
       

ใบสมัครเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก 
รางวัล IP Champion ประจําปี พ.ศ. 2561 

ประเภททรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

คําชี้แจง 
1.  รางวัล IP Champion ประเภททรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น มี 4 สาขา 4 รางวัล ประกอบด้วย 
 1.1  รางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1 รางวัล 
 1.2  รางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 รางวัล 
 1.3  รางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาเคร่ืองหมายการค้า 1 รางวัล 
 1.4  รางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาลิขสิทธ์ิ 1 รางวัล 
2.  ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย คณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นการรวมกันของบุคคลสัญชาติไทย นิติบุคคล

สัญชาติไทยท่ีมีการจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทยมากกว่าร้อย
ละ 50 ของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด หรือเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.  ผู้สมัครต้อง 
  3.1  เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาท่ีสมัคร โดยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาเคร่ืองหมายการค้า ต้องได้รับการจดทะเบียนและได้รับหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ส่วนในกรณีลิขสิทธ์ิจะแจ้งข้อมูลกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ได้ หรือ 

  3.2  ได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาโดยการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมี
หลักฐานแสดงการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4.  ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้มากกว่า 1 สาขา โดยในสาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผู้สมัครสามารถใช้ใบสมัคร 1 ชุดต่อ 1 แบบผลิตภัณฑ์ เท่านั้น ท้ังนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครในสาขาสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน ๓ แบบผลิตภัณฑ์ 

5.  ผู้สมัครรับรองว่าตนหรือองค์กรของตนไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวหาว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน            
ถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้มีความผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทั้งน้ี หากปรากฏในภายหลังว่าการรับรองดังกล่าวเป็นเท็จ กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเพิกถอนผลการ
พิจารณาคัดเลือกและเรียกรางวัลคืน และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

6.  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครยินดียอมรับผล
การพิจารณา รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของการพิจารณาคัดเลือกทุกประการ 

7.  ใบสมัครมี 3 ส่วน ประกอบด้วย 
  7.1  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน – ไม่มีคะแนน 
  7.2  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลสิทธิบัตรและรายละเอียดแบบผลิตภัณฑ์ – 30 คะแนน 
  7.3  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา – คะแนนรวม 70 คะแนน  

โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 รอบ 
(1) รอบท่ี 1 พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสารประกอบ ท้ังนี้ สามารถส่งคลิปวีดีโอเพ่ือใช้

ประกอบการให้ข้อมูลได้ โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที ซึ่งผู้สมัครท่ีได้รับคะแนน 70 คะแนนข้ึนไป 
คณะกรรมการเชิญให้นําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 

(2) รอบท่ี 2 พิจารณาจากการนําเสนอ โดยผู้นําเสนอต้องเตรียมนําเสนอข้อมูลระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที 
พร้อมท้ังตอบข้อซักถามของคณะกรรมการอีกไม่เกิน 10 นาที ผู้สมัครท่ีได้รับคะแนนสูงท่ีสุดจะได้รับ
คัดเลือกให้รับรางวัล IP Champion ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 



     
รางวัล IP Champion ประจําปี พ.ศ. 2561 

ประเภททรัพย์สินทางปญัญาดเีด่น สาขาสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ 

 

ส่วนที่ 1  หน้าที่ 1 / 1 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน (ไม่มีคะแนน) 
1. ข้อมูลผูส้มัคร (โปรดส่งเอกสารประกอบการจัดต้ังองค์กรเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย) 

ช่ือผู้สมัคร..................................................................................................................................................... 
(กรณีสมัครในนามคณะบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือสหกรณ์ ให้กรอกชื่อคณะบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือสหกรณ์) 
ที่อยู่เลขที่......................................................หมู่ที่.............................ตรอก/ซอย......................................... 
ถนน............................................................................แขวง/ตําบล.............................................................. 
เขต/อําเภอ.............................................................จังหวัด........................................................................... 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.............................................โทรสาร.......................................... 
อีเมล....……………..……………………………………………เว็บไซต์…………..…………………………………………............ 

2.  สทิธใินทรพัย์สินทางปญัญา (โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องว่างถึงท่ีมาของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีใช้ประกวด) 
โดยผู้สมัครเป็น 

  เจ้าของทรพัย์สนิทางปญัญา   การอนุญาตให้ใช้สทิธิ  มี   ไม่ม ี
(ถ้ามี โปรดระบุรายละเอียดของผูรั้บอนุญาตให้ใช้สทิธิ) .................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

  ผู้รบัโอนสทิธ ิได้รับโอนสิทธิจาก ................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

  ผู้รบัอนญุาตให้ใช้สทิธ ิได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิจาก .................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 (กรณีได้รับโอนสทิธิหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ กรุณาสง่เอกสารการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิประกอบการสมัคร) 

3.  ข้อมูลผูป้ระสานงาน 
นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................ 
ตําแหน่ง....................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร......................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ........................................................อีเมล..……………………………………………………………….... 

4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า หรือองค์กรของข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวหาว่าละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบุคคลอ่ืน ถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้มี
ความผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลในใบสมัครนี้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  

   
  ลงช่ือ  ............................................................. 
   (............................................................) 
  ตําแหน่ง  ............................................................... 
  วันที่  ............................................................... 
  (กรณีสมัครในนามคณะบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือสหกรณ์ 

 ให้ผู้แทนประธานกลุ่ม หรือผู้มีอํานาจลงนาม เป็นผู้ลงชื่อ 
 พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)) 



     
รางวัล IP Champion ประจําปี พ.ศ. 2561 

ประเภททรัพย์สินทางปญัญาดเีด่น สาขาสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ 

 

ส่วนที่ 1  หน้าที่ 2 / 1 

ส่วนที ่2 ข้อมูลสิทธิบตัรและรายละเอียดแบบผลติภัณฑ ์(30 คะแนน) 

ชื่อทีแ่สดงถึงการออกแบบผลติภณัฑ์ ......................................................................................................................... 

เลขทีส่ทิธบิตัร ................................................................................วันที่ย่ืนคาํขอ ....................................................... 

ชื่อผูข้อรบัสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

ชื่อผู้ออกแบบผลติภณัฑ์ ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

 

คําอธิบายรายละเอียดแบบผลิตภัณฑโ์ดยย่อ 

เอกลกัษณ์ของแบบผลติภณัฑ์ 

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

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

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

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

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

ลักษณะการใช้งาน / ประโยชน์ใช้สอย 

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

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

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

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

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

กลุ่มเป้าหมาย..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ราคาจัดจําหนา่ย ............................................................................................................................................... 

 

ส่วนที่ 2  หน้าที่ 1 / 2 



     
รางวัล IP Champion ประจําปี พ.ศ. 2561 

ประเภททรัพย์สินทางปญัญาดเีด่น สาขาสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ 
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ภาพแบบผลิตภัณฑ์ 
 ขนาดไม่เกิน 16 x 22 เซนติเมตร 

  

ส่วนที่ 2  หน้าที่ 2 / 2 



     
รางวัล IP Champion ประจําปี พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 1  หน้าที่ 4 / 1 

ส่วนที ่3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (70 คะแนน) 
1. แนวคดิในการสรา้งสรรคท์รพัย์สนิทางปญัญา (30 คะแนน)  

1.1 การศึกษาวิเคราะหส์ภาพปญัหา (10 คะแนน)  

สภาพปญัหา  
(อธิบายถึงแนวคิดและการวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีอยู่ก่อนการสร้างสรรค์แบบผลิตภัณฑ์) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ปญัหาดงักล่าวส่งผลกระทบในดา้นใดบา้ง   
(อธิบายถึงลักษณะผลกระทบของปัญหาในแต่ละด้าน) 

 ด้านสังคม ………………..…………………………………………………………………………………………..……….…..… 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  

 ด้านเศรษฐกิจ…………………………………………………………………………………………………..………………...… 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 ด้านสิ่งแวดลอ้ม ....………………………………………………………………………………………………………….…..… 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 ด้านอ่ืนๆ (โปรดระบุ ) ......……………………………………………………………………………………………….…..… 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 3  หน้าที่ 1 / 5 
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ส่วนที่ 1  หน้าที่ 5 / 1 

1.2 แนวคดิและแนวทางในการแกป้ญัหา (15 คะแนน)  

จุดเด่นของแนวคิดในการออกแบบ  
(อธิบายถึงแนวคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์แบบผลติภัณฑ์ท่ีได้รับสิทธิบัตร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากแนวคดิและแนวทางการแกป้ญัหา   
(อธิบายถึงประโยชน์ของการออกแบบท่ีเชื่อมโยงกับเร่ืองสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เช่น สามารถสร้างงานกระจาย
รายได้ให้แก่ชุมชน สามารถแก้ปัญหาการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ หรือการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 

 ด้านสังคม ………………..…………………………………………………………………………………………..……….…..… 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  

 ด้านเศรษฐกิจ…………………………………………………………………………………………………..………………...… 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 ด้านสิ่งแวดลอ้ม ....………………………………………………………………………………………………………….…..… 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 ด้านอ่ืนๆ (โปรดระบุ ) ......……………………………………………………………………………………………….…..… 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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1.3 การศึกษาค้นคว้างานหรือแบบผลติภณัฑ์ของบคุคลอ่ืนที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งเทคโนโลยี 
นวัตกรรม หรอืงานวิจัยทางวิชาการทีเ่กี่ยวข้องกบัแบบผลติภณัฑ์ (5 คะแนน) 
(ระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิง เช่น ชื่องานวิจัย หรือข้อมูลสิทธิบัตร เป็นต้น พร้อมระบุรายละเอียดสาระสําคัญท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบ ท้ังในเรื่องความใหม่และการพัฒนาต่อยอดแบบผลิตภัณฑ์)  

เอกสาร / ข้อมูลอ้างอิง …………………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

 รายละเอียด / สาระสําคญั ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

2. กระบวนการผลติในเชงิอุตสาหกรรม หรือในเชงิหตัถกรรม (10 คะแนน) 

2.1 การเลือกใช้วัสด/ุวัตถุดบิ และ/หรือกระบวนการผลติที่โดดเดน่ มีมาตรฐาน  

วัสด/ุวัตถุดบิ (อธิบายถึงข้อดีของวัสดุ/วัตถุดิบท่ีใช้ในการออกแบบ เช่น ใช้วัตถุดิบท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ิน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือมีราคาถูก เป็นต้น) 

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

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

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

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

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

กระบวนการผลติ (อธิบายถึงข้อดีของกระบวนการผลิต เช่น ลดต้นทุนในการผลิต ใช้แรงงานท้องถ่ิน ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ประหยัดพลังงาน กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)  

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

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

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

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

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

2.2 ใบรบัรอง รางวัล และ/หรือ เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการผลิต (ท้ังในและต่างประเทศ) 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
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๓. การนาํผลงานทรพัย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ (๓๐ คะแนน) 
3.1 การนาํไปขยายผลในเชงิธรุกจิและการสรา้งมูลคา่เพิม่ของแบบผลิตภณัฑ์ (15 คะแนน) 

(อธิบายถึงการสร้างมูลค่าทางการตลาดในปัจจุบัน หรือ ผลประกอบการ ตลอดจนกลยุทธ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมทาง
การตลาด ช่องทางการจัดจาํหน่าย การจัดส่งสินค้า เป็นต้น)   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๓.๒ แผนการขยายตลาด (15 คะแนน)  
(อธิบายถึงแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต กลยุทธ์ทางการตลาด แผนหรือช่องทางการขยายตลาด)   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ    1. หากต้องการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมแต่ละหัวข้อของส่วนท่ี 3 สามารถระบุในเอกสารแนบท้ายใบสมัคร 
2. หากมีเอกสารประกอบการนําเสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการให้ 
    จัดส่งมาพร้อมกับใบสมัคร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารประกอบข้อมูลในหัวข้อใด 
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ส่งใบสมัครไดท้ี่ 

สํานักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ช้ัน 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02-547 6040 โทรสาร 02-547 4661 

อีเมล ipchampion.dip@gmail.com 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการกรอกใบสมัครไดท้ี ่
กองสิทธิบัตรการออกแบบ 

ช้ัน 9 กรมทรพัย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
โทร 02-547 4713 และ 02-547 5057  

ติดต่อคุณอรอร สาราจิตต์ หรือคุณเพ็ญประภา  ศรีกิตติชัยกุง 
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