
 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก 
รางวัล IP Champion ประจ าปี พ.ศ. 2564 

สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (ไม่มคีะแนน) 

๑. ข้อมูลผู้สมัคร (ระบุช่ือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ทรงสิทธิ  กรณีเป็นนิติบุคคลให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ 
นิติบุคคล) 
สถานะ    บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    . 
ชื่อผู้สมัคร (ภาษาไทย).................................................................................................................... ............. 
  (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................... ..................... 
ที่อยู่เลขที่......................................................หมู่ที่.............................ตรอก/ซอย.............. ........................... 
ถนน............................................................................แขวง/ต าบล.............................................................. 
เขต/อ าเภอ.............................................................จังหวัด................................................ ........................... 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.............................................โทรสาร..........................................  
Email...……………..……………………………………………เว็บไซต์…………..…………………………………………............ 

2. ประเภทกิจการของผู้สมัคร  
      (2.1) วิสาหกิจขนาดย่อม 

              วิสาหกิจรายย่อย       การผลิต  รายได้ ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท และ การจ้างงาน ไม่เกิน 5 คน 
  บริการ/ค้าส่ง/หรือค้าปลีก  รายได้ ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท และ การจ้างงาน ไม่เกิน 5 คน 

             วิสาหกิจขนาดย่อม  การผลิต  รายได้ ไม่เกิน 100 ล้านบาท และการจ้างงาน ไม่เกิน 50 คน 
 บริการ/ค้าส่ง/หรือค้าปลีก  รายได้ ไม่เกิน 50 ล้านบาท และการจ้างงาน ไม่เกิน 30 คน 

     (2.2) วิสาหกิจขนาดกลาง 
 

 การผลิต รายได้เกิน 100 – 500 ล้านบาท และการจ้างงานเกิน 50-200 คน  
 บริการ/ค้าส่ง/หรือค้าปลีก  รายได้เกิน 50 – 300 ล้านบาท และการจา้งงานเกิน 30-100 คน 

(หากกิจการของท่านมีจ านวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะวิสาหกิจประเภทหนึ่ง แต่มีรายได้ที่เข้าลักษณะวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง  ให้ถือรายได้ 
เป็นเกณฑ์ พิจารณา ให้ท่านเลือกประเภทวิสาหกิจที่ตรงกับรายได้ของท่าน) 

โปรดแนบเอกสารหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือหลักฐาน
เกี่ยวกับรายได้และการจ้างงานท่ีแสดงว่ากิจการของผู้สมัครจัดอยู่ในวิสาหกิจแต่ละประเภทย่อยข้างต้น 
 
 
 

๓. สาขาที่สมัคร (โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง) 
 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์  (ผู้สมัครยื่นสมัครได้ไม่เกิน 2 สิ่งประดิษฐ์) 
 สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 สาขาลิขสิทธิ์ 
 สาขาเครื่องหมายการค้า 
 สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 

* สามารถสมัครได้มากกว่า 1 สาขา  
** ใบสมัคร 1 ชุด ใช้ส าหรับการสมัคร 1 สาขา หรือ  
1 สิ่งประดิษฐ์ เท่านั้น 

Choose files to Upload ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 5 MB  
เฉพาะไฟล์นามสกลุ .jpg, .jpeg,  .png, .pdf  

ไฟล์อัพโหลด (Upload)  
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4. ข้อมูลผู้ประสานงาน 
นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................... ......................... 
ต าแหน่ง...................................................................................................................... ................................. 
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร................. ........................................................ 
โทรศัพท์มือถือ........................................................Email..……………………………………………………………….... 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า หรือกิจการของข้าพเจ้า ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้มีความผิดฐาน
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลในใบสมัครนี้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
      

        ลงชื่อ ..................................................................  
                 (ผู้สมัคร/ผู้มีอ านาจลงนาม)  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (100 คะแนน) 

1. แนวคิดในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา (40 คะแนน)  

1.1 การวิเคราะหส์ภาพปัญหา (10 คะแนน) 
(ระบุถึงการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่มีอยู่ก่อนการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
 

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

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

............................................................................................................................................................................................... 
1.2 การศึกษาค้นคว้างานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือ

งานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ (10 คะแนน) 
(ระบุถึงรายละเอียด สาระส าคัญ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/      

อนุสิทธิบัตรและเชื่อมโยงระหว่างรายละเอียดหรือสาระส าคัญดังกล่าวกับสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
 

………….…………………………………………………………………………………………………………....................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาและความโดดเด่นของสิ่งประดิษฐ์ (20 คะแนน) 
(ระบุถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เช่ือมโยงกับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และความโดดเด่นของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 

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

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

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

 

ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ โปรดแนบส าเนาหนังสือส าคัญที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยการรับโอนหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ โปรดแนบส าเนาเอกสารแสดงการรับโอนสิทธิหรือรับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์....................................................................... ..................................................................... 

ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ............................................................................................................................. .......... 

เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร...............................................วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร......................................... 

วันสิ้นอายสุิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร........................................................... ..................................................................... 
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2. การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา (50 คะแนน) 

2.1 แนวทางการด าเนินธุรกิจ/โมเดลธุรกิจ/แผนธุรกิจ (20 คะแนน) 
(ระบุถึงประเภทธุรกิจ ลักษณะการด าเนินกิจการหรือกิจกรรมหลักของธุรกิจ โครงสร้างด้ านรายได้และต้นทุน 

ทรัพยากรหลัก ความสัมพันธ์คู่ค้าหรือเครือข่ายสนับสนุน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางแผนทางการตลาดและช่องทาง  
การจัดจ าหน่าย)  

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

ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ (ให้ท าเครื่องหมาย ☑  ในช่องว่าง โดยสามารถระบไุด้มากกว่า ๑ 
ช่องทาง) 
 

 ร้านค้าปลีก ค้าส่ง หรือตัวแทนจ าหน่าย ได้แก.่................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรือ สื่อออนไลน์ ได้แก่ ............................ 
............................................................................................................................................................ .................... 

 งานส่งเสริมการแสดงสินค้า ได้แก่ .......................................................................................... 

................................................................................................................................................................................  
 ช่องทางอ่ืน ๆ .......................................................................................................... ........... 

................................................................................................................................................................................  
2.2 ผลการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน (20 คะแนน) 
(ระบุถึงผลการด าเนินธุรกิจที่ได้จากแนวทางการด าเนินธุรกิจ/โมเดลธุรกิจ/แผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 

ทางปัญญา)   
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

ยอดจ าหน่ายทั้งหมดและอัตราก าไรสุทธิจากการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ในช่วงปี 2561 – 2563 (ระบุถึงยอดจ าหน่ายทั้งหมดและอัตราก าไรสุทธิ และแนวโน้มจากการด าเนินธุรกิจว่ามีลักษณะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร) 

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

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

............................................................................................................................................................................................... 
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2.3 การพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาและการเฝ้าระวังปกป้องสิทธิ (10 คะแนน) 
(ระบุถึงการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ การน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การน าสิทธิ  

ทางทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ เช่น การอนุญาตใช้สิทธิ การโอนสิทธิ เป็นต้น รวมถึงการติดตามและตรวจสอบ 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา) โปรดแนบหลักฐาน (ถ้ามี)  
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

 
 

3. ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (10 คะแนน)  

 3.1 ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับท้ังในและต่างประเทศ (5 คะแนน) 
(ระบุถึงรางวัลที่เคยได้รับจากการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ หรือเคยได้รับการรับรองมาตรฐานที่เหมาะสม  หรือ 

การเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์สู่สาธารณะ รวมถึงการน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์สู่สังคม  หรือการด าเนินธุรกิจด้วยทรัพย์สิน 
ทางปัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)) โปรดแนบหลักฐาน  
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

3.2 ความส าเร็จจากการด าเนินธุรกิจ (5 คะแนน)  
(ระบุถึงความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของท่านด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การมีช่ือเสียง การเป็นที่ยอมรับในสังคม  

เป็นต้น) 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

 

 
หากผู้สมัครประสงค์จัดส่งไฟล์คลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อแนะน าข้อมูลเบื้องต้น ของผู้สมัคร
และสิ่งประดิษฐ์ส าหรับใช้ประกอบเอกสารใบสมัคร สามารถจัดส่งพร้อมใบสมัครได้ที่  

Choose files to Upload ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 5 MB  
เฉพาะไฟล์นามสกลุ .jpg, .jpeg,  .png, .pdf  

โปรดแนบหลักฐาน  

Choose files to Upload ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 5 MB  
เฉพาะไฟล์นามสกลุ .jpg, .jpeg,  .png, .pdf  

ไฟล์อัพโหลด 

Choose files to Upload ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 20 MB  
เฉพาะไฟล์นามสกลุ .mp4  

Upload Clip VDO 

Choose files to Upload ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 5 MB  
เฉพาะไฟล์นามสกลุ .jpg, .jpeg,  .png, .pdf  

โปรดแนบหลักฐาน  

ส าหรับใส่ URL  

(ส าหรับกรณีไฟล์ขนาดใหญ่เกินก าหนด 20 MB)  


