า 



แบบ ก.05 
 

7. รำยกำรจดทะเบยีนสัญญำอนญุำตให้ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ/บริกำร 
7.1 จ าพวก รายการสินค้า/บริการ 

 ทุกจ าพวก ทุกรายการสินค้า/บริการ 
 บางจ าพวก ทุกรายการสินค้า/บริการ จ าพวกที่ _______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ทุกจ าพวก บางรายการสินค้า/บริการ 
จ าพวกที_่____________รายการสินค้า/บริการ_________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 บางจ าพวก บางรายการสินค้า/บริการ 
จ าพวกที_่____________รายการสินค้า/บริการ_________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 เพิ่มเติม (ดังแนบ) 
 

 

7.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ ฉบบัลงวันที่ _______________________ โดยระบุเง่ือนไขหรือข้อก าหนดเกีย่วกบัการควบคุมคุณภาพสินค้า/บริการ 

ระหว่างเจ้าของและผู้ได้รับอนุญาตไว้ในข้อ (ให้ระบุเลขข้อหรือเนื้อความเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพสินค้า/บริการ) ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 เพิ่มเติม (ดังแนบ) 
 

 

7.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ ตามขอ้ 7.2 น าไปใช้กับการยื่นค าขอจดทะเบยีนสัญญาอนุญาตใหใ้ช้เครื่องหมายการค้า/บริการ 

จ านวน _________________ ค าขอ ดังนี้______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 เพิ่มเติม (ดังแนบ) 
 

 

7.4 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายและผู้ได้รับอนุญาติ 
7.4.1 เจ้าของเครื่องหมายการค้า   มีสิทธิ   ไม่มีสิทธิ ใช้เครื่องหมายดังกล่าวภายในอายุสัญญา 

7.4.2 เจ้าของเครื่องหมายการค้า   มีสิทธิ   ไม่มีสิทธิ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายนี้ได้อีก 

7.4.3 ผู้ได้รับอนุญาตสามารถโอนการอนุญาตตามสัญญาให้บุคคลภายนอก   ได ้  ไม่ได ้

7.4.4 ผู้ได้รับอนุญาตสามารถอนญุาตชว่งให้บุคคลอื่น   ได ้  ไม่ได้ 
 

 

8.  กำรขอต่ออำยุทะเบียนสัญญำอนุญำต 

 การขอต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ นั้น เจา้ของเครื่องหมายการค้าและผู้ไดร้ับอนุญาตฯ  ขอรับรองว่า 
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด (ไม่ต้องแนบสัญญาอนุญาต) 
 ได้แนบสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บรกิาร ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วมาพร้อมนี้ 

 

 

9.  เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอจดทะเบียนสญัญำอนุญำตใหใ้ช้สิทธิ 
 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ  และส าเนา 1 ฉบบั  
(กรณีต่ออายกุารจดทะเบยีนสัญญาอนญุาต ถ้ามกีารแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตให้แนบสัญญาซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมด้วย) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้อนุญาต (เจา้ของ)  
และผู้ได้รับอนุญาต/ผู้ได้รับอนุญาตช่วง 

 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ (ก.18) และส าเนาบัตรประจ าตวัของผู้รับมอบอ านาจ 
 

 

10. 
(ลำยมือชื่อ) ______________________________________ เจ้ำของ/ผู้ได้รับ (ลำยมือชื่อ) __________________________________ ผู้ได้รับอนุญำต/ผู้ได้รบั 

 (_______________________________________)อนุญำต/ตัวแทน   (__________________________________)อนุญำตช่วง/ตัวแทน 
 
 

หมำยเหต ุการกรอกขอ้ความให้ใชว้ิธีพมิพ์  ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน  ใหพ้ิมพ์ในใบต่อ (ก.11) 
 
 หน้า _____ ของจ านวน _____ หน้า 
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