
 
แบบ สป/สผ/อสป/206-ค 

 
                                                                                                                                        ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 ค าขอที ่______________________ 
 รับวันท่ี ______________________ 

 
ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร และ

การรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก 
 

 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขท่ี _____________________________________ 
 ออกเมื่อวันที ่______________________ 

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

1. ช่ือ ___________________________________________________________ สัญชาต_ิ___________ 

☐บคุคลธรรมดา  ☐นิติบุคคล  ☐หน่วยงานรัฐ  ☐มลูนิธิ  ☐อื่นๆ ___________________________________________ 
ทีอ่ยู ่_____________________________________________________________________________________________  
ต าบล/แขวง _________________________ อ าเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _______________________ 
รหัสไปรษณีย ์____________________ โทรศัพท ์_________________________ 

      ☐เลขประจ าตัวประชาชน ☐เลขทะเบียนนิติบุคคล☐เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
ขอยื่นค าขอในฐานะเป็น 

☐ ผู้รับโอน                        ☐ ตัวแทนของ ____________________________________________________________ 
                                              (ผู้รับโอน) 
☐ ทายาทของผู้ทรงสิทธิบัตร   ☐ ตัวแทนของ ____________________________________________________________ 
      หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร     (ทายาทของผู้ทรงสิทธิบัตร/หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร) 

 
2. ข้าพเจ้าขอยื่นค าร้องให้บุคคลดงัต่อไปนี้ จ านวน ________ คน เป็นผู้ทรงสิทธิบัตร/ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม/ผู้ทรง

อนุสิทธิบัตร/ผู้ทรงอนุสิทธิบตัรร่วม ตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขทีด่ังกล่าวข้างต้นโดยได ้

☐ รับโอนตามสญัญาโอน   ☐ รับโอนโดยทางมรดก 
จาก ______________________________________________________________________________________________ 
                                                  (ผู้ทรงสิทธิบัตร/ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร) 

2.1 ช่ือ ___________________________________________________ สัญชาต ิ___________________ 

บ้านเลขท่ี _____________ หมูท่ี ่____ ซอย ________________ ถนน _________________ ต าบล/แขวง ________________
อ าเภอ/เขต _________________ จังหวัด ___________________ รหัสไปรษณยี ์____________ โทรศัพท์ ________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2 ช่ือ ___________________________________________________ สัญชาต ิ___________________ 

บ้านเลขท่ี _____________ หมูท่ี ่____ ซอย ________________ ถนน _________________ ต าบล/แขวง ________________
อ าเภอ/เขต _________________ จังหวัด ___________________ รหัสไปรษณยี ์____________ โทรศัพท์ ________________ 

2.3 ช่ือ ___________________________________________________ สัญชาต ิ___________________ 

บ้านเลขท่ี _____________ หมูท่ี ่____ ซอย ________________ ถนน _________________ ต าบล/แขวง ________________
อ าเภอ/เขต _________________ จังหวัด ___________________ รหัสไปรษณยี ์____________ โทรศัพท์ ________________ 

☐เพิ่มเตมิดังแนบ 
 

3. ข้าพเจ้าขอส่งหลักฐานประกอบค าขอดังได้แนบมาพร้อมค าขอนี ้คือ 

☐ สัญญาโอนสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร 

☐ หลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก คือ 
1. ____________________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________________________________ 
8. ____________________________________________________________________________________________ 
 

4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีร่ะบุข้างต้น และในสัญญาโอนหรอืเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นมาพร้อมค าขอนี้ 
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
           วันท่ี  ___________________________________ 

 
ลงลายมือช่ือ ____________________________ ผู้ยื่นค าขอ           

(____________________________) 
 



 
 

    ค าชี้แจง 

1. ในกรณีที่ผู้ขอ ไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตอ้งมอบอ านาจให้ตัวแทนซึ่งได้ขึน้ทะเบียนไว้กับอธิบด ี                                                    

                กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้กระท าการแทนในราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือมอบอ านาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ ดังตอ่ไปนี้ 

             (1) ในกรณีที่การมอบอ านาจนั้นได้กระท าในต่างประเทศ หนังสือมอบอ านาจนั้นต้องมีค ารับรองลายมือช่ือ                                           

                โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประจ าอยู ่ณ ประเทศ                                                                   

               ทีผู่้มอบอ านาจมีถิ่นท่ีอยู ่หรือเจ้าหน้าทีผู่้ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีค ารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของ                           

               ประเทศนั้นให้มีอ านาจรับรองลายมือช่ือ หรือ 

                               (2) ในกรณีที่หนังสือมอบอ านาจนั้นได้กระท าในประเทศไทย ต้องส่งภาพถ่ายหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่าย                                 

               หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอ านาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริงด้วย 

2.  ในกรณีที่ผู้ขอมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประสงค์จะมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นกระท าการแทน ให้มอบอ านาจให้แก่                         

               ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระท าการแทนเท่านั้น 

3.  ในกรณีทีเ่อกสารประกอบค าขอน้ีจัดท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นหนังสือดังกล่าวจัดใหม้ีค าแปลเป็นภาษาไทย                                    

               โดยมีค ารับรองของผูแ้ปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง 

4.  การส่งส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดกตามข้อ 3 ให้ผู้ยื่นค าขอน าต้นฉบับมาแสดงต่อเจา้หน้าท่ีดว้ย 
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