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1.

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.

กฎหมายทีใ่ ห้ ความคุ้มครอง
-

ประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2538

-

ประกาศคณะรัฐบาล (Government Decree) เลขที่ 63/CP ลงวันที่ 24 ตุลาคม

พ.ศ. 2539
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
2.

ประกาศคณะรัฐบาล (Government Decree) เลขที่ 06/2001/ND—CP ลงวันที่

อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
International Convention ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2426
-

Stockholm Text

Arrangement of Madrid for International Registration of Marks ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.
2434 มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2435
ข้ อตกลงแห่งนีสว่าด้ วยการจัดจาพวกสินค้ าและการบริ การระหว่างประเทศ (Arrangement of
Nice for the International Classification of Goods and Services) ณ วันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2500 มีผลใช้
บังคับตังแต่
้ วนั ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2504
ความตกลงว่าด้ วยสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้ า (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights, 1994, Marrahesh)
3.

ระบบการให้ ความคุ้มครอง

ใช้ ร ะบบจดทะเบี ย น โดยยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า ต่อ สานัก งาน
อุตสาหกรรมสมบัติแห่งชาติ (National Office for Industrial Property-NOIP) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Ministry of Science & Technology)
4.

สิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง/นิยาม
-

เครื่ องหมายการค้ า (Trademark)

-

เครื่ องหมายบริ การ (Service Mark)

เครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายบริ การ คือ สัญลักษณ์ ที่แสดงว่า สินค้ าหรื อ
บริ การที่ใช้ เครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายบริ การนัน้ แตกต่างจากสินค้ าหรื อบริ การของบุคคลอื่น
อาจแสดงเป็ นสีขาวดา

เครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายบริ การ อาจเป็ น คา รูป หรื อทังค
้ าและรูป และ
หรื อหลายสีก็ได้

-45.

เครื่ องหมายการค้ าที่จะรับจดทะเบียนได้ คือ
-

เป็ นเครื่ องหมายที่ประดิษฐ์ ขึ ้นทีม่ ีลกั ษณะบ่งเฉพาะ

จะต้ องไม่เป็ นเครื่ องหมายที่เหมือนหรื อคล้ ายกับเครื่ องหมายการค้ าของบุคคลอื่น
ที่ได้ รับความคุ้มครองในประเทศเวียดนาม (รวมทัง้ ที่ได้ รับความคุ้มครองภายใต้ สนธิ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ที่ประเทศเวียดนามเป็ นภาคีอยูด่ ้ วย)
จะต้ องไม่เป็ นเครื่ องหมายที่เหมือน หรื อคล้ ายกับเครื่ องหมายการค้ าของบุคคลอื่น
ที่ได้ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าไว้ ก่อนแล้ วจนทาให้ สบั สนหลงผิด
(รวมทังที
้ ่ได้ ยื่นจดทะเบียนภายใต้
สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศที่ประเทศเวียดนามเป็ นภาคีอยูด่ ้ วย)
จะต้ องไม่เป็ นเครื่ องหมายที่เหมือน หรื อคล้ ายจนทาให้ สบั สนหลงผิดกับเครื่ องหมาย
การค้ าของบุคคลอื่นที่ได้ จดทะเบียนไว้ แต่ถกู ถอนทะเบียนไปแล้ วไม่เกิน 5 ปี (ยกเว้ นกรณีถกู ถอนทะเบียน เพราะ
เหตุไม่ใช้ เครื่ องหมายการค้ า (non-use) ซึ่งการถูกถอนทะเบียนมีผลทันที จนถึงวันแรกของปี ที่ 5 ของการไม่ใช้
เครื่ องหมายการค้ า บุคคลอื่นมีสทิ ธิยื่นขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ านันได้
้ )
จะต้ องไม่เป็ นเครื่ องหมายที่เหมือนหรื อคล้ ายจนทาให้ สบั สนหลงผิดกับเครื่ องหมาย
การค้ าของบุคคลอื่นที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว และเป็ นเครื่ องหมายการค้ าที่มีชื่อเสียงแพร่ หลาย (ข้ อ 6 ทวิ ของ
อนุสญ
ั ญากรุงปารี ส) หรื อที่ได้ มีการใช้ อย่างกว้ างขวางและรู้ จักกันแพร่หลาย
การค้ า

จะต้ องไม่เป็ นเครื่ องหมายที่เหมือนหรื อคล้ ายจนทาให้ กบั สับสนหลงผิดกับชื่อทาง
สิง่ บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ (รวมถึงชื่อแหล่งกาเนิดของสินค้ า)
ของบุคคลอื่นที่ได้ รับความคุ้มครอง

จะต้ อ งไม่ เ ป็ นเครื่ อ งหมายที่ เ หมื อ นหรื อ คล้ า ยจนท าให้ สับ สนหลงผิ ด กั บ แบบ
ผลิตภัณฑ์ (design) ของบุคคลอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคาขอจดทะเบียน หรื อที่ได้ รับความคุ้มครองซึ่งได้ มี
การยื่นขอจดทะเบียนไว้ ก่อน
จะต้ องไม่เ ป็ นเครื่ อ งหมายที่ เ หมือ น หรื อคล้ ายจนท าให้ สับ สนหลงผิ ดกับ รู ป รอย
(figure) หรื อภาพ (image) ซึ่งบุคคลอื่นเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ และได้ รับความคุ้มครอง เว้ นแต่ผ้ สู ร้ างสรรค์งาน
ลิขสิทธิ์นนจะยิ
ั ้ นยอม
-

จะต้ อ งไม่ เ ป็ นเครื่ อ งหมายที่ เ ป็ นเพี ย งรู ปร่ า งทางเลขาคณิ ต ธรรมดา หรื อ ตัว เลข

หรื อจานวน
จะต้ องไม่เป็ นเครื่ องหมายที่เล็งถึงสัญลักษณ์ เครื่ องหมาย รู ป หรื อสื่อที่เป็ นที่นิยม
ของสินค้ า หรื อบริ การ หรื อประเภท เวลา วิธีการ ปริ มาณ คุณสมบัติ ลักษณะ ส่วนประกอบ การทางานและ
มูลค่าของสินค้ าหรื อบริ การ
จะต้ องไม่เป็ นเครื่ องหมายที่เป็ นการลวงผู้บริ โภค หรื อทาให้ ผ้ บู ริ โภคสับสนหลงผิด
ถึงแหล่งกาเนิด คุณลักษณะ ส่วนประกอบ การทางาน มูลค่าของสินค้ า หรื อบริ การ

-5จะต้ องไม่เป็ นเครื่ องหมายที่เหมือนหรื อคล้ ายจนทาให้ สบั สนหลงผิด กับตราที่แสดง
การทดสอบ หรื อการรับประกันของหน่วยของรัฐ หรื อเอกชนของประเทศเวียดนาม หรื อของต่างประเทศ หรื อ
ขององค์กรระหว่างประเทศ
จะต้ องไม่เป็ นสิ่งบ่งชี ้ ชื่อ (รวมถึงภาพ ชื่อของคน นามแฝง และสิ่งที่คล้ ายกัน) หรื อ
ภาพถ่ายที่เหมือนหรื อคล้ ายจนทาให้ สบั สนหลงผิดกับธงชาติ ตรา ผู้นาประเทศ หรื อวีรบุรุษของประเทศ หรื อ
ชื่อทางภูมิศาสตร์ ของประเทศเวียดนาม หรื อระหว่างประเทศ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.

สิทธิของเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียน
-

7.

อายุความคุ้มครอง
-

8.

10 ปี นับจากวันยื่นจดทะเบียน

การต่ออายุความคุ้มครอง
-

หมายเหตุ :
9.

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ เครื่ องหมายการค้ าในประเทศเวียดนาม

ต่ออายุได้ ครัง้ ละ 10 ปี (ไม่ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ า)
เครื่ องหมายบริ การใช้ หลักเกณฑ์เดียวกันกับเครื่ องหมายการค้ า

การเพิกถอน
ยื่นคาร้ องขอเพิกถอนเครื่ องหมายการค้ าของบุคคลอื่นโดยเหตุ :

10.

-

ไม่ใช้ เครื่ องหมายการค้ าเป็ นเวลา 5 ปี

-

ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ

-

เป็ นเครื่ องหมายต้ องห้ าม / ไม่อาจรับจดทะเบียนได้

-

เป็ นคา หรื อสิง่ สามัญ (Generic)

-

การจดทะเบียนไม่เป็ นไปตามขันตอนของกฎหมาย
้

การโอนสิทธิ
-

โอนสิทธิในเครื่ องหมายการค้ าได้ และอาจโอนเพียงบางส่วนก็ได้

-

จะต้ องบันทึกการโอนเครื่ องหมายการค้ า ต่อสานักงานอุตสาหกรรมสมบัติ (NOIP)

-

เอกสารที่ต้องใช้ คือ :
ก)

คาขอให้ บนั ทึกการโอนสิทธิ (มีแบบฟอร์ ม)

ข)

หนังสือมอบอานาจ ซึง่ ต้ องรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี่ พับลิค

ค)

สัญญาโอนสิทธิในเครื่ องหมายการค้ า

-611.

การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
-

เจ้ าของเครื่ องหมายการค้ าสามารถอนุญาตให้ บคุ คลอื่นใช้ สทิ ธิในเครื่ องหมายการค้ าได้

กฎหมายบัง คับ ให้ ต้ องบั น ทึ ก การอนุญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ ใ นเครื่ อ งหมายการค้ ากั บ
สานักงานอุตสาหกรรมสมบัติ (NOIP)
-

2.

เอกสารที่ต้องใช้ คือ :
ก)

คาขอให้ บนั ทึกการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ (มีแบบฟอร์ ม)

ข)

หนังสือมอบอานาจ ซึง่ ต้ องรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี่ พับลิค

ค)

สัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิในเครื่ องหมายการค้ า

วิธีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
1.

ใช้ ระบบยื่นจดทะเบียนก่อนมีสทิ ธิดีกว่า (First to file system)

2.

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

-

ชื่อ และที่อยูข่ องผู้จดทะเบียน

-

ตัวอย่างเครื่ องหมายการค้ า (1 รูป หากเป็ นภาพขาวดา หรื อ 15 รูป หากเป็ นภาพสี)

-

รายละเอียดของสินค้ าหรื อบริ การ

-

เอกสารแสดงสิทธิจดทะเบียนย้ อนหลัง (priority) กรณีต้องการถือสิทธิย้อนหลัง

กรณีต้องการเรี ยกร้ องว่า เป็ นเครื่ องหมายการค้ าที่มีชื่อเสียงแพร่ หลาย (famous or
well-known) ต้ องแสดงหลักฐานว่า เครื่ องหมายการค้ ามีชื่อเสียงแพร่หลาย
เจ้ าหน้ าที่โนตารี่ พับลิค

หนังสือมอบอานาจ ซึ่งมีการลงนามโดยผู้ออกหนังสือมอบอานาจและรั บรองโดย

3.

คาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

-

คาขอหนึง่ สาหรับเครื่ องหมายเดียว

-

คาขอหนึง่ อาจครอบคลุมสินค้ าเพียง 1 จาพวก

-

จะระบุ “สินค้ าทุกชนิด” ในจาพวกที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่ได้

ไม่จากัด ว่า จะต้ อ งมี การใช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า กับ สิน ค้ า ก่อ นยื่น ขอจดทะเบี ย น
จึงไม่ต้องยื่นหลักฐานแสดงการใช้ เครื่ องหมายการค้ าที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้ ามาพร้ อมคาขอฯ
-

ยื่นคาขอจดทะเบียนทางอินเตอร์ เน็ตไม่ได้

-

ผู้ตรวจสอบของสานักงานเครื่ องหมายการค้ า เป็ นผู้ตรวจคาขอ

-

ระยะเวลาในการตรวจสอบคาขอฯ คือ 9 เดือนนับจากวันยื่นคาขอฯ

-

ไม่มีระบบการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าเป็ นชุด

-74.

จาพวกสินค้ า

ใช้ ระบบการจั ด จ าพวกสิ น ค้ าและการบริ ก ารระหว่ า งประเทศ (International
Classification of Goods and Services)
-

แยกจาพวก 42 ออกเป็ น 4 จาพวก คือ จาพวก 42, 43, 44, และ 45

5.

ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

ผู้ข อจดทะเบี ย นหรื อ ตัว แทนต้ อ งมี ส านัก งานหรื อ สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่อ ได้ ใ นประเทศ
เวี ย ดนาม กล่า วคื อ กรณี ที่ ผ้ ูข อจดทะเบี ย นไม่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ห รื อ สถานประกอบการในประเทศเวี ย ดนาม ผู้ข อ
จดทะเบียนจะต้ องแต่งตังตั
้ วแทนที่มีสานักงานหรื อสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ในประเทศเวียดนามเป็ นตัวแทน
ในการดาเนินการจดทะเบียน
6.

การตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า (Trademark Search)

-

สามารถตรวจสอบได้

-

แต่กฎหมายไม่บงั คับให้ ต้องตรวจสอบ

-

ไม่สามารถตรวจสอบทางอินเตอร์ เน็ตได้

-

สิทธิของเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียน
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ เครื่ องหมายการค้ าในประเทศเวียดนาม

7.

การประกาศโฆษณา
กฎหมายมีบญ
ั ญัติไว้ แต่ยงั ไม่ใช้ บงั คับ

หมายเหตุ :
8.

เครื่ องหมายบริ การใช้ หลักเกณฑ์เดียวกันกับเครื่ องหมายการค้ า

อุทธรณ์

ผู้ขอจดทะเบียน อาจยื่นอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้ตรวจสอบต่อสานักงานอุตสาหกรรม
สมบัติแห่งชาติ (NOIP) ภายในกาหนด 2 เดือน
-

ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ ตามกฎหมาย คือ 3 เดือน แต่ในทางปฏิบตั ิไม่มี

กาหนดเวลา
9.

การขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority Claim)

ผู้ขอจดทะเบียนอาจอ้ างการขอถึงสิทธิย้อนหลัง โดยส่งเอกสารที่รับรองโดยหน่วยงานทีใ่ ห้
สิทธินนั ้ (Granting Authority) หรื อโดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี่ พับลิค

-810.

การคัดค้ าน

กฎหมายมี บัญ ญัติ ไว้ ว่า ให้ คัด ค้ า นการจดทะเบี ย นได้ ภายใน 3 เดื อ น โดยยื่ น ค าคัด ค้ า น
ต่อสานักงานอุตสาหกรรมสมบัติแห่งชาติ (NOIP) และอาจขอขยายเวลาได้ อีก 2 เดือน แต่บทบัญญัติในเรื่ อง
การคัดค้ านยังไม่นามาใช้ บงั คับ
11.

ระยะเวลาในการขอจดทะเบียน
กฎหมายกาหนดไว้ 12 เดือน แต่ในทางปฏิบตั ิไม่มีกาหนดระยะเวลา

12.

เครื่ องหมายบริการ
ใช้ วิธีการเดียวกันกับเครื่ องหมายการค้ า

3.

การบังคับใช้ สิทธิ
1.

ดาเนินคดีทางปกครอง (Administrative Measures) ต่อผู้กระทาละเมิดสิทธิในเครื่ องหมาย
การค้ าที่ได้ จดทะเบียนแล้ วต่อศาลปกครอง (Administrative Court)
-

2.

4.

ลงโทษทางปกครอง (โดยอาจมีการกาหนดค่าปรับหรื อไม่ก็ได้ )

ดาเนินคดีทางแพ่ง (Civil Claims) ต่อผู้กระทาละเมิดสิทธิในเครื่ องหมายที่ได้ จดทะเบียนแล้ ว
ต่อศาลแพ่ง (Civil Court)
-

เรี ยกร้ องค่าเสียหาย

-

เรี ยกร้ องให้ หยุดการทาละเมิด

การคุ้มครอง ณ จุดนาเข้ า-ส่ งออก
1.

มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร ณ จุดนาเข้ า – ส่งออก

เครื่ องหมายการค้ าได้ รับความคุ้มครองผ่านกระบวนการทางศุลกากร ภายใต้ ประกาศเลขที่
101/2001/ND/CP เกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากร การคุ้มครอง ณ จุดนาเข้ า -ส่งออก และ ระบบการควบคุม
ตรวจตรา (ออกโดยรัฐบาลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2544) โดยศุลกากรอาจทาการกักกันสินค้ าที่ต้องสงสัยว่าเป็ น
สินค้ าละเมิดได้ เป็ นเวลา 10 วัน
2.

เอกสารพิสจู น์ความเป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า

เอกสารรับรองการจดทะเบียนในเครื่ องหมายการค้ า (Certificate of Trade Mark
Registration) โดยมีคา่ ธรรมเนียมราชการสาหรับการยื่นขอจดแจ้ งเป็ นเงิน 110 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อ 1 เครื่ องหมาย
ต่อ 1 จาพวก และมีคา่ บริ การของสานักงานตัวแทนเป็ นเงิน 105 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อ 1 เครื่ องหมายต่อ 1 จาพวก
และ 63 ดอลล่าร์ สหรัฐสาหรับจาพวกที่เพิม่ ขึ ้นมาในคาขอเดียวกัน
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สินค้ าส่วนใหญ่อนั ได้ มีการละเมิด
ซีดี ดีวีดี

4.

ประเทศที่มีอตั ราการนาเข้ าสินค้ าละเมิดสูงที่สดุ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

5.

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ/สานักงานตัวแทน
1.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมสมบัติแห่งชาติ (National Office for Industrial Property NOIP) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Science & Technology) เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า
National Office of Industrial Property (NOIP)
P.O. Box 432, Hanoi
384-386 Nguyen Trai Street
Thanh Xuan District
Hanoi
Tel.:

84 4 558 82 17, 858 30 69, 858 37 93

Fax:

84 4 858 40 02, 858 34 25, 858 84 49

E-mail:

noip@fpt.vn

ในกรณี ก ารด าเนิ น คดี กับ ผู้ท าละเมิ ด เครื่ อ งหมายการค้ า ผู้ถูก ละเมิ ด อาจยื่ น ค าฟ้ องต่ อ
ศาลปกครอง (Administrative Court) และศาลแพ่ง (Civil Court)
2.

สานักงานตัวแทน

1.

Baker & McKenzie
12th floor, Saigon Tower, 29 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh
City, SRVietnam;
Direct Line: 84 8 823 9663



Fax:

84 8 829 5618

Email:

paul.norris@bakernet.com
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Investip
31 Han Thuyen Str.,
1st Dist, Ho Chi Minh City,
Vietnam

3.

Tel:

84 8 223 959 / 8 292 400

Fax:

84 8 228 603

E-mail:

investipsgn@hcm.vnn.vn

Russin & Vecchi
OSIC Building, 15/F.
8 Nguyen Hue Boulevard
Ho Chi Minh City
Vietnam

4.

Tel:

84 8 824 3026, 824 4307

Fax:

84 8 824 3113

E-mail:

rusvec@hcm.vnn.vn

Detech And Associates
108 Nguyen Du Street,
Hanoi,
Vietnam

5.

Tel:

844 942 4847

Fax:

844 942 3842

E-mail:

detech@hn.vnn.vn

Banca Intellectual Property Law Firm
15Bis Trieu Viet Vuong,
P.O. Box 467,
Boho, Hanoi,
Vietnam
Tel:

84 4 9 433 007/008

- 11 -

6.

Fax:

84 4 9 433 009/283

E-mail:

banca@fpt.vn

Pham & Associates
8 Tran Hung Dao Street,
Hanoi, Vietnam
Tel:

84 4 824 4852

Fax:

84 4 824 4853

E-mail:

pham@hn.vnn.vn

Website:

www.pham.con.vn

- 12 ขัน้ ตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า

ขันตอน
้

วันยื่นคาขอ
จดทะเบียน

ระยะเวลา
(เดือน)

5 วันนับแต่
ได้ รับคาสัง่

วันประกาศ คาคัดค้ าน

ภายใน
3 เดือน

การตรวจสอบ

คาขอจดได้ รับ
การตรวจสอบ
ภายใน 9 เดือน

การอุทธรณ์ การจดทะเบียน ระยะเวลาถึงวันรับ
จดทะเบียน

ภายใน
2 เดือน

ภายใน
เดือน

12

- 13 ตารางค่ าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
ค่าธรรมเนียม (US$)

ค่าบริ การวิชาชีพ (US$)

1. การยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

110

140

2. การขอถือสิทธิย้อนหลัง

70

50

2. การยื่นเอกสารล่าช้ า

-

-

3. การแก้ ไขคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

-

-

4. การประกาศ

40

30

5. คาขอตรวจสอบ

-

-

6. การรับจดทะเบียน

60

60

9. คาขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

-

-

10. การรับจดทะเบียนการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

-

-

11. การชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

130

120

12. การตรวจค้ น

30-60

70-100

13. การอุทธรณ์

60

200

14. การยื่นคาคัดค้ าน

-

-

15. การยื่นคาโต้ แย้ ง

-

-

16. การดาเนินคดีทางศาล

-

-

17. การแปล

-

-

18. การรับรองเอกสาร

-

-

7. การแก้ ไขชื่อ ที่อยู่ และอื่นๆ
8. คาขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ

