
 
แบบ สป/สผ/อสป/206-ค 

 
                                                                                                                                        ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

 ค ำขอที ่______________________ 
 รับวันท่ี ______________________ 

 

ค ำขอจดทะเบียนกำรโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร และ
กำรรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทำงมรดก 

 
 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขท่ี ___XXXXXXXXXX________________ 

 ออกเมื่อวันที ่___วัน/เดือน/ปี พ.ศ.___________ 

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

1. ช่ือ ____นายนอหนู ตากลม______________________________________ สัญชำติ___ไทย______ 

 บุคคลธรรมดำ  ☐ นิตบิุคคล  ☐ หน่วยงำนรัฐ  ☐ มูลนิธิ  ☐ อื่น ๆ __________________________________________ 

ทีอ่ยู ่___34/5 หมู่ 6_________________________________________________________________________________  

ต ำบล/แขวง ___ต าบล_________________ อ ำเภอ/เขต ___อ าเภอ________________ จังหวัด ___จังหวัด____________ 

รหัสไปรษณีย์ ___XXXXX_______________ โทรศัพท ์___02-22222XX______________ 

       เลขประจ ำตัวประชำชน ☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล ☐ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 

ขอยื่นค ำขอในฐำนะเป็น 

☐ ผู้รับโอน                        ☐ ตัวแทนของ ____________________________________________________________ 
                                              (ผู้รับโอน) 

 ทำยำทของผู้ทรงสิทธิบัตร   ☐ ตัวแทนของ ____________________________________________________________ 
      หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร     (ทำยำทของผู้ทรงสิทธิบัตร/หรอืผู้ทรงอนุสิทธิบัตร) 

 

2. ข้ำพเจ้ำขอยื่นค ำร้องให้บุคคลดงัต่อไปนี้ จ ำนวน ___1____ คน เป็นผู้ทรงสิทธิบัตร/ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม/ผู้ทรง

อนุสิทธิบัตร/ผู้ทรงอนุสิทธิบตัรร่วม ตำมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขทีด่ังกล่ำวข้ำงต้นโดยได ้

☐ รับโอนตำมสญัญำโอน    รับโอนโดยทำงมรดก 

จำก _____นางสาวปอปลา ตากลม_____________________________________________________________________ 

                                                  (ผู้ทรงสิทธิบัตร/ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร) 

2.1 ช่ือ _____นายนอหนู ตากลม_______________________________ สัญชำติ ___ไทย___________ 

บ้ำนเลขท่ี __34/5______ หมู่ที ่_6__ ซอย ________________ ถนน _________________ ต ำบล/แขวง __ต าบล_________

อ ำเภอ/เขต __อ าเภอ______ จงัหวัด __จังหวัด__________ รหัสไปรษณยี์ __ XXXXX____โทรศัพท์ __02-22222XX______ 

 

 

 

X X X X X X X X X X X X X 

ตัวอย่าง 
(ให้ท่านจัดท าเอกสารด้วยการพิมพ์เท่านั้น) 

 

 

 



2.2 ช่ือ ___________________________________________________ สัญชำติ __________________ 

บ้ำนเลขท่ี _____________ หมู่ที ่____ ซอย ________________ ถนน _________________ ต ำบล/แขวง _______________

อ ำเภอ/เขต _________________ จังหวัด ___________________ รหัสไปรษณยี์ ____________ โทรศัพท ์_______________ 

2.3 ช่ือ ___________________________________________________ สัญชำติ __________________ 

บ้ำนเลขท่ี _____________ หมู่ที ่____ ซอย ________________ ถนน _________________ ต ำบล/แขวง _______________

อ ำเภอ/เขต _________________ จังหวัด ___________________ รหัสไปรษณยี์ ____________ โทรศัพท ์_______________ 

☐เพิ่มเตมิดังแนบ 
 

3. ข้ำพเจ้ำขอส่งหลักฐำนประกอบค ำขอดังได้แนบมำพร้อมค ำขอนี ้คือ 

☐ สัญญำโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร 

 หลักฐำนเกี่ยวกับกำรรับมรดก คือ 

1. ___แบบพิมพ์ค าขอรับอนสุทิธิบัตร เลขที่ XXXXX___________________________________________________ 

2. ___พินัยกรรม________________________________________________________________________________ 

3. ___บัตรประจ าตัวของผู้รับพินัยกรรม_____________________________________________________________ 

4. ___มรณบัตรของผู้ทรงสิทธิ ____________________________________________________________________ 

5. ___สัญญาประนปีระนอมยอมความ หรือค าพิพากษาถึงที่สดุ ________________________________________ 

6. ___หลกัฐานการตายของทายาทที่รบัโอนสทิธทิางมรดกร่วมกันซึ่งได้ถงึแก่กรรมแลว้____________________ 

7. ____________________________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________________________ 

 

4. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมทีร่ะบุข้ำงต้น และในสัญญำโอนหรอืเอกสำรหลักฐำนที่ได้ยื่นมำพร้อมค ำขอนี้ 

ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

           วันท่ี  ______วัน/เดือน/ปี พ.ศ.____________ 

 

ลงลำยมือช่ือ ____________________________ ผู้ยื่นค ำขอ           

(______นายนอหนู ตากลม_________) 

 

  

ตัวอย่าง 
(ให้ท่านจัดท าเอกสารด้วยการพิมพ์เท่านั้น) 

 

 

 



 

    ค ำชี้แจง 

1. ในกรณีที่ผู้ขอ ไม่มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร ตอ้งมอบอ ำนำจให้ตัวแทนซึ่งได้ขึน้ทะเบียนไว้กับอธิบด ี                                                    

                กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็นผู้กระท ำกำรแทนในรำชอำณำจักร โดยยื่นหนังสือมอบอ ำนำจต่ออธิบดีตำมหลักเกณฑ์ ดังตอ่ไปนี้ 

             (1) ในกรณีที่กำรมอบอ ำนำจนั้นได้กระท ำในต่ำงประเทศ หนังสือมอบอ ำนำจนั้นต้องมีค ำรับรองลำยมือช่ือ                                           

                โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทย หรือหัวหน้ำส ำนักงำนสังกัดกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งประจ ำอยู ่ณ ประเทศ                                                                   

               ทีผู่้มอบอ ำนำจมีถิ่นท่ีอยู่ หรือเจ้ำหน้ำทีผู่้ได้รับมอบหมำยให้กระท ำกำรแทนบุคคลดังกล่ำว หรือมีค ำรับรองของบุคคลซึ่งกฎหมำยของ                           

               ประเทศนั้นให้มีอ ำนำจรับรองลำยมือช่ือ หรือ 

                               (2) ในกรณีที่หนังสือมอบอ ำนำจนั้นได้กระท ำในประเทศไทย ต้องส่งภำพถ่ำยหนังสือเดินทำง หรือภำพถ่ำย                                 

               หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วครำว หรือหลักฐำนอ่ืนท่ีแสดงให้อธิบดีเห็นว่ำในขณะมอบอ ำนำจผู้นั้นได้เข้ำมำในประเทศไทยจริงด้วย 

2.  ในกรณีที่ผู้ขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร ประสงค์จะมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นกระท ำกำรแทน ให้มอบอ ำนำจให้แก่                         

               ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระท ำกำรแทนเท่ำนั้น 

3.  ในกรณีทีเ่อกสำรประกอบค ำขอน้ีจัดท ำขึ้นเป็นภำษำต่ำงประเทศ ให้ผู้ยื่นหนังสือดังกล่ำวจัดใหม้ีค ำแปลเป็นภำษำไทย                                    

               โดยมีค ำรับรองของผูแ้ปลเป็นภำษำไทยที่ถูกต้อง 

4.  กำรส่งส ำเนำหลักฐำนเกี่ยวกับกำรรับมรดกตำมข้อ 3 ให้ผู้ยื่นค ำขอน ำต้นฉบับมำแสดงต่อเจำ้หน้ำท่ีดว้ย 



คู่มือการจัดทำคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและ 

การรับโอนสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก (แบบ สป/สผ/อสป/206-ค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ให้ระบุข้อมูลของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนการรับโอน โดยกรอก

เลขทีส่ิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและวันที่ออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

ส่วนที ่ 2 ให้ระบุข ้อมูลของผู ้ รับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบ ัตร โดยกรอกชื ่อ ประเภทบุคคล 

(ตัวอย่างเช่น ☒ บุคคลธรรมดา , ☐ นิติบุคคล , ☐ หน่วยงานรัฐ , ☐ มูลนิธิ ,  

☐ อื่น ๆ) ที ่อยู ่ และเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลหรือ 

เลขประจำตัวผูเ้สียภาษีอากร พร้อมระบุฐานะว่าเป็นผู้รับโอนสิทธิตามสัญญาโอน 

หรอืเป็นทายาทของผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรอืเป็นตัวแทนสิทธิบัตร  

ส่วนที ่  3 ให้ระบุจำนวนของผู ้ร ับโอนสิทธ ิท ั ้งหมด โดยเลือกว่าเป็น 

การรับโอนสิทธิตามสัญญาโอน หรือรับโอนสิทธิโดยทางมรดก (ทายาท)  

พร้อมระบุชื ่อของผู ้โอนสิทธิซึ ่งเป็นผู ้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และข้อมูล 

ของผู้รับโอนสิทธิทุกคนให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งหากมีพื้นที่สำหรับกรอกข้อมูล 

ไม่เพียงพอสามารถใช้ใบต่อแนบท้าย (แบบ สป/สผ/อสป/012-ก) ได้ 

ส่วนที่ 4 ให้เลือกว่าหลักฐานที่จัดส่งมาเป็นหลักฐานประกอบการโอนสิทธิ

ตามสัญญาโอนสิทธิหรือหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก พร้อมระบุรายละเอียด

ของหลักฐานเป็นข้อ ๆ ตามลำดับ 

ส่วนที่ 5 ให้ลงลายมือชื่อจริงของผู้รับโอนสิทธิหรือตัวแทนสิทธิบัตร และ

ระบุวัน/เดือน/ปี พ.ศ. ที่จัดทำคำขอนี้  

ใช้เมือ่ประสงค์จะจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรตามสัญญาโอนสิทธิหรือรับโอนสิทธิ 

โดยทางมรดก  

กรณีการโอนสิทธิตามสัญญาโอน ให้ผู ้รับโอนสิทธิยื ่นคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร พร้อมเอกสารสัญญาการโอนสิทธิที่จะต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่ งขัน 

โดยไม่ชอบธรรม ทั้งนี้ ให้ระบุเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ในสัญญาโอน

ให้ครบถ้วน และหากมีผู้ทรงสิทธิร่วมกันหลายคน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิร่วมทุกคน 

กรณีการรับโอนสิทธิโดยทางมรดก ให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้รับพินัยกรรม

ยื่นคำขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร  

พร้อมหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก 



  

กรณผีู้ขอเป็นผู้รับพินัยกรรม 

(1) พินัยกรรม 

(2) บัตรประจำตัวของผู้รับพินัยกรรม 

(3) ทะเบียนบ้านของผูร้ับพินัยกรรม 

(4) มรณบัตรหรอืหลักฐานการตายอย่างอื่นของผูท้รงสทิธิบัตร/อนุสทิธิบัตร 

(5) ถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ต้องนำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือ

คำพิพากษาอันถึงที่สุดมาแสดง 

(6) ถ้าผู้มีสิทธิรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดกร่วมกันหลายคน และ

บางคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ต้องมีหลักฐานการตายของ 

ทายาทนั้น ๆ  

กรณรีับโอนสิทธิโดยทางมรดก 

กรณผีู้ขอเป็นทายาทโดยธรรม 

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ 

    และจำนวนของทายาททั้งหมด 

(2) บัตรประจำตัวของผูร้ับมรดก 

(3) ทะเบียนบ้านของผูร้ับมรดก 

(4) มรณบัตร หรอืหลักฐานการตายอย่างอื่นของผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

(5) ถ้าผู้ขอรับมรดกในฐานะเป็นคู่สมรสของผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต้องมีหลักฐา น 

     การสมรสตามกฎหมาย 

(6) ถ้าผู ้ขอรับมรดกเป็นบิดาของผู ้ทรงสิทธ ิบ ัตร/อนุส ิทธิบ ัตร ต้องมีทะเบ ียนส มรส 

     กบัมารดาของผู้ทรงสทิธิบัตร/อนุสทิธิบัตร หรอืหลักฐานการรับรองบุตร 

(7) กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้ขอรับมรดก ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรบบบุตรบุญธรรม 

(8) ถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ต้องนำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษา 

     อันถึงที่สุดมาแสดง 

(9) ถ้าผู้มสีิทธิรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดกร่วมกัน 

 หลายคน และบางคนได้ถึงแก่กรรมไปแลว้ ตอ้งมีหลักฐานการตาย 

 ของทายาทนั้น ๆ  

กรณผีู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก 

(1) คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด 

หรือพินัยกรรมซึ่งตัง้ให้ขอเป็นผู้จัดการมรดก 

(2) มรณบัตร หรือหลักฐานการตายอย่างอื่นของ 

ผูท้รงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

(3) บัตรประจำตัวของผูจ้ัดการมรดก 

กรณรีับโอนสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิ 

(1) หนังสอืสัญญาโอนสิทธิ 

(2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนสิทธิ 

(3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนสิทธิ 


