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           แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลประกอบการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า       
 

1.  ประเภทของเครื่องหมายการค้า 

                    เครื่องหมายการค้า 

                    เครื่องหมายบริการ 

                    เครื่องหมายรบัรอง 

                    เครื่องหมายรว่ม 

2. ช่ือและที่อยู่เจ้าของเครื่องหมาย / ตัวแทน 

ช่ือเจ้าของ / ตัวแทน ที่อยู่ เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน / นิติบุคคล 

   

 สัญชาติ ....................................... เช้ือชาติ ...................................... อาชีพ ............................................................. 

 โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................ อีเมล .................................................. 

 
      3.  สถานท่ีติดต่อภายในประเทศไทย 

        เจ้าของ                ตัวแทน             อื่น ๆ ............................................ 

      4.  จ าพวก ................ รายการสินค้าและบริการ................................................................................................ 

    ................................................................................................................................................................... 

      5.  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่มลีักษณะเป็นรูปร่างหรือรปูทรงของวัตถุ 

       ขอจดทะเบียนเครื่องหมายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุพร้อมค าพรรณนา (ให้ใช้ใบต่อท้าย) 

                   ไม่ขอถือสิทธิ 
      6.  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่มลีักษณะเป็นกลุม่ของส ี

       ขอจดทะเบียนเครื่องหมายกลุ่มของสี (ให้ใช้ใบต่อท้าย)  

                   ไม่ขอถือสิทธิ 

      7.  การใช้เครื่องหมายในการจ าหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาก่อนยื่นค าขอนี้ 

       ได้ใช้หรืออนุญาตให้ใช้                           ไม่เคยใช้หรืออนุญาตให้ใช้ 

      8.  การขอให้ถือว่าวันท่ียื่นค าขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกเปน็วันยื่นค าขอในราชอาณาจกัร      

       ขอถือสิทธิและได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน เมื่อวันที่.............เดือน.....................พ.ศ................ 
             ณ  ประเทศ ............................   

                   ขอถือสิทธิและไดย้ื่นหนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน เมื่อวันที่.......เดือน............พ.ศ........... 
                       ณ  ประเทศ ............................ 
                   ไม่ขอถือสิทธิ  
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     9.  การขอให้ถือว่าวันท่ีน าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 
       ขอถือสิทธิและได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน เมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ................ 
           ณ  ประเทศ ............................   

                   ขอถือสิทธิและไดย้ื่นหนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน เมื่อวันที่........เดือน............พ.ศ.......... 
                       ณ  ประเทศ ............................ 

                   ไม่ขอถือสิทธิ 

     10.  การตรวจดูรปูเครื่องหมายการค้า 

       ไม่เคยมีการตรวจดูรูปเครื่องหมายการค้ามาก่อน   
                   เคยมีการตรวจดูรูปเครื่องหมายการค้าแล้ว 

                            ไม่เหมอืนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีอยู่แล้ว 

                            เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีอยูแ่ล้ว คือ 

                                1. สินค้า / บริการ จ าพวกท่ี.......... รายการสินค้า / บริการ.................................................. 

                         2. สินค้า / บริการ จ าพวกท่ี.......... รายการสินค้า / บริการ.................................................. 

                                3. สินค้า / บริการ จ าพวกท่ี.......... รายการสินค้า / บริการ..................................................   

(ในกรณีที่พบว่าเหมือนหรอืคล้ายกบัเครื่องหมายทีม่ีอยู่แล้ว กรณุาแนบรูปเครื่องหมายที่ตรวจไดม้าให้ส านักงานฯ ด้วย) 

     11.  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนและถูกต้อง 

 

 

 

 
                                              ลงนาม....................................................................ผู้ประดิษฐ์ 
                                                      (.....................................................................) 
                                                             .............../.............../................... 

    
 

หมายเหตุ: หากมีเนื้อท่ีไม่พอ และต้องการระบุรายละเอียดเพิม่ ให้ใช้เอกสารต่อท้าย         

กรุณาส่งแบบฟอร์มนี้กลับมายัง 

ส่วนบริหารสินทรัพย์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 

อาคารบริหาร ช้ัน 1  111  ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000 

โทรศัพท ์044-224946  โทรสาร : 044-2244906    E-mail : pree_rat@g.sut.ac.th 
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      ใบต่อท้าย 
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
                    เรื่อง  การก าหนดจ าพวกสินค้าและบริการ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๙๔ 
แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง การก าหนด
จ าพวกสินค้าและบริการ 

 

๒. ให้ใช้จ าพวกสินค้าและบริการตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป 
  
    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 
 

  อดิศัย  โพธารามิก 
       (นายอดิศัย  โพธารามิก) 

                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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รายการจ าพวกสินค้าและบริการสินค้า 
 

จ าพวกท่ี ๑ 

ผลิตภัณฑ์เคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม 
การท าสวนละการป่าไม้  เรซินเทียมท่ียังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกท่ียัง ไม่ผ่าน
กระบวนการผลิต ปุ๋ยธรรมชาติ สารประกอบใช้ในการดับเพลิง สิ่งท่ีเตรียมขึ้นเพื่อใช้ ในการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุหรือในการบัดกรี สารเคมีใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร  
สารใช้ในการฟอกหนัง สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม 

 
                                         จ าพวกท่ี ๒ 

 สี น้ ามันชักเงา แล็คเกอร์ สารกันสนิมและสารปอองกันการเส่ือมสภาพของไม้ เชื้อสี  สารท่ี
ท าให้สีติดแน่น เรซินธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะที่ใช้ในงานสี  งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์ 

 
จ าพวกท่ี ๓ 

 สิ่งท่ีเตรียมขึ้นเพื่อฟอกและสารอื่นท่ีใช้ในการซักรีด สิ่งท่ีเตรียมขึ้นเพ่ือใช้ท าความสะอาด 
ขัด ถูและลบรอย สบู่ เครื่องหอม หัวน้ ามันหอมระเหย  เครื่องส าอาง น้ ายาใส่ผม    ยาสีฟัน 
  

จ าพวกท่ี ๔ 

 น้ ามันและไขใช้ในอุตสาหกรรม สารหล่อลื่น สารประกอบใช้ดูดซับฝุ่นหรือท าให้ฝุ่นรวมตัว 
เช้ือเพลิง (รวมท้ังเชื้อเพลิงเครื่องยนต์) และวัสดุท่ีใช้จุดให้  แสงสว่าง เทียนไข       ไส้ตะเกียง 

 
จ าพวกท่ี ๕ 

 สิ่งท่ีเตรียมขึ้นเพ่ือใช้ในการรักษาโรคสัตว์ สิ่งท่ีเตรียมขึ้นเพ่ือรักษาสุขภาพอนามัยใช้ในทาง
การแพทย์ สารทางโภชนาการท่ีดัดแปลงเพื่อใช้ในการแพทย์ อาหารส าหรับทารก วัสดุใช้ปิดแผล 
วัสดุใช้ตกแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม  ยาฆ่าเชื้อโรค สิ่งท่ีเตรียมขึ้นเพ่ือใช้ก าจัดสัตว์ท่ี
เป็นอันตรายต่อพืชหรือสุขอนามัย  ยาก าจัดเห็ดรา ยาก าจัดวัชพืช 
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จ าพวกท่ี ๖ 

 โลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม วัสดุก่อสร้างท าด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้
ท าด้วยโลหะ วัสดุโลหะใช้ท าทางรถไฟ สายเคเบิลและลวดท าด้วยโลหะธรรมดาท่ีไม่ใช้ไฟฟอา 
เคร่ืองโลหะ วัสดุขนาดเล็กของเคร่ืองโลหะ ท่อและหลอดท าด้วยโลหะ ตู้นิรภัย สินค้าท าด้วยโลหะ
ธรรมดาท่ีไม่อยู่ในจ าพวกอื่น สินแร่ 
 

จ าพวกท่ี ๗ 

 เครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ (ยกเว้นท่ีใช้กับยานพาหนะทาง
บก) อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งก าลังของเครื่องจักร (ยกเว้นท่ีใช้กับยานพาหนะทางบก) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในเกษตรกรรมท่ีเป็น  เคร่ืองจักรและเครื่องมือจักรกล เคร่ืองฟักไข่ 

 
จ าพวกท่ี ๘ 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้มือ เคร่ืองตัดจิ้ม อาวุธประจ ากาย มีดโกน 
 

จ าพวกท่ี ๙ 

 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การส ารวจ การถ่ายรูป การ
ถ่ายท าภาพยนตร์ เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบ (ควบคุม) การ
ช่วยชีวิตและการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการเหนี่ยวน า การเปิดปิดหรือสับเปลี่ยน การ
แปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมไฟฟอา เครื่องอัดเสียง เครื่องรับส่งหรือท าซ้ าภาพหรือ
เสียง เครื่องส่งข้อมูลโดยใช้กระแสแม่เหล็ก จานอัดเสียง เครื่องขายของอัตโนมัติ และ เครื่องกล
ส าหรับใช้กับอุปกรณ์เกี่ยวกับเหรียญ เครื่องคิดเงิน เครื่องคิดเลข และเครื่องจักรประมวลผลข้อมูล 
อุปกรณ์ดับเพลิง 
 

จ าพวกท่ี ๑๐ 

 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม ทันตกรรม และการรักษาสัตว์ 
แขน ขา ตา และฟันเทียม สิ่งท่ีใช้ในการบ ารุงรักษากระดูก วัสดุใช้ในการเย็บแผล 
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จ าพวกท่ี ๑๑ 

 เครื่องมือและเครื่องใช้เพื่อให้แสงสว่าง ให้ความร้อน ก าเนิดไอน้ า ปรุงอาหาร ท าให้เย็น 
ท าให้แห้ง ระบายอากาศ จ่ายน้ าและสุขอนามัย 
 

จ าพวกท่ี ๑๒ 

 ยานพาหนะ เคร่ืองท่ีใช้เพื่อการเดินทางโดยทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ า 
 

จ าพวกท่ี ๑๓ 

 อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และเครื่องยิง วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ 
 

จ าพวกท่ี ๑๔ 

 โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม สินค้าท่ีท าหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าซึ่งไม่อยู่ในจ าพวกอื่น 
อัญมณี หินมีค่า เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา 
 

จ าพวกท่ี ๑๕ 

เคร่ืองดนตร ี
 

จ าพวกท่ี ๑๖ 

 กระดาษ กระดาษแข็งและสินค้าท่ีท าจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจ าพวกอื่น สิ่งพิมพ์ใช้ใน
การเข้าเล่ม ภาพถ่าย เครื่องเขียน กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน วัสดุท่ีใช้ในงานศิลป์ 
แปรงทาสี เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องใช้ในส านักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) วัสดุใช้ในการเขียนการ
สอน (ยกเว้นเครื่องมือเครื่องใช้) วัสดุพลาสติกใช้ในการหีบห่อ (ซึ่งไม่อยู่ในจ าพวกอื่น) ตัวพิมพ์ 
แม่พิมพ์ 
  

จ าพวกท่ี ๑๗ 

 ยาง ยางกัดตะเพอชา ยางไม้ แอสเบสทอส ไมคาและสินค้าท่ีท าจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่
ในจ าพวกอื่น พลาสติกขึ้นรูปใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหีบห่อ การอุดและใช้เป็นฉนวน ท่ออ่อน
ท่ีไม่ใช่โลหะ 
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จ าพวกท่ี ๑๘ 

 หนังฟอกและหนังเทียม และสินค้าท่ีท าด้วยหนังฟอกหรือหนังเทียมท่ีไม่อยู่ในจ าพวกอื่น 
หนังสัตว์ หีบและกระเป๋าเดินทาง ร่ม ร่มกันแดดและไม่เท้า แส้ บังเหียนและเคร่ืองอาน 
 
 

จ าพวกท่ี ๑๙ 

 วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ท าด้วยโลหะ ท่อใช้ในการก่อสร้างท่ีไม่ได้ท าด้วยโลหะ แอสฟัลด์ น้ ามัน
ดิน สิ่งก่อสร้างท่ีเคล่ือนย้ายได้ท่ีไม่ได้ท าด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างเพ่ือเป็นท่ีระลึกที่ไม่ได้ท าด้วยโลหะ 
 

จ าพวกท่ี ๒๐ 

 เฟอร์นิเจอร์ กระจกเงา กรอบรูป สินค้าท าด้วยพลาสติกท่ีไม่อยู่ในจ าพวกอื่นและสินค้า (ที่
ไม่อยู่ในจ าพวกอื่น) ท่ีท าด้วยไม้ ไม้ก๊อก กกหรืออ้อ ไผ่ หวาย อ้อย เขาสัตว์ กระดูก งาช้าง กระดูก
ปลาวาฬ เปลือกหอย อ าพัน หอยมุก แร่เมียร์ซัมหรือสิ่งท่ีใช้แทนวัสดุดังกล่าว 
 

จ าพวกท่ี ๒๑ 

เครื่องใช้และภาชนะท่ีใช้ในครัวเรือน (ท่ีไม่ได้ท าหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า) หวีฟองน้ า 
แปรง (ยกเว้นแปรงทาสี) วัสดุ ท่ีใช้ท าแปรง วัสดุใช้ท าความสะอาด ฝอยเหล็ก แก้วหรือกระจก 
(ยกเว้นท่ีใช้ในการก่อสร้าง) เคร่ืองแก้ว เคร่ืองเคลือบและเครื่องปั้นดินเผาท่ีไม่อยู่ใน   จ าพวกอื่น 

 
                                       จ าพวกท่ี ๒๒ 

เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบ ผ้าใบกันน้ า ใบเรือ กระสอบและถุง (ท่ีไม่อยู่ในจ าพวก
อื่น) วัสดุ (ยกเว้นยางหรือพลาสติก) ใช้ท าเบาะหรือยัดไส้ วัสดุสิ่งทอท่ีเป็นเส้นใยดิบ 

 
      จ าพวกท่ี ๒๓ 

ด้ายดิบและเส้นด้ายใช้ท าสิ่งทอ 
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      จ าพวกท่ี ๒๔ 

สิ่งทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท่ีไม่อยู่ในจ าพวกอื่น ผ้าคลุมเตียงและผ้าปูโต๊ะ 
 
      จ าพวกท่ี ๒๕ 

เคร่ืองนุ่มห่มหรือแต่งกาย เคร่ืองสวมใส่เท้า เคร่ืองปกคลุมศีรษะ 
 

       จ าพวกท่ี ๒๖ 

         ลูกไม้และผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย ริบบิ้นและดิ้นเงินดิ้นทอง กระดุม ตะขอและห่วง เข้ม
หมุดและเข็ม ดอกไม้ประดิษฐ์ 
 

จ าพวกท่ี ๒๗ 

พรม เสื่อและเครื่องปูลาด พรมน้ ามันและวัสดุอื่นท่ีใช้ปูพื้น สิ่งท่ีใช้แขวนผนัง (ท่ีไม่ใช่สิ่ง
ทอ) 

  
      จ าพวกท่ี ๒๘ 

เคร่ืองเล่นเกมและของเล่น อุปกรณ์ยิมนาสติกและอุปกรณ์กีฬาท่ีไม่อยู่ในจ าพวกอื่นสิ่งท่ีใช้
ประดับและตกแต่งต้นคริสต์มาส 

 
จ าพวกท่ี ๒๙ 

เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ล่า สิ่งท่ีสกัดจากเนื้อสัตว์ ผลไม้และผักดองหรือ
เชื่อม ผลไม้และผักแห้ง ผลไม้และผักท่ีปรุงส าเร็จ เยลลี่ แยม ผลไม้ปรุงในน้ าเชื่อม ไข่ นมและ
ผลิตภัณฑ์นม น้ ามันและไขมันท่ีใช้รับประทาน 

 
       จ าพวกท่ี ๓๐ 

กาแฟ ชา โกโก้ น้ าตาล ข้าว มันส าปะหลัง สาคู  กาแฟเทียม แปองและสิ่งท่ีท าจากธัญพืช 
ขนมปัง เพสสตรีและขนมหวาน ไอศกรีม น้ าผึ้ง น้ าเชื่อม ยีสต์ ผงฟู เกลือ มัสตาร์ด น้ าส้มสายชู 
เคร่ืองปรุงรสหรือกล่ิน เคร่ืองเทศ น้ าแข็ง 
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จ าพวกท่ี ๓๑ 

        ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางเกษตรกรรม  สวนครัวและป่าไม้ท่ีไม่อยู่ในจ าพวกอื่น สัตว์มีชีวิต 
ผลไม้และผักสด เมล็ดพืช พืชและดอกไม้ อาหารสัตว์ มอลท์ 
 

จ าพวกท่ี ๓๒ 

         เบียร์ น้ าแร่ น้ าอัดลมและเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มรสผลไม้และน้ าผลไม้
น้ าเชื่อมหรือสิ่งท่ีท าขึ้นเพื่อใช้ท าเครื่องดื่ม 
 

จ าพวกท่ี ๓๓ 

         เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์) 
 

จ าพวกท่ี ๓๔ 

 ยาสูบและอุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้ขีดไฟ 
 

 
บริการ 

จ าพวกท่ี ๓๕ 

 การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบส านักงาน 
 

จ าพวกท่ี ๓๖ 

 การประกันภัย การคลัง การเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

จ าพวกท่ี  ๓๗ 

 การก่อสร้าง การซ่อมแซม การบริการติดตั้ง 
 

จ าพวกท่ี ๓๘ 

 การสื่อสารและโทรคมนาคม 



                                                                                                      DAMT.IP.5-56-001 

 
จ าพวกท่ี ๓๙ 

 การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บสินค้า การจัดการเดินทางและท่องเที่ยว 

จ าพวกท่ี ๔๐ 
 การด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุ 

 
จ าพวกท่ี ๔๑ 

 การศึกษา การจัดฝึกอบรม การบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม 
จ าพวกท่ี ๔๒ 

 การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังการวิจัยและออกแบบท่ีเกี่ยวข้องการ
บริการวิเคราะห์และวิจัยด้านอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การบริการด้านกฎหมาย 

 
จ าพวกท่ี ๔๓ 

 การบริการด้านการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดท่ีพักชั่วคราว 
 

จ าพวกท่ี ๔๔ 

 การบริการรักษาพยาบาล การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัยและความ
งามของมนุษย์และสัตว์ การบริการด้านการเกษตร การท าสวนและการป่าไม้ 
 

จ าพวกท่ี ๔๕ 

 การบริการท่ัวไปตามความประสงค์ของบุคคลและสังคม การบริการรักษาความปลอดภัย
แก่ทรัพย์สินและบุคคล 

 
 
 


