
แบบ ก.04 

 
 

 ค ำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในค ำขอท่ียื่นจดทะเบียน 

 ค ำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมำยที่จดทะเบียนแล้ว 

 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่
 

 

วันที่ยื่น 
 

 

 

ค่ำธรรมเนียม ________________________________ บำท 
 

ลงชื่อ _______________________________________ ผู้สั่ง 

( _______________________________________ ) 
 

 

ค ำขอเลขที ่
 

 

 

ทะเบียนเลขที ่
 

 

  

ส ำหรับผู้โอน ส ำหรับผู้รับโอน/ผู้รับมรดก 
1. เจ้ำของ   บุคคลธรรมดา(ไทย)   นิตบิุคคล(ไทย)   ส่วนราชการ(ไทย) 1. ผู้รับโอน/ผู้รับมรดก   บุคคลธรรมดา(ไทย)   นิติบุคคล(ไทย)   

 ต่างชาต ิ    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   นิติบุคคล   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร 
      

               
 เพิ่มเติม (ดังแนบ)                

 เพิม่เติม (ดังแนบ) 
  

  

2. ตัวแทน   ตัวแทน   ตัวแทนชว่ง 2. 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 

  

  

3. สถำนที่ตดิต่อภำยในประเทศไทย  3. สถำนที่ตดิต่อภำยในประเทศไทย  
 เจ้าของ   ตัวแทน   ตัวแทนช่วง    เจ้าของ   ตัวแทน   ตัวแทนช่วง   
 อื่นๆ (ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน)  อื่นๆ (ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน) 

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

  

หมำยเหต ุการกรอกขอ้ความให้ใชว้ิธีพมิพ์  ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน  ใหพ้ิมพ์ในใบต่อ (ก.11) 
 

 

(ลำยมือช่ือ) ______________________________________ เจ้ำของ(ผู้โอน)/ตัวแทน (ลำยมือช่ือ) ______________________________________ ผู้รับโอน/ผูร้ับมรดก/ตัวแทน 
(______________________________________) (______________________________________) 

หน้า _____ ของจ านวน _____ หน้า 



แบบ ก.04 
 

4. รำยละเอียดเครื่องหมำยที่โอน 
4.1 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_________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.2 การโอนหรือรับมรดก เป็นการโอนหรือรับมรดกสิทธิใน 
 เครื่องหมายแต่เพียงอย่างเดียว 
 เครื่องหมายพร้อมกบักิจการที่เกีย่วขอ้ง 

 เพิ่มเติม (ดังแนบ) 
 

 

5. เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอโอนหรือรับมรดก 
 หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบยีน หรอืใบแทน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนของผู้โอนและผู้รับโอน 
 หนังสือสัญญาโอนเครื่องหมาย (กรณีโอนโดยสัญญา) 
 กรณีโอนโดยรับมรดก และมิได้ท าพินัยกรรม 

 ภาพถ่ายใบมรณะบัตร   
 หนังสือยืนยันของทายาทผู้รับมรดก 

 กรณีโอนโดยมีผู้จัดการมรดกหรือตามค าสั่งศาล 
 ภาพถ่ายใบมรณะบัตร   
 ภาพถ่ายพินัยกรรม หรือส าเนาค าสั่งตั้งผู้จัดการมรดก 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้จัดการมรดกหรอืผู้รับพินัยกรรม 

 กรณีโอนโดยการขายทอดตลาดให้ส่งหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ซ้ือเครื่องหมายจากการขายทอดตลาดของส านักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ 
 กรณีโอนโดยพระราชบัญญัติหลักประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ให้ส่งหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการบังคับหลักประกันหรือค าพิพากษา 
บังคับหลักประกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

6.  6.  
  
(ลำยมือชื่อ) ______________________________________เจ้ำของ(ผู้โอน)/ตัวแทน (ลำยมือชื่อ) ____________________________________ผู้รับโอน/ผู้รับมรดก/ตัวแทน 

(_______________________________________) (____________________________________) 
  

หมำยเหต ุการกรอกขอ้ความให้ใชว้ิธีพมิพ์  ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน  ใหพ้ิมพ์ในใบต่อ (ก.11)  
 

หน้า _____ ของจ านวน _____ หน้า 
 


	CheckBox1: 0
	TextField1:                 (___________________________________)



