
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การโอนหรอืรบัมรดกสทิธใินเครอืงหมายการคา้ 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร : สํานักเครอืงหมายการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 สทิธใินเครอืงหมายย่อมโอนหรอืรับมรดกกันได ้ไม่วา่เครอืงหมายทยีนืขอจดทะเบยีนนันจะไดรั้บการจดทะเบยีนไว ้
แลว้หรอืไมก่็ตาม และเครอืงหมายทไีดจ้ดทะเบยีนไวเ้ป็นเครอืงหมายชดุนัน จะโอนหรอืรับมรดกกนัไดต้อ่เมอืเป็นการโอนหรอื
รับมรดกกนัทังชดุ 
 การโอนหรือการรับมรดกตอ้งจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 (พ.ร.บ.เครอืงหมายการคา้ มาตรา 49 50 และ 51 กฎกระทรวง ขอ้ 19 20 21 และ 22 ) 
 
 การยนืคําขอ 
 1. ในกรณีคําขอโอนหรอืรับมรดกมขีอ้บกพร่องหรอืเอกสารประกอบคําขอไมค่รบถว้น เจา้หนา้ทรัีบคําขอจะแจง้ใหผู้ ้
ขอแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรอืยนืเอกสารหลักฐานเพมิเตมิในทันท ีหากผูข้อไมส่ามารถดําเนนิการแกไ้ขหรอืยนืเอกสารหลักฐานได ้
ในทันท ีเจา้หนา้ทจีะทําบันทกึขอ้บกพร่องหรอืรายการเอกสารหลักฐานทตีอ้งยนืเพมิเตมิภายใน 90 วันนับแตว่ันทยีนืคําขอ 
พรอ้มทังกําหนดระยะเวลาใหผู้ข้อดําเนนิการแกไ้ขหรอืยนืเอกสารหลักฐานเพมิเตมิ และใหม้กีารลงนามเจา้หนา้ทรัีบคําขอและ
ผูข้อในบนัทกึนัน โดยเจา้หนา้ทจีะมอบสําเนาบันทกึดังกลา่วใหแ้กผู่ข้อเพอืเป็นหลักฐาน 
      หากผูย้นืคําขอไมดํ่าเนนิการสง่เอกสารเพมิเตมิใหค้รบถว้นภายในกําหนดระยะเวลาดังกลา่วใหถ้อืวา่ผูย้นืคําขอละทงิคําขอ 
โดยเจา้หนา้ทจีะดําเนนิการคนืคําขอใหแ้กผู่ย้นืคําขอพรอ้มทังแจง้เหตแุหง่การคนืคําขอและสทิธใินการอทุธรณใ์หท้ราบดว้ย 
 
  2. เมอืผูย้นืคําขอไดช้ําระเงนิคา่ธรรมเนียมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้ จะขอคนืคา่ธรรมเนียมดังกลา่ว
ไมไ่ดไ้ม่วา่ในกรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมายบัญญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนียม หรอื (2) ชําระคา่ธรรมเนียมซําซอ้นหรอืชําระเกนิ 
ซงึการชําระดังกลา่ว เกดิเนืองจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทรัีฐ โดยมใิชค่วามผดิของผูช้ําระซงึกรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะ
ไดพ้จิารณาเป็นกรณีๆ ไป 
 
  3. การยนืคําขอกรณีมกีารตังตัวแทนหรอืมอบอํานาจ 
 3.1) ไดก้ระทําในตา่งประเทศ หนังสอืตังตัวแทนหรอืมอบอํานาจตอ้งมคํีารับรองลายมอืชอืผูล้งนามโดยเจา้หนา้ทผีูม้ี
อํานาจของสถานทูตไทย หรอืสถานกงสลุไทย หรอืหัวหนา้สํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซ์งึประจําอยู่ ณ ประเทศทผีูต้ัง
ตัวแทนหรือผูม้อบอํานาจมถีนิทอียู่ หรือเจา้หนา้ทผีูไ้ดรั้บมอบหมายใหก้ระทําการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมคํีารับรองของ
บคุคลซงึกฎหมายของประเทศนัน ใหม้อํีานาจรับรองลายมอืชอื หรอื 
 3.2) ไดก้ระทําในประเทศไทยโดยผูต้ังตัวแทนหรอืผูม้อบอํานาจมไิดม้ถีนิทอียูใ่นประเทศไทย ตอ้งสง่สําเนาหนังสอื
เดนิทาง หรอืสําเนาหนังสอืรับรองถนิทอียู่ชัวคราว หรอืหลักฐานอนืทแีสดงใหน้ายทะเบยีนเห็นวา่ในขณะตังตัวแทนหรอืมอบ
อํานาจ ผูม้อบอํานาจไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิ 
 
  4. ในกรณีทเีจา้ของเครอืงหมายการคา้หรอืตัวแทนผูรั้บมอบอํานาจไมไ่ดเ้ป็นผูย้นืคําขอดว้ยตนเอง โดยมอบหมายให ้
บคุคลอนืเป็นผูย้นืคําขอแทน ควรมหีนังสอืมอบอํานาจชว่งหรอืมอบอํานาจเฉพาะการใหบ้คุคลนันมอํีานาจยนืคําขอและลงนาม
ในบันทกึความบกพรอ่งแทนเจา้ของเครอืงหมายการคา้หรอืตัวแทนไดพ้รอ้มแนบสําเนาบัตรประจําตัวททีางราชการออกใหข้อง
ผูรั้บมอบอํานาจ เพาะหากคําขอไมถู่กตอ้งหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และบคุคลผูย้นืคําขอไมม่อํีานาจลงนามในบันทกึ
ดังกลา่ว เจา้หนา้ทไีมอ่าจรับคําขอของทา่นไวไ้ด ้ทังนหีนังสอืมอบอํานาจดังกลา่วใหต้ดิอากรแสตมป์ดว้ย 
 
  5. ในกรณีทผีูข้อจดทะเบยีนยนืคําขอจดทะเบยีนผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต ผูข้อจะตอ้งปฏบัิตติาม ประกาศกรมทรัพยส์นิ
ทางปัญญา เรอืง การยนืคําขอเกยีวกบัเครอืงหมายทางอนิเตอรเ์น็ต 
 
 6. การสง่เอกสารประกอบคําขอ 
 6.1)ในกรณีทผีูย้นืคําขอตอ้งนําเอกสารหรอืหลักฐานหลายรายการมายนืเพมิเตมิใหค้รบถว้นตามบันทกึความบกพร่อง 
ใหผู้ย้นืคําขอนําเอกสารหรอืหลักฐานทังหมดมายนืในคราวเดยีวกนั 
 6.2)ในกรณีทจีะตอ้งสง่สําเนาเอกสารหลักฐาน ใหผู้ย้นืคําขอรับรองความถกูตอ้งของสําเนาเอกสารหลักฐานนันดว้ย 
 6.3)ในกรณีทจีะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้นืคําขอสง่เอกสารนันพรอ้มดว้ยคําแปลเป็นภาษาไทยโดย
มคํีารับรองของผูแ้ปลวา่เป็นคําแปลทถีกูตอ้ง 
 6.4)ในกรณีทผีูข้อจะตอ้งส่งตน้ฉบับเอกสาร หากเป็นการยนืคําขอในเรืองเดยีวกันพรอ้มกันหลายคําขอ ใหผู้ข้อสง่
ตน้ฉบับเอกสารเพยีงคําขอเดยีว และในคําขออนืๆอนุญาตใหส้ง่เป็นสําเนาเอกสารได ้แต่ผูข้อจะตอ้งระบใุนสําเนาเอกสารว่า
ตน้ฉบับอยูใ่นคําขอใด 
 



ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
  

 สถานทใีหบ้รกิาร 
ศนูยบ์รกิารประชาชน ชนั 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์ทอียูเ่ลขท ี563 ถนนนนทบรุ ีตําบลบางกระสอ อําเภอ
เมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 โทรศัพท ์025474621-5 ตอ่ 1003 
1005 1006 โทรสาร 025474639 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถานทใีหบ้รกิาร 
สํานักงานพาณชิยจั์งหวัดทกุจังหวัด/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 สถานทใีหบ้รกิาร 
เว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา (www.ipthailand.go.th) > 
บรกิารออนไลน ์เมนูการจดทะเบยีนเครอืงหมายการคา้ > ระบบ
เครอืงหมายการคา้/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์
(หมายเหต:ุ (การยนืคําขอผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต  ผูย้นืคําขอ
จะตอ้งจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญา
ภายใน 15 วัน นับแตว่ันทไีดม้กีารบันทกึขอ้มลูลงในอนิเตอรเ์น็ต 
โดยมายนืดว้ยตนเองหรอืสง่ทางไปรษณียก์ไ็ด)้)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชวัโมง 

 สถานทใีหบ้รกิาร 
สํานักเครอืงหมายการคา้ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์เลขท ี563 ถนนนนทบรุ ีตําบลบางกระสอ อําเภอเมอืง 
จังหวัดนนทบรุ ี11000 /ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (ในการสง่ทางไปรษณีย ์ผูย้นืคําขอตอ้งสง่ไปรษณีย์
แบบลงทะเบยีนตอบรับ พรอ้มชาํระคา่ธรรมเนยีม โดยชําระทาง
ธนาณัต ิสงัจา่ยกรมทรัพยส์นิทางปัญญา และพรอ้มแนบเอกสาร
หลักฐาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 
ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 98 วัน 
 

ลาํดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน สํานักเครอืงหมายการคา้ 
 

2) การพจิารณา 
นายทะเบยีนพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทยีนืคําขอ))  

90 วัน สํานักเครอืงหมายการคา้ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ออกหนังสอืแสดงรายการการโอนหรอืรับมรดก 
(หมายเหต:ุ (ระยเวลานับแตว่นัทนีายทะเบยีนมคํีาสงั))  

7 วัน สํานักเครอืงหมายการคา้
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัอนืททีางราชการออก
ให ้ของผูโ้อนและผูร้บัโอน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ) 

- 

2) 
 

ใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง ของผูโ้อนและ
ผูร้บัโอน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีทเีป็นบคุคลสญัชาตติา่งประเทศ เวน้แตจ่ะไดส้ง่
เอกสารหนังสอืตังตัวแทนหรอืมอบอํานาจทไีดก้ระทําขนึในตา่งประเทศ

- 



ลาํดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
ตามขอ้ 10 แลว้ ) 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคลของผูโ้อนและผูร้บัโอน ออกใหไ้มเ่กนิ 6 
เดอืนนบัถงึวนัทยีนืคาํขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีทเีป็นนติบิคุคล เวน้แตน่ติบิคุคลทจัีดตังขนึกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซงึไดส้ง่เอกสารตามขอ้ 10 โดยมกีารระบขุอ้ความรับรอง
การเป็นนติบิคุคลในตา่งประเทศไวด้ว้ยแลว้ ไมต่อ้งสง่หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลกไ็ด ้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัอนืททีางราชการออก
ใหข้องทายาทผูข้อรบัมรดก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา  2.การรับมรดกในกรณีทผีูข้อตาย 
โดยมทํิาพนัิยกรรมไว ้หรอืไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยียนืคํารอ้งขอตอ่ศาลเพอืขอ
ตังผูจั้ดการมรดกของผูข้อ ) 

- 

5) 
 

ใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง ของทายาท
ผูร้บัมรดก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลสญัชาตติา่งประเทศ  เวน้แตจ่ะไดส้ง่
เอกสารหนังสอืตังตัวแทนหรอืมอบอํานาจทไีดก้ระทําขนึในตา่งประเทศ
ตามขอ้ 10 แลว้  2.การรับมรดกในกรณีทผีูข้อตาย โดยมทํิาพนัิยกรรมไว ้
หรอืไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยียนืคํารอ้งขอตอ่ศาลเพอืขอตังผูจั้ดการมรดกของ
ผูข้อ ) 

- 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคลออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนบัถงึวนัทยีนืคาํขอ
ของทายาทผูร้บัมรดก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีทเีป็นนติบิคุคล เวน้แตน่ติบิคุคลทจัีดตังขนึกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซงึไดส้ง่เอกสารตามขอ้ 10 โดยมกีารระบขุอ้ความรับรอง
การเป็นนติบิคุคลในตา่งประเทศไวด้ว้ยแลว้ ไมต่อ้งสง่หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลกไ็ด ้ 2.การรับมรดกในกรณีทผีูข้อตาย โดยมทํิาพนัิยกรรมไว ้
หรอืไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยียนืคํารอ้งขอตอ่ศาลเพอืขอตังผูจั้ดการมรดกของ
ผูข้อ ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

7) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรประจําตวัอยา่งอนืททีางราชการ
ออกใหข้องผูจ้ดัการมรดกหรอืของผูร้บัพนิยักรรมนนั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.การรับมรดกในกรณีทมีผีูจั้ดการมรดกตามพนัิยกรรมหรอืตามคําสังศาล 
หรอืกรณีทผีูข้อจดทะเบยีนไดทํ้าพนัิยกรรมไว ้) 

- 

8) 
 

ใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง ของผูจ้ดัการ
มรดกหรอืของผูร้บัพนิยักรรม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลสญัชาตติา่งประเทศ  เวน้แตจ่ะไดส้ง่
เอกสารหนังสอืตังตัวแทนหรอืมอบอํานาจทไีดก้ระทําขนึในตา่งประเทศ
ตามขอ้ 10 แลว้  2.การรับมรดกในกรณีทมีผีูจั้ดการมรดกตามพนัิยกรรม
หรอืตามคําสงัศาล หรอืกรณีทผีูข้อจดทะเบยีนไดทํ้าพนัิยกรรมไว ้) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคลออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนบัถงึวนัทยีนืคาํขอ
ของผูจ้ดัการมรดกหรอืของผูร้บัพนิยักรรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีทเีป็นนติบิคุคล เวน้แตน่ติบิคุคลทจัีดตังขนึกฎหมาย

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้



ลาํดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
ตา่งประเทศ ซงึไดส้ง่เอกสารตามขอ้ 10 โดยมกีารระบขุอ้ความรับรอง
การเป็นนติบิคุคลในตา่งประเทศไวด้ว้ยแลว้ ไมต่อ้งสง่หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลกไ็ด ้2.การรับมรดกในกรณีทมีผีูจั้ดการมรดกตามพนัิยกรรมหรอื
ตามคําสงัศาล หรอืกรณีทผีูข้อจดทะเบยีนไดทํ้าพนัิยกรรมไว ้) 

10) 
 

หนงัสอืตงัตวัแทน หรอืหนงัสอืมอบอํานาจ และบตัรประจาํตวัของ
ตวัแทนหรอืผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ 30 บาทตอ่ผูรั้บมอบอํานาจหนงึคน 
) 

- 

11) 
 

คาํขอโอนหรอืรบัมรดก (แบบ ก.04) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

12) 
 

สญัญาโอนลงลายมอืชอืผูโ้อนและผูร้บัโอน
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ในกรณีทผีูโ้อนและผูรั้บโอนรว่มกนัยนืคําขอโอนโดยลง
ลายมอืชอืของทังสองฝ่ายตอ่หนา้นายทะเบยีน ใหแ้นบเฉพาะบัตร
ประจําตัวผูโ้อนและผูรั้บโอน มาพรอ้มคําขอนัน ) 

- 

13) 
 

หนงัสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

14) 
 

ใบมรณะบตัร หรอืเอกสารหลกัฐานใด ๆ ทแีสดงวา่ผูข้อถงึแก่
ความตาย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. การรับมรดกในกรณีทผีูข้อตาย โดยมทํิาพนัิยกรรมไว ้
หรอืไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยียนืคํารอ้งขอตอ่ศาลเพอืขอตังผูจั้ดการมรดกของ
ผูข้อ  2. การรับมรดกในกรณีทมีผีูจั้ดการมรดกตามพนัิยกรรมหรอืตาม
คําสงัศาล หรอืกรณีทผีูข้อจดทะเบยีนไดทํ้าพนัิยกรรมไว ้) 

- 

15) 
 

หนงัสอืของทายาทผูข้อรบัมรดกทยีนืยนัวา่ (ก) ผูต้ายมไิดท้าํ
พนิยักรรมไว ้(ข) ไมม่ผีูใ้ดยนืคาํรอ้งขอตอ่ศาลเพอืขอแตง่ตงั
ผูจ้ดัการมรดกของผูต้าย (ค) จาํนวนทายาททงัหมดและความ
เกยีวพนัระหวา่งผูต้ายกบัทายาทของผูต้าย พรอ้มทงัหลกัฐานการ
เป็นทายาท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(การรับมรดกในกรณีทผีูข้อตาย โดยมทํิาพนัิยกรรมไว ้
หรอืไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยียนื คํารอ้งขอตอ่ศาลเพอืขอตังผูจั้ดการมรดกของ
ผูข้อ ) 

- 

16) 
 

ขอ้ตกลงของทายาทในการแบง่ทรพัยส์นิอนัเกยีวกบัเครอืงหมาย
การคา้ของผูต้าย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(การรับมรดกในกรณีทผีูข้อตาย โดยมทํิาพนัิยกรรมไว ้
หรอืไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยียนืคํารอ้งขอตอ่ศาลเพอืขอตังผูจั้ดการมรดกของ
ผูข้อ ) 

- 

17) 
 

พนิยักรรม หรอืคาํสงัศาลตงัผูจ้ดัการมรดก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(การรับมรดกในกรณีทมีผีูจั้ดการมรดกตามพนัิยกรรมหรอืตาม
คําสงัศาล หรอืกรณีทผีูข้อจดทะเบยีนไดทํ้าพนัิยกรรมไว ้) 

- 

 



คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คาํขอโอนหรอืรบัมรดกสทิธ ิคาํขอละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักเครอืงหมายการคา้ โทร 02 -5474621-5 ตอ่ 1522

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตูจ้ดหมายรับเรอืงรอ้งเรยีน ณ ชนั 3 สว่นงานบรกิาร กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์

(หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซต ์www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) สายดว่น 1368 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชอืแบบฟอรม์
1) คําขอโอนหรอืรับมรดก (แบบ ก.04) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) สญัญาโอน (แบบ ก.17) 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

1. ขนัตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืสําหรับประชาชนจะเรมินับระยะเวลาตังแตเ่จา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้ง
ครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ย 
 
2.ระยะเวลาการดําเนนิการตามคูม่อืจะไมนั่บรวมระยะเวลาทผีูข้อตอ้งปฏบิัตติามคําสงันายทะเบยีน หรอืระยะเวลาทขีอใหม้กีาร
ระงับการดําเนนิการเกยีวกบัการจดทะเบยีนเครอืงหมายการคา้ไวช้วัคราว 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

ชอืกระบวนงาน: การโอนหรอืรับมรดกสทิธใินเครอืงหมายการคา้  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สํานักเครอืงหมายการคา้ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา สํานักเครอืงหมายการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตเิครอืงหมายการคา้ พ.ศ. 2534  
  
2)พ.ร.บ. เครอืงหมายการคา้ พ.ศ. 2534  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 406 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 558 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 254 
 
ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน: สําเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 13:02 
 
 

เอกสารฉบับนีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทเีผยแพรคู่ม่อื: 28/08/2558 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ท ี


