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คูมือสําหรับประชาชน: การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักเครื่องหมายการคา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย
1. ชื่อกระบวนงาน: การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักเครื่องหมายการคา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534
2)

พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 406
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 558
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 254
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ ศูนยบริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพยสนิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชย ทีอ่ ยูเลขที่ 563
ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 025474621-5 ตอ 1003 1005
1006 โทรสาร 025474639 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ หบริการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
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3)

4)

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ สถานทีใ่ หบริการ เว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา (www.ipthailand.go.th) > บริการออนไลน เมนูการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา > ระบบเครื่องหมายการคา/เว็บไซทและชองทางออนไลน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (การยื่นคําขอผานทางอินเตอรเน็ต ผูย ื่นคําขอจะตองจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกกรมทรัพยสินทาง
ปญญาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีการบันทึกขอมูลลงในอินเตอรเน็ต โดยมายื่นดวยตนเองหรือสงทาง
ไปรษณียก็ได)
สถานทีใ่ หบริการ สํานักเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เลขที่ 563 ถนน
นนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 /ไปรษณีย
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ (ในการสงทางไปรษณีย ผูยนื่ คําขอตองสงไปรษณียแบบลงทะเบียนตอบรับ พรอมชําระ
คาธรรมเนียม โดยชําระทางธนาณัติ สัง่ จายกรมทรัพยสนิ ทางปญญา และพรอมแนบเอกสารหลักฐาน)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
สิทธิในเครื่องหมายยอมโอนหรือรับมรดกกันได ไมวาเครื่องหมายทีย่ ื่นขอจดทะเบียนนั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวแลว
หรือไมก็ตาม และเครื่องหมายที่ไดจดทะเบียนไวเปนเครื่องหมายชุดนั้น จะโอนหรือรับมรดกกันไดตอเมื่อเปนการโอน
หรือรับมรดกกันทัง้ ชุด
การโอนหรือการรับมรดกตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
(พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา มาตรา 49 50 และ 51 กฎกระทรวง ขอ 19 20 21 และ 22 )
การยืน่ คําขอ
1. ในกรณีคําขอโอนหรือรับมรดกมีขอบกพรองหรือเอกสารประกอบคําขอไมครบถวน เจาหนาที่รับคําขอจะแจงใหผู
ขอแกไขใหถูกตองหรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมในทันที หากผูขอไมสามารถดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐาน
ไดในทันที เจาหนาที่จะทําบันทึกขอบกพรองหรือรายการเอกสารหลักฐานที่ตองยืน่ เพิ่มเติมภายใน 90 วันนับแตวันที่ยนื่
คําขอ พรอมทัง้ กําหนดระยะเวลาใหผูขอดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิม่ เติม และใหมีการลงนามเจาหนาที่
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รับคําขอและผูขอในบันทึกนัน้ โดยเจาหนาที่จะมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหแกผูขอเพื่อเปนหลักฐาน
หากผูยนื่ คําขอไมดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาผูยนื่ คําขอละทิง้
คําขอ โดยเจาหนาที่จะดําเนินการคืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมทัง้ แจงเหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณให
ทราบดวย
2. เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆ ใหแกกรมทรัพยสนิ ทางปญญาไปแลว จะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาว
ไมไดไมวาในกรณีใดๆ เวนแต (1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียม หรือ (2) ชําระคาธรรมเนียมซ้าํ ซอนหรือชําระ
เกิน ซึ่งการชําระดังกลาว เกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐ โดยมิใชความผิดของผูชําระซึ่งกรมทรัพยสินทาง
ปญญาจะไดพิจารณาเปนกรณีๆ ไป
3. การยืน่ คําขอกรณีมีการตั้งตัวแทนหรือมอบอํานาจ
3.1) ไดกระทําในตางประเทศ หนังสือตัง้ ตัวแทนหรือมอบอํานาจตองมีคํารับรองลายมือชื่อผูลงนามโดยเจาหนาที่ผมู ี
อํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซงึ่ ประจําอยู ณ ประเทศที่ผู
ตั้งตัวแทนหรือผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยู หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือมีคํารับรอง
ของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนัน้ ใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อ หรือ
3.2) ไดกระทําในประเทศไทยโดยผูตงั้ ตัวแทนหรือผูมอบอํานาจมิไดมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ตองสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยูช ั่วคราว หรือหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงใหนายทะเบียนเห็นวาในขณะตั้งตัวแทนหรือ
มอบอํานาจ ผูม อบอํานาจไดเขามาในประเทศไทยจริง
4. ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยื่นคําขอดวยตนเอง โดยมอบหมายให
บุคคลอื่นเปนผูยื่นคําขอแทน ควรมีหนังสือมอบอํานาจชวงหรือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลนัน้ มีอํานาจยื่นคําขอและ
ลงนามในบันทึกความบกพรองแทนเจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทนไดพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวที่ทาง
ราชการออกใหของผูรับมอบอํานาจ เพาะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และบุคคลผูยื่นคําขอไมมี
อํานาจลงนามในบันทึกดังกลาว เจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได ทั้งนี้หนังสือมอบอํานาจดังกลาวใหติดอากร
แสตมปดวย
5. ในกรณีที่ผขู อจดทะเบียนยื่นคําขอจดทะเบียนผานทางอินเตอรเน็ต ผูขอจะตองปฏิบัติตาม ประกาศกรมทรัพยสินทาง
ปญญา เรื่อง การยืน่ คําขอเกี่ยวกับเครื่องหมายทางอินเตอรเน็ต
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6. การสงเอกสารประกอบคําขอ
6.1)ในกรณีที่ผูยนื่ คําขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายืน่ เพิม่ เติมใหครบถวนตามบันทึกความบกพรอง
ใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดมายื่นในคราวเดียวกัน
6.2)ในกรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐาน ใหผยู นื่ คําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย
6.3)ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดย
มีคํารับรองของผูแปลวาเปนคําแปลที่ถูกตอง
6.4)ในกรณีที่ผูขอจะตองสงตนฉบับเอกสาร หากเปนการยื่นคําขอในเรื่องเดียวกันพรอมกันหลายคําขอ ใหผูขอสง
ตนฉบับเอกสารเพียงคําขอเดียว และในคําขออื่นๆอนุญาตใหสงเปนสําเนาเอกสารได แตผูขอจะตองระบุในสําเนา
เอกสารวาตนฉบับอยูในคําขอใด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําขอ

1 วัน

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา

60 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ออกหนังสือแสดงรายการ
การโอนหรือรับมรดก

7 วัน

1)

2)

3)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
เครื่องหมาย
การคา
สํานัก
เครื่องหมาย
การคา
สํานัก
เครื่องหมาย
การคา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 68 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

หมายเหตุ

-

(ระยะเวลานับแต
วันที่ยนื่ คําขอ)
(ระยเวลานับแต
วันที่นายทะเบียน
มีคําสั่ง)
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

3)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวอื่น
ที่ทางราชการ
ออกให ของผูโ อน
และผูรับโอน
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว หรือหนังสือ
เดินทาง ของผู
โอนและผูรับโอน

0

1

ฉบับ

(กรณีเปนบุคคล
ธรรมดา )

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคลของผูโอน การคา
และผูรับโอน
ออกใหไมเกิน 6
เดือนนับถึงวันที่
ยื่นคําขอ

1

0

ฉบับ

(กรณีที่เปนบุคคล
สัญชาติ
ตางประเทศ เวน
แตจะไดสง
เอกสารหนังสือตั้ง
ตัวแทนหรือมอบ
อํานาจที่ไดกระทํา
ขึ้นในตางประเทศ
ตามขอ 10 แลว )
(กรณีที่เปนนิติ
บุคคล เวนแตนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้น
กฎหมาย
ตางประเทศ ซึง่ ได
สงเอกสารตามขอ
10 โดยมีการระบุ
ขอความรับรอง
การเปนนิติบุคคล
ในตางประเทศไว
ดวยแลว ไมตอ ง
สงหนังสือรับรอง
นิติบุคคลก็ได )
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวอื่น
ที่ทางราชการ
ออกใหของ
ทายาทผูขอรับ
มรดก

0

ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว หรือหนังสือ
เดินทาง ของ
ทายาทผูรับ
มรดก

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(1.กรณีเปนบุคคล
ธรรมดา
2.การรับมรดกใน
กรณีที่ผูขอตาย
โดยมิทาํ
พินยั กรรมไว
หรือไมมีผูมีสว น
ไดเสียยื่นคํารอง
ขอตอศาลเพื่อขอ
ตั้งผูจัดการมรดก
ของผูขอ )
(1.กรณีเปนบุคคล
สัญชาติ
ตางประเทศ เวน
แตจะไดสง
เอกสารหนังสือตั้ง
ตัวแทนหรือมอบ
อํานาจที่ไดกระทํา
ขึ้นในตางประเทศ
ตามขอ 10 แลว
2.การรับมรดกใน
กรณีที่ผูขอตาย
โดยมิทาํ
พินยั กรรมไว
หรือไมมีผูมีสว น
ไดเสียยื่นคํารอง
ขอตอศาลเพื่อขอ
ตั้งผูจัดการมรดก
ของผูขอ )
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคลออกใหไม การคา
เกิน 6 เดือนนับ
ถึงวันที่ยนื่ คําขอ
ของทายาทผูรบั
มรดก

1

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรประจําตัว
อยางอืน่ ทีท่ าง
ราชการออกให
ของผูจัดการ
มรดกหรือของ

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

6)

7)

-

หมายเหตุ
(1. กรณีที่เปนนิติ
บุคคล เวนแตนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้น
กฎหมาย
ตางประเทศ ซึง่ ได
สงเอกสารตามขอ
10 โดยมีการระบุ
ขอความรับรอง
การเปนนิติบุคคล
ในตางประเทศไว
ดวยแลว ไมตอ ง
สงหนังสือรับรอง
นิติบุคคลก็ได
2.การรับมรดกใน
กรณีที่ผูขอตาย
โดยมิทาํ
พินยั กรรมไว
หรือไมมีผูมีสว น
ไดเสียยื่นคํารอง
ขอตอศาลเพื่อขอ
ตั้งผูจัดการมรดก
ของผูขอ )
(1.กรณีเปนบุคคล
ธรรมดา
2.การรับมรดกใน
กรณีที่มีผูจัดการ
มรดกตาม
พินยั กรรมหรือ
ตามคําสั่งศาล
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ผูรับพินัยกรรม
นั้น

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว หรือหนังสือ
เดินทาง ของ
ผูจัดการมรดก
หรือของผูรับ
พินยั กรรม

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคลออกใหไม การคา
เกิน 6 เดือนนับ
ถึงวันที่ยนื่ คําขอ
ของผูจัดการ
มรดกหรือของ
ผูรับพินัยกรรม

1

0

ฉบับ

8)

9)

หมายเหตุ
หรือกรณีที่ผูขอจด
ทะเบียนไดทาํ
พินยั กรรมไว )
(1.กรณีเปนบุคคล
สัญชาติ
ตางประเทศ เวน
แตจะไดสง
เอกสารหนังสือตั้ง
ตัวแทนหรือมอบ
อํานาจที่ไดกระทํา
ขึ้นในตางประเทศ
ตามขอ 10 แลว
2.การรับมรดกใน
กรณีที่มีผูจัดการ
มรดกตาม
พินยั กรรมหรือ
ตามคําสั่งศาล
หรือกรณีที่ผูขอจด
ทะเบียนไดทาํ
พินยั กรรมไว )
(1. กรณีที่เปนนิติ
บุคคล เวนแตนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้น
กฎหมาย
ตางประเทศ ซึง่ ได
สงเอกสารตามขอ
10 โดยมีการระบุ
ขอความรับรอง
การเปนนิติบุคคล
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

หนังสือตั้ง
ตัวแทน หรือ
หนังสือมอบ
10) อํานาจ และบัตร
ประจําตัวของ
ตัวแทนหรือผูรับ
มอบอํานาจ

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ในตางประเทศไว
ดวยแลว ไมตอ ง
สงหนังสือรับรอง
นิติบุคคลก็ได
2.การรับมรดกใน
กรณีที่มีผูจัดการ
มรดกตาม
พินยั กรรมหรือ
ตามคําสั่งศาล
หรือกรณีที่ผูขอจด
ทะเบียนไดทาํ
พินยั กรรมไว )
(ติดอากรแสตมป
30 บาทตอผูรบั
มอบอํานาจหนึ่ง
คน
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
คําขอโอนหรือรับ กรมทรัพยสินทาง
มรดก (แบบ
ปญญา
ก.04)
สัญญาโอนลง
ลายมือชื่อผูโอน
และผูรับโอน

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(ในกรณีที่ผูโอน
และผูรับโอน
รวมกันยื่นคําขอ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ใบมรณะบัตร
หรือเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ที่
แสดงวาผูขอถึง
แกความตาย

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

0

1

ฉบับ

หนังสือของ
ทายาทผูขอรับ
มรดกที่ยนื ยันวา
(ก) ผูตายมิไดทํา

1

0

ฉบับ

3)

4)

หมายเหตุ
โอนโดยลงลายมือ
ชื่อของทั้งสองฝาย
ตอหนานาย
ทะเบียน ใหแนบ
เฉพาะบัตร
ประจําตัวผูโอน
และผูรับโอน มา
พรอมคําขอนัน้ )
(1. การรับมรดก
ในกรณีที่ผูขอตาย
โดยมิทาํ
พินยั กรรมไว
หรือไมมีผูมีสว น
ไดเสียยื่นคํารอง
ขอตอศาลเพื่อขอ
ตั้งผูจัดการมรดก
ของผูขอ
2. การรับมรดกใน
กรณีที่มีผูจัดการ
มรดกตาม
พินยั กรรมหรือ
ตามคําสั่งศาล
หรือกรณีที่ผูขอจด
ทะเบียนไดทาํ
พินยั กรรมไว )
(การรับมรดกใน
กรณีที่ผูขอตาย
โดยมิทาํ
พินยั กรรมไว
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ที่

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
พินยั กรรมไว (ข)
ไมมีผูใดยื่นคํา
รองขอตอศาล
เพื่อขอแตงตั้ง
ผูจัดการมรดก
ของผูตาย (ค)
จํานวนทายาท
ทั้งหมดและ
ความเกี่ยวพัน
ระหวางผูตายกับ
ทายาทของผูต าย
พรอมทัง้
หลักฐานการเปน
ทายาท
ขอตกลงของ
ทายาทในการ
แบงทรัพยสินอัน
เกี่ยวกับ
เครื่องหมาย
การคาของผูตาย

พินยั กรรม หรือ
คําสั่งศาลตั้ง
ผูจัดการมรดก

-

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หรือไมมีผูมีสว น
ไดเสียยื่น คํารอง
ขอตอศาลเพื่อขอ
ตั้งผูจัดการมรดก
ของผูขอ )

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(การรับมรดกใน
กรณีที่ผูขอตาย
โดยมิทาํ
พินยั กรรมไว
หรือไมมีผูมีสว น
ไดเสียยื่นคํารอง
ขอตอศาลเพื่อขอ
ตั้งผูจัดการมรดก
ของผูขอ )
(การรับมรดกใน
กรณีที่มีผูจัดการ
มรดกตาม
พินยั กรรมหรือ
ตามคําสั่งศาล
หรือกรณีที่ผูขอจด
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ทะเบียนไดทาํ
พินยั กรรมไว )

16. คาธรรมเนียม
1) คําขอโอนหรือรับมรดกสิทธิ คําขอละ
คาธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักเครื่องหมายการคา โทร 02 -5474621-5 ตอ 1522
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ตูจดหมายรับเรื่องรองเรียน ณ ชั้น 3 สวนงานบริการ กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต www.ipthailand.go.th
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน สายดวน 1368
หมายเหตุ 5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คําขอโอนหรือรับมรดก (แบบ ก.04)
2)

สัญญาโอน (แบบ ก.17)
-
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19. หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือสําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามีความ
ถูกตองครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว

วันที่พิมพ
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
Kantapon Thongmak
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

