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ค าช้ีแจง 
1.  รางวัล IP Champion ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาลิขสิทธิ์ 

2.  ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือสหกรณ์ 

3.  ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และทางกรมฯ ได้ออกหนังสือ
รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้แล้ว 

4. ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัล “IP Champion” ประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วจะไม่สามารถขอรับการพิจารณาคัดเลือกขอรับรางวัล
ประเภทเดียวกันซ้้าได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 3 ปีข้ึนไป 

5.  ผู้สมัครต้องรับรองว่าตนเองหรือองค์กรของตนไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้มีความผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

6.  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก และต้องกรอก
รายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 

7. ผู้สมัครยอมรับว่าการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และยินดียอมรับผล  
การพิจารณาคัดเลือก รวมถึงกฎเกณฑ์และเง่ือนไขของการพิจารณาคัดเลือกทุกประการ 

8.  กรณีปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเพิกถอนผลการ
พิจารณาคัดเลือกและเรียกรางวัลคืน และผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

9.  ใบสมัครมี 2 ส่วน ประกอบด้วย 

  7.1  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน – ไม่มีคะแนน 

  7.2  ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา – คะแนนรวม 100 คะแนน โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 รอบ 

(1) รอบที่ 1 พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด 
10 อันดับแรก คณะกรรมการจะเชิญให้น้าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณารอบที่ 2 

(2) รอบที่ 2 พิจารณาจากการน้าเสนอ โดยผู้น้าเสนอต้องเตรียมน้าเสนอข้อมูลระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที 
พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการอีกไม่เกิน 15 นาที ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดจะได้รับ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล IP Champion ประจ้าปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 1 รางวัล 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ข้อมูลผู้สมัคร 
 
     1.1) บุคคลธรรมดา 
 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………….....….. 
     1.2) นิติบุคคล 
  ชื่อนิติบุคคล................................................................................................................ ..................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................................................... .......................................... 
ที่อยู่เลขที่.........................................................หมู่ที่ .............................ตรอก/ซอย.......................................................  
ถนน...............................................................................แขวง/ต้าบล.................................. ........................................... 
เขต/อ้าเภอ.....................................................................................จังหวัด........................ ............................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์.................... ....................................โทรสาร........................................ 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 

2. ประเภทผลงานลิขสิทธิ์ที่ส่งเข้าประกวด 
 

  งานดนตรีกรรม     งานวรรณกรรม 

  งานศิลปกรรม      งานภาพยนตร์ 

  งานสิ่งบันทึกเสียง     งานโสตทัศนวัสดุ 

  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ     งานนาฏกรรม   

 งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 
 

3. ข้อมูลผู้ประสานงาน (กรุณากรอกให้ชัดเจน เพื่อการติดต่อกลับ) 
 

นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง.............................................................................................................................................................................................. 

ที่อยู่เลขท่ี............................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย............................................................................................ 

ถนน...............................................................................แขวง/ต าบล................................................................................................. 

เขต/อ าเภอ................................................................................จังหวัด.............................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์.................................................โทรสาร.................................................................. 

โทรศัพท์มือถือ................................................................E-mail: …………………………………………………………………………………………. 
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4. ท่านเคยได้รับรางวัล “IP Champion” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2560 (ให้ใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน )           

                  

  1. ไมเ่คยได้รับรางวัล 

  2. เคยได้รับรางวัล 

   สาขาเครื่องหมายการคา้   เมื่อปี พ.ศ. ..................................................... 

   สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์  เมื่อปี พ.ศ. ..................................................... 

   สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ เมื่อปี พ.ศ. ..................................................... 

   สาขาลิขสิทธิ ์    เมื่อปี พ.ศ. ..................................................... 

 
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าหรือองค์กรของข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวหาว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ   
    บุคคลอื่นถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือต้องค าพิพากษาถึงที่ สุดให้มีความผิดฐาน    
    ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลในใบสมัครน้ีมีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

ลงนาม ...................................................................... 
ช่ือ-นามสกลุตัวบรรจง (..........................................................................) 

ต้าแหน่ง ...................................................................... 
ผู้สมคัร 

-------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ 2 : เกณฑ์การพิจารณาเอกสารและการน าเสนอ (100 คะแนน) 
 

หมวด จ านวนข้อ 

คะแนน  

คะแนนตรวจเอกสารและการ

น าเสนอ 

ต่อคณะอนุกรรมการฯ 

หมวดที่ 1 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน (15 คะแนน) 
 

1 – 2  

หมวดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (20 คะแนน) 3 – 5  

หมวดที่ 3 การน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และการขยายตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ รวมท้ังการใช้ประโยชน์ 
ในเชิงสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวม (40 คะแนน) 

6  

หมวดที่ 4 ความส าเรจ็จากการด าเนินธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
(15 คะแนน) 

7  

หมวดที่ 5 ธรรมาภิบาล (10 คะแนน) 8  

 
หมวดที่ 1 แนวคิดในการสรา้งสรรค์ผลงาน (15 คะแนน) 
1. แรงบันดาลใจในการสรา้งสรรค์ผลงาน (10 คะแนน) 

…………………………………………………………………………………....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................….. 
…………………………………………………………………………………….................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................….. 
…………………………………………………………………………………....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................….. 
…………………………………………………………………………………....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................….. 
................................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................…..
............................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................…. 
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2. วิสัยทัศน์/แนวคิด โดยแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่จะเติบโตและพัฒนาไปสู่ความส้าเร็จ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อน (5 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….....................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….....................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 

หมวดที่ 2 การบริหารจัดการทรพัย์สินทางปัญญา (20 คะแนน) 
3. • การได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (5 คะแนน) 

  สร้างสรรคด์้วยตนเอง  
  ต่อยอด/สรรหา จากงานของผู้อื่น (โปรดระบุ) .................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
  ผู้ว่าจ้าง 
• จ้านวนการยื่นค้าขอจดทะเบียนหรือการแจ้งข้อมลูลิขสิทธิเ์พื่อขอรับการคุม้ครองทรัพยส์ินทางปัญญา 
  การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์หรือจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวน ............... คา้ขอ 
 

4. การพัฒนาผลงานด้านทรัพยส์ินทางปัญญา (5 คะแนน) เช่น มีการลงทุนด้านทรัพย์สินทางปญัญาการวิจัยและพัฒนา  
การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือการริเริ่มสร้างสรรค ์โปรดอธิบายที่มาของการลงทุนที่เป็นตัวเงิน (ถ้ามี) หรือรูปแบบอื่น
ที่ไม่ใช่เงิน 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
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5. มีการเฝ้าระวังและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอยา่งไร (10 คะแนน) 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

หมวดที่ 3 การน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการขยายตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ  
รวมท้ังการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภาพรวม (40 คะแนน) 
6. (1) เชิงพาณิชย์ (10 คะแนน) 

     - ยอดจ้าหน่าย – เผยแพร่ (สนิค้า/บริการ/ผลติภณัฑ์)  ภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ และการจ้าหน่ายผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  (กรอกเอกสารแนบท้าย) 

 (2) การบริหารจัดการลิขสิทธ์ิในเชิงพาณิชย์ (10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   โอน/ขาย ลิขสิทธ์ิ ..................................................................................................................... 

 
  อนุญาตให้ผู้อื่นท้าซ้า้งานลิขสทิธ์ิของตนโดยเรยีกเก็บค่าตอบแทน ได้แก่ 
 

    ท้าซ้้า เช่น น้าเพลงไปบันทึกลงแผ่นซีดี , น้านวนิยายมาพิมพ์เป็นหนังสือ, หรือกรณี  
น้าหนังสือไปท้า E-Book  หรือ ......................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

ที่  ช่ืองานลิขสิทธ์ิที่โอน/ขาย ภายในประเทศ (%) 
ต่างประเทศ (%) 

% ช่ือประเทศ 
1     
2     
3     
4     

ที่  
ช่ืองานลิขสิทธ์ิที่อนุญาตให้

ท้าซ้้า 
ภายในประเทศ (%) 

ต่างประเทศ (%) 
% ช่ือประเทศ 

1     
2     
3     
4     
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  ดัดแปลง หมายถึง การท้าซ้้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ เช่น การน้าหนังสือไปท้าเป็นละคร, การแปล 

วรรณกรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ , การจัดเรียบเรียงเสียงประสานเพลงใหม่  หรือ.......................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 

 
  เผยแพรต่่อสาธารณชน .................................................................................................... 
 

 
  การบริหารจัดการลิขสิทธ์ิในเชิงพาณิชย์รูปแบบอ่ืนๆ  (โปรดระบุ) ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   

ที่  
ช่ืองานลิขสิทธ์ิที่อนุญาตให้

ดัดแปลง 
ภายในประเทศ (%) 

ต่างประเทศ (%) 
% ช่ือประเทศ 

1     
2     
3     
4     

ที่  
ช่ืองานลิขสิทธ์ิที่อนุญาตให้

เผยแพรต่่อสาธารณชน 
ภายในประเทศ (%) 

ต่างประเทศ (%) 
% ช่ือประเทศ 

1     
2     
3     
4     

ที่  ช่ืองานลิขสิทธ์ิ ภายในประเทศ (%) 
ต่างประเทศ (%) 

% ช่ือประเทศ 
1     
2     
3     
4     

 (3) ผลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (20 คะแนน) 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
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หมวดที่ 4 ความส าเร็จจากการด าเนินธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (15 คะแนน) 
 
7.  

(1) ผลงานทรัพยส์ินทางปัญญาที่ได้รับรางวลั 
 

 
 

ที ่ ช่ือรางวัลภายในประเทศ 
ว/ด/ป  

ที่ได้รับรางวัล 
ช่ือรางวัล 

ในต่างประเทศ 

ว/ด/ป  
ที่ได้รับ
รางวัล 

ประเทศ 
ที่มอบรางวัล 

1. 
 
 
 

    

2. 
 
 
 

    

3. 
 
 
 

    

4. 
 
 
 

    

  
(2) ผลงานทรัพยส์ินทางปัญญาที่ได้รับความนยิม เช่นการน้าไปเผยแพร่ (กดไลค,์กดแชร์ ) ฯลฯ  
(โปรดระบุความนยิมที่ได้รับ ช่วงเวลา และช่องทาง) 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
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(3) ผลงานทรัพยส์ินทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพน้ามาต่อยอดเพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสินค้า/บริการ 
ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณชนหรือไม่ อย่างไร (กรอกรายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย) 

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

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

 
 

 

(4) รางวัลอื่นๆ ท่ีผูส้มัครเคยไดร้บัท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ที ่
ช่ือรางวัล

ภายในประเทศ 
ว/ด/ป  

ที่ได้รับรางวัล 
ช่ือรางวัล 

ในต่างประเทศ 
ว/ด/ป  

ที่ได้รับรางวัล 
ประเทศ 

ที่มอบรางวัล 

1 
 
 
 

    

2 
 
 
 

    

3 
 
 
 

    

4 
 
 
 

    

 
 

หมวดที่ 5 ธรรมาภิบาล (10 คะแนน) 

 
8. 

 
การด้าเนินการด้านธรรมาภิบาล (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  หลักความรบัผดิชอบ เช่น การเคารพสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญาของผู้อื่น มีกฎระเบียบองค์กรที่ชัดเจนและมีหลักฐาน 
ให้สามารถตรวจสอบได้ (3 คะแนน) 
 
   หลักนิติธรรมและความโปร่งใส เช่น มีการจัดท้าบัญชี  การตรวจสอบภายในองค์กร การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ชัดเจน  
และการปฏิบัตติามกฎหมาย ฯ (1 คะแนน) 
 
  หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มีการฝึกอบรมพนักงาน เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีรายงานการ
ประชุมผลการด้าเนินงานประจ้าปฯี (1 คะแนน) 
 
  หลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็น ข้อแนะน้าต่างๆ เพือ่น้าไปสู่การปฏิบตัิ
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสดุของส่วนรวมฯ (2 คะแนน) 
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  หลักความคุม้ค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากร อยา่งประหยัด และให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกส่่วนรวม 
เช่น ไฟฟ้า น้้าประปา กระดาษ ฯ (1 คะแนน) 

  หลักฐานการเสียภาษี (2 คะแนน) 

ลงนาม ...................................................................... 
ช่ือ-นามสกลุตัวบรรจง (..........................................................................) 

ต้าแหน่ง ...................................................................... 
ผู้สมคัร 

-------------------------------------------------------------- 

สงใบสมัครไดที่ 

กลุมพัฒนาความรู สํานักบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

ชั้น ๔ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย  

๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๖๐๔๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๔๖๖๑  อีเมล ipchampion.dip@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครไดที่ 

สํานักลิขสิทธิ์

ชั้น 11 กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย

โทร 02-547 4633 และ 02-547 4704

ติดตอคุณชญานิษฐ คงแดง หรือคุณสมิตา บวรภัทรโสภณ

อีเมล : khim8108@gmail.com
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