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รายละเอียดการพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion 2021 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลผูประกอบธุรกิจ
ดีเดน ดานการนำทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย (IP Champion) อยางตอเนื่องมาตั้งแตป 
พ.ศ. 2552 เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบธุรกิจที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตระหนักในคุณคา
และความสำคัญของการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมถึงเปนอีกหนึ่งชองทางในการสรางแรงจูงใจ
ในการเปนแบบอยางที่ดีแกผู ประกอบธุรกิจผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญารายอื่น ในการนำทรัพยสิน      
ทางปญญาไปใชเปนเครื่องมือทางการคาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการไดอยางยั่งยืน โดยพิจารณา
คัดเลือกจากผูประกอบธุรกิจที่สามารถนำทรัพยสินทางปญญาไปใชในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา บริการ 
หร ือการบร ิหารจ ัดการทร ัพย ส ินทางป ญญาของตนเองให สามารถใช ประโยชน  ในเช ิงพาณิชย                          
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาตอยอดสูการสรางนวัตกรรม และ
กำหนดมอบรางวัลดังกลาว ในงานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา (IP Fair 2021) ในวันท่ี 14 กันยายน 2564 

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื ่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในการนำทรัพยสินทางปญญาไทย ไปสู การบริหารจัดการ             

ในเชิงพาณิชยอยางเปนระบบ และยั่งยืน 
2.2 เพื่อสรางแรงจูงใจ และยกยองผูประกอบธุรกิจที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีการบริหาร

จัดการในการนำทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.3 สงเสริมใหผูประกอบการไทยตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของการคุมครองสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญา และเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท้ังของตนเองและของผูอ่ืน  
2.4 เพื ่อกระตุ นใหผู ประกอบการไทยที ่เปนเจ าของทรัพยส ินทางปญญา เกิดการตื ่นตัวใน                        

การนำทรัพยสินทางปญญาไปเปนเครื่องมือทางการคา เพ่ือสรางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 3.1 เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลสัญชาติไทยที ่จดทะเบียนในประเทศไทย                 
อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยมีสัดสวนผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทยมากกวารอยละ 50 ของจำนวนผูถือหุนท้ังหมด 

3.2 ตองเปนกิจการที่ถือเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2562  

 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดยอม 
วิสาหกิจขนาดกลาง 

วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม 
รายไดตอป 
(ลานบาท) 

การจางงาน 

(คน) 
รายไดตอป 
(ลานบาท) 

การจางงาน 

(คน) 
รายไดตอป 
(ลานบาท) 

การจางงาน 

(คน) 
การผลิต ไมเกิน 1.8 ไมเกิน 5 ไมเกิน 100 ไมเกิน 50 เกิน 100 - 500 เกิน 50-200 

บริการ/คาสง/หรือคาปลีก ไมเกิน 1.8 ไมเกิน 5 ไมเกิน 50 ไมเกิน 30 เกิน 50 - 300 เกิน 30-100 
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3.3 ผูสมัครตองเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา ซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญาไดออกหนังสือสำคัญ
แสดงการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรองการแจงขอมูลแลว หรือไดมาซึ่งทรัพยสินทางปญญาโดยการรับโอน 
หรืออนุญาตใหใชสิทธิอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีการนำทรัพยสินทางปญญานั ้นไปใชประโยชน           
ในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม 

3.4 สำหรับผูสมัครในสาขาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
       (1) เปนบุคคลธรรมดา กลุมบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงผลิตสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
       (2) ผูสมัครตองเปนผูผลิตหรือผู ประกอบการในพื้นที่ตามขอบเขตที่ไดขึ ้นทะเบียนไวเปน 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย 
       (3) ผูสมัครตองเปนผูผลิตหรือผูประกอบการไดรับอนุญาตใหใชสัญลักษณ GI และใบอนุญาต  

ไมหมดอายุ ณ วันสุดทายของการยื่นใบสมัคร 

   3.5 ผู สมัครสามารถสมัครเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดมากกวา 1 สาขา โดยใบสมัคร 1 ชุด  
ใชสำหรับการสมัคร 1 สาขาเทานั้น 

3.6 ผู สมัครที่เคยไดรับรางวัลในสาขาใดมาแลวในป พ.ศ. 2561 – 2563 จะไมสามารถสมัคร     
เขารวมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลในสาขาเดิมไดอีก และกรณีท่ีผูสมัครเปนนิติบุคคลท่ีอยูในเครือของ 
นิติบุคคลที่เคยไดรับรางวัลในสาขาเดียวกันในชวงระยะเวลาขางตน นิติบุคคลนั้นจะตองมีการดำเนินงาน   
แยกตางหากจากนิติบุคคลท่ีเคยไดรับรางวัลแลว 

3.7 ผูสมัครขอรับรองวาผูสมัคร หรือนิติบุคคล ไมเคยตองคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหมีความผิดฐานละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา  

3.8 ผูสมัครยอมรับวาการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
และยินดียอมรับผลการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงกฎเกณฑและเง่ือนไขของการพิจารณาคัดเลือกทุกประการ 

3.9 กรณีปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีกำหนด กรมทรัพยสินทางปญญา
สามารถเพิกถอนผลการพิจารณาคัดเลือกและเรียกรางวัลคืน และผูสมัครตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด   

4. รางวัล IP Champion มี 5 รางวัล สาขาละ 1 รางวัล ไดแก 
4.1 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ  
4.2 สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
4.3 สาขาเครื่องหมายการคา 
4.4 สาขาลิขสิทธิ์ 
4.5 สาขาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

5. เกณฑการพิจารณารางวัล  
5.1 รอบท่ี 1 พิจารณาจากขอมูลในใบสมัครและเอกสารหรือหลักฐานประกอบ โดยมีคะแนนรวม 

100 คะแนน ผู สมัครที ่ไดรับคะแนนรวมตั ้งแต 70 คะแนนขึ ้นไป และ/หรือ มีคะแนนสูงสุดเปน 10  
ลำดับแรก คณะอนุกรรมการจะเชิญใหนำเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมในการพิจารณารอบท่ี 2 ตอไป  

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน (ไมมีคะแนน) 
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สวนท่ี 2 ขอมูลประกอบการพิจารณา แบงออกเปน 3 เกณฑ (100 คะแนน) ไดแก 
              เกณฑท่ี 1 แนวคิดในการสรางสรรคผลงานทรัพยสินทางปญญา 

เกณฑท่ี 2 การบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา 
                                              ในเชิงพาณิชย 

                     เกณฑท่ี 3 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจดวยทรัพยสินทางปญญา 
                     ท้ังนี้ แตละสาขารางวัลมีการกำหนดคะแนนแตละเกณฑแตกตางกัน  

5.2 รอบที่ 2 พิจารณาจากการนำเสนอ โดยผูนำเสนอตองเตรียมนำเสนอขอมูลระยะเวลาไมเกิน  
15 นาที พรอมทั้งตอบขอซักถามของคณะอนุกรรมการอีกไมเกิน 15 นาที โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน 
ผู สมัครที ่ไดรับคะแนนสูงที ่สุดในแตละสาขาจะไดร ับคัดเลือกใหไดรับรางวัล IP Champion ประจำป  
พ.ศ. 2564 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน (ไมมีคะแนน) 
สวนท่ี 2 ขอมูลประกอบการพิจารณา แบงออกเปน 3 เกณฑ  (100 คะแนน) ไดแก 

                     เกณฑท่ี 1 แนวคิดในการสรางสรรคผลงานทรัพยสินทางปญญา 
เกณฑท่ี 2 การบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา 
             ในเชิงพาณิชย 

                     เกณฑท่ี 3 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจดวยทรัพยสินทางปญญา 
ท้ังนี้ แตละสาขารางวัลมีการกำหนดคะแนนแตละเกณฑแตกตางกัน 
 

                
สาขารางวัล 

                           
     

เกณฑการพิจารณารางวัลในรอบที่ 1 และรอบที่ 2  
เกณฑที่ 1 

แนวคิดในการสรางสรรค
ผลงานทรัพยสินทางปญญา 

เกณฑที่ 2 
การบริหารจัดการและการใช
ประโยชนทรัพยสินทางปญญา 

เกณฑที่ 3 
ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ 

ดวยทรัพยสินทางปญญา 

คะแนน
รวม 

1 สิทธิบัตรการประดิษฐ 40 50 10 100 
2 สิทธิบัตร                    
การออกแบบผลิตภัณฑ 

45 45 10 100 

3 เครื่องหมายการคา 40 50 10 100 
4 ลิขสิทธ์ิ 40 50 10 100 
5 ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 30 40 30 100 

 
6. ระยะเวลา  

6.1 เปดรับสมัคร ระหวางวันท่ี 15 มิถุนายน -  30 กรกฎาคม 2564 
6.2 พิจารณาคัดเลือกรอบแรก วันท่ี 2 สิงหาคม – 13 สิงหาคม 2564  
6.3 ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันท่ี 15 สิงหาคม 2564  
6.4 พิจารณาคัดเลือกรอบสอง วันท่ี 16 – 20 สิงหาคม 2564 
6.5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรองผลการตัดสิน วันท่ี 23 -26 สิงหาคม 2564 
6.6 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี  27 สิงหาคม 2564 
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7. สิทธิประโยชนสำหรับผูท่ีไดรับรางวัล IP Champion 2021  

7.1 ไดรับการเชิดชูเกียรติ โดยไดรับโลรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย หรือผูแทนในงานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา IP Fair 2021   

7.2 ไดรับโอกาสพิเศษในการเขารวมแสดงสินคาในงานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา IP Fair 2021 

ของกรมทรัพยสินทางปญญา ที่จัดเปนประจำทุกป และเขารวมกิจกรรมของกรมทรัพยสินทางปญญา อาทิ  

เขารวมการอบรม สัมมนา รวมทั ้งกิจกรรมอื่นๆ ของกระทรวงพาณิชย ตามที ่กรมทรัพยสินทางปญญา
เห็นสมควร 
  7.3 ไดรับการยกยองเปนตัวอยางท่ีดีแกผูประกอบธุรกิจรายอ่ืนดวยคลิปวีดีโอ ผานสื่อประชาสัมพันธ
และกิจกรรมตาง ๆ ของกรมทรัพยสินทางปญญา อาทิ สื ่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เว็บไซต วารสาร  
เปนตน  
 
8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองสงเสริมการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา กรมทรัพยสินทางปญญา โทรศัพท 0 2547 4661 
หรือ 092 2463 562 

 
 

 
 
 
 

       ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 


