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ใบสมคัรเข้าร่วมการพจิารณาคดัเลือก 
รางวัล IP Champion ประจําปี พ.ศ. 2561 

ประเภทองคก์รที่มีการบรหิารจัดการทรัพย์สินทางปญัญาดเีด่น 

คําชี้แจง 
1.  รางวัล IP Champion ประเภทองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น มี 3 สาขา 4 รางวัล ประกอบด้วย 
 1.1  รางวัลองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสถาบันอุดมศึกษา 1 รางวัล 
 1.2  รางวัลองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสถาบันอาชีวศึกษา 1 รางวัล 
 1.3  รางวัลองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาองค์กรธุรกิจ 2 รางวัล แบ่งเป็น 
  (1)  รางวัลประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือรัฐวิสาหกิจ 1 รางวัล 
  (2)  รางวัลประเภทองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และ Startup 1 รางวัล 
2.  ผู้สมัครในแต่ละสาขาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1 สาขาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ท้ังท่ี เป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอยู่ในสังกัดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส่วนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 สาขาสถาบันอาชีวศึกษา ต้องเป็นสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ท้ังท่ี
เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน และอยู่ในสังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) หรือส่วนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 สาขาองค์กรธุรกิจ ต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีการจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด หรือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ี
จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีมี
บทบัญญัติเฉพาะ 

3.  ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลแล้ว หรือได้มาซ่ึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

4.  ผู้สมัครต้องมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญัญาน้ันอย่างเป็นรูปธรรม มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาน้ันเพ่ือประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าหรือบริการขององค์กร มีการนําทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินงานขององค์กร หรือสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ 

5.  ผู้สมัครรับรองว่าองค์กรของตนไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้มีความผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
6.  ผู้สมัครยอมรับว่าการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

และยินดียอมรับผลการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงกฎเกณฑ์และเง่ือนไขของการพิจารณาคัดเลือกทุกประการ 
7.  กรณีปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเพิกถอนผล

การพิจารณาคัดเลือกและเรียกรางวัลคืน และผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 
8.  ใบสมัครมี 2 ส่วน ประกอบด้วย 
  8.1  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน – ไม่มีคะแนน 
  8.2  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา – คะแนนรวม 100 คะแนน โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 รอบ 

(1) รอบท่ี 1 พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ผู้สมัครท่ีได้รับคะแนน
รวมสูงสุด 5 ลําดับแรกในแต่ละสาขา คณะกรรมการจะเชิญให้นําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
พิจารณารอบท่ี 2 

(2) รอบท่ี 2 พิจารณาจากการนําเสนอ โดยผู้นําเสนอต้องเตรียมนําเสนอข้อมูลระยะเวลาไม่เกิน 15 
นาที พร้อมท้ังตอบข้อซักถามของคณะกรรมการอีกไม่เกิน 15 นาที ผู้สมัครท่ีได้รับคะแนนสูงท่ีสุดใน
แต่ละสาขาจะได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IP Champion ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาละ 1 รางวัล 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน (ไม่มีคะแนน) 
1. ข้อมูลองคก์ร (กรณีมีเอกสารประกอบการจัดต้ังองค์กรให้จัดส่งมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย) 

ช่ือองค์กร (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่......................................................หมู่ที่.............................ตรอก/ซอย......................................... 
ถนน............................................................................แขวง/ตําบล.............................................................. 
เขต/อําเภอ.............................................................จังหวัด........................................................................... 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.............................................โทรสาร.......................................... 
Email...……………..……………………………………………เว็บไซต์…………..…………………………………………............ 
วัน/เดือน/ปีที่ก่อต้ังองค์กร (เฉพาะกรณีองค์กรธุรกิจ).................................................................................. 

2. สาขาทีส่มัคร (โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง) 
 สาขาสถาบันอุดมศึกษา 
 สาขาสถาบันอาชีวศึกษา 
 สาขาองค์กรธุรกิจ ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ ่ขนาดกลาง หรือรัฐวิสาหกิจ 
 สาขาองค์กรธุรกิจ ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และ Startup 

คําจํากัดความประเภทองค์กรธุรกิจ 

 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ คือ องค์กรท่ีมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 200 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีขนาดการ
จ้างงาน 200 คนข้ึนไป 

 องค์กรธุรกิจขนาดกลาง คือ องค์กรท่ีมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรระหว่าง 50 – 200 ล้านบาท หรือมี
ขนาดการจ้างงานระหว่าง 50 – 200 คน 

 องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก คือ องค์กรท่ีมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรน้อยกว่า 50 ล้านบาท หรือมีขนาดการ
จ้างงานน้อยกว่า 50 คน 

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

4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าองค์กรของข้าพเจ้าไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้มีความผิดฐานละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลในใบสมัครนี้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

              
              ลงช่ือ .................................................................. 
             (...............................................................) 
              ตําแหน่ง ............................................................. 
              วันที่ .................................................................... 
                  (ผู้มีอํานาจลงนาม) 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (100 คะแนน) 
(ตารางสรุปคะแนนสําหรับกรรมการ) 

ด้าน 
คะแนนเต็ม คะแนน 

รอบที่ 1 
(เอกสาร) 

คะแนน 
รอบที่ 2 

(การนําเสนอ) 
หมายเหตุ 

องค์กรธุรกิจ 
สถาบัน 

การศึกษา 
1.  โครงสร้างองค์กรและบุคลากร 10    
2.  การบริหารจัดการทรัพย์สิน 
     ทางปัญญาขององค์กร 

40 
   

3.  การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน          
     ทางปัญญาเชิงพาณิชย์ 

40 30 
   

4.  การทํา CSR เพ่ือส่งเสริมการ 
     บริหารจัดการและการใช้ 
     ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา 

10 20 
   

รวม 100 100    

 โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด  
 กรณีมีเอกสารประกอบให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเปน็เอกสารประกอบของข้อใด 

1. ด้านโครงสร้างองคก์รและบคุลากร (10 คะแนน) 

 1.1   หน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร (5 คะแนน) 
 มีโครงสร้างองค์กรหรือกลไกภายในองค์กรที่รองรับภารกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่

ชัดเจน (แนบแผนผังโครงสร้างองค์กรและระบุตําแหน่งของบุคลากรทีร่ับผดิชอบ หรือ
เอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง)         

 ไม่มีโครงสร้างหรือกลไกที่ชัดเจน แต่มีการมอบหมายบุคลากรที่เป็นพนักงานประจําให้
รับผิดชอบภารกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร  
 ปฏิบัติงานเต็มเวลา ……………………… คน 
 ปฏิบัติงานเมื่อได้รับมอบหมาย ……………………… คน  

 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมตัวแทนสิทธิบัตรและได้ขึ้นทะเบียนแล้ว มีจํานวน 
……………………… คน 

 1.2   การสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพย์สนิทางปัญญาในองค์กร (5 คะแนน) 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน 

(1)  การอบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
เบื้องต้น 

      

(2)  การอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการ
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา 
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กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน 

(3)  การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
หรือความตระหนักเร่ืองการปกป้อง
คุ้มครอง การบริหารจัดการ และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา 

      

 
2.   ดา้นการบรหิารจัดการทรัพย์สนิทางปญัญาขององคก์ร (40 คะแนน) 

2.1   ทรัพย์สนิทางปัญญาที่ใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ทั้งที่องค์กรเป็นเจ้าของสิทธิหรือได้
ขออนุญาตใช้สิทธิ (ระบุรายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่สําคัญขององค์กรจํานวนไม่เกิน 5 
รายการ) (5 คะแนน) 

ทรพัย์สนิทางปญัญา 
และรายละเอียด 

ประเภท วิธกีารได้มา เลขทีค่าํขอ   

(1) 
 
 

 การประดิษฐ ์
 การออกแบบผลติภัณฑ์ 
 อนุสิทธิบัตร 
 เคร่ืองหมายการคา้ 
 ลิขสิทธ์ิ 
 อ่ืนๆ 
 

 จดทะเบียน/จดแจ้งด้วยตนเอง/ได้รับ
มรดก/ได้รับโอนสิทธิ 

 ซ้ือสิทธิ (ระบุเจ้าของสิทธิเดิม) 
.............................................................. 
..............................................................
.............................................................. 

 ขออนุญาตใช้สิทธิ (ระบุเจ้าของสทิธิ
เดิม)...................................................... 
..............................................................
.............................................................. 

 

(2) 
 
 

 การประดิษฐ ์
 การออกแบบผลติภัณฑ์ 
 อนุสิทธิบัตร 
 เคร่ืองหมายการคา้ 
 ลิขสิทธ์ิ 
 อ่ืนๆ 
 

 จดทะเบียน/จดแจ้งด้วยตนเอง/ได้รับ
มรดก/ได้รับโอนสิทธิ 

 ซ้ือสิทธิ (ระบุเจ้าของสิทธิเดิม) 
.............................................................. 
..............................................................
.............................................................. 

 ขออนุญาตใช้สิทธิ (ระบุเจ้าของสทิธิ
เดิม)...................................................... 
..............................................................
.............................................................. 
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ทรพัย์สนิทางปญัญา 
และรายละเอียด 

ประเภท วิธกีารได้มา เลขทีค่าํขอ   

(3) 
 
 

 การประดิษฐ ์
 การออกแบบผลติภัณฑ์ 
 อนุสิทธิบัตร 
 เคร่ืองหมายการคา้ 
 ลิขสิทธ์ิ 
 อ่ืนๆ 
 

 จดทะเบียน/จดแจ้งด้วยตนเอง/ได้รับ
มรดก/ได้รับโอนสิทธิ 

 ซ้ือสิทธิ (ระบุเจ้าของสิทธิเดิม) 
.............................................................. 
..............................................................
.............................................................. 

 ขออนุญาตใช้สิทธิ (ระบุเจ้าของสทิธิ
เดิม)...................................................... 
..............................................................
.............................................................. 

 

(4) 
 
 

 การประดิษฐ ์
 การออกแบบผลติภัณฑ์ 
 อนุสิทธิบัตร 
 เคร่ืองหมายการคา้ 
 ลิขสิทธ์ิ 
 อ่ืนๆ 
 

 จดทะเบียน/จดแจ้งด้วยตนเอง/ได้รับ
มรดก/ได้รับโอนสิทธิ 

 ซ้ือสิทธิ (ระบุเจ้าของสิทธิเดิม) 
.............................................................. 
..............................................................
.............................................................. 

 ขออนุญาตใช้สิทธิ (ระบุเจ้าของสทิธิ
เดิม)...................................................... 
..............................................................
.............................................................. 

 

(5) 
 
 

 การประดิษฐ ์
 การออกแบบผลติภัณฑ์ 
 อนุสิทธิบัตร 
 เคร่ืองหมายการคา้ 
 ลิขสิทธ์ิ 
 อ่ืนๆ 
 

 จดทะเบียน/จดแจ้งด้วยตนเอง/ได้รับ
มรดก/ได้รับโอนสิทธิ 

 ซ้ือสิทธิ (ระบุเจ้าของสิทธิเดิม) 
.............................................................. 
..............................................................
.............................................................. 

 ขออนุญาตใช้สิทธิ (ระบุเจ้าของสทิธิ
เดิม)...................................................... 
..............................................................
.............................................................. 

 

2.2   นโยบาย กฎระเบียบ ขอ้กําหนด หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการและการจัดสรร
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร (20 คะแนน) 
 มี ดังน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

 มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ การแบ่งปันผลประโยชน ์และการ
บริหารจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา 

   มีกฎระเบียบ ข้อกําหนด หรอืคู่มือการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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 มีการจัดทํากระบวนการทํางาน (Workflow) ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิทางปัญญา ต้ังแต่การวางแผน การวิจัยและพัฒนา การได้มาซึ่งสทิธิ 
การใช้ประโยชน์จากสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

 มีการมอบหมายบุคลากรหรือจัดสรรทรัพยากรสําหรับกิจกรรมด้านการบรหิาร
จัดการและการใช้ประโยชน์ทรพัย์สินทางปัญญาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

   มแีผนการพัฒนาต่อยอดและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ 
   มีการติดตามประเมินการพัฒนาต่อยอดและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
   มีการเฝ้าระวัง หรือการฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................... 

 ไม่ม ี

2.3   การจัดทาํฐานข้อมลูทรพัย์สินทางปัญญา (10 คะแนน) 
 มี (ระบุรูปแบบฐานข้อมูล.................................................................................................) 
 ไม่ม ี

 2.4   งบประมาณสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับ (5 คะแนน) 
 เป็นตัวเงิน (In cash) ………………………………………………… บาท/ปี 
 ในรูปแบบอ่ืน (In kind) ได้แก่ 

(1)........................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................
(3)........................................................................................................................................ 

 
3.   ด้านการใชป้ระโยชนท์รพัย์สนิทางปญัญาขององคก์ร (40 คะแนน/30 คะแนน) 

 3.1   การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาสนิค้าหรือบริการ 
(1)  รูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาตามท่ีระบุในข้อ 2.1 

ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือมีการจัดทําแผนธุรกิจ (Business Model)             
(30 คะแนน/20 คะแนน) 

สินคา้หรือบรกิาร 
ทรพัย์สนิทางปญัญาทีใ่ช้
พฒันาสนิค้าหรือบรกิาร 

รปูแบบ วิธกีาร หรือ 
แนวทางการใชป้ระโยชน ์

รายได้จากสินค้า
หรือบรกิาร 

(1) 
 
 

 
 
 

  

(2) 
 
 

 
 
 

  

(3) 
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สินคา้หรือบรกิาร 
ทรพัย์สนิทางปญัญาทีใ่ช้
พฒันาสนิค้าหรือบรกิาร 

รปูแบบ วิธกีาร หรือ 
แนวทางการใชป้ระโยชน ์

รายได้จากสินค้า
หรือบรกิาร 

(4) 
 
 

 
 

  

(5) 
 
 

 
 
 

  

(2)  จํานวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือขายสทิธิทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระบุในข้อ 2.1 และ
สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ) ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ใช้สทิธิหรือขายสิทธิต่อรายได้ทั้งหมด            
(10 คะแนน) 

ทรพัย์สินทางปญัญา 

ปี พ.ศ. 
2558 2559 2560 

สญัญา 
สดัส่วน
รายได ้

สญัญา 
สดัส่วน
รายได ้

สญัญา 
สดัส่วน
รายได ้

(1)         
(2)         
(3)         
(4)         
(5)         

  3.2   แผนการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพ่ิมเติม หรือต่อยอดธุรกิจในอีก  
          2 – 3 ปี (10 คะแนน) 
          ..................................................................................................................................................... 
          ..................................................................................................................................................... 
          ..................................................................................................................................................... 
          ..................................................................................................................................................... 
          ..................................................................................................................................................... 
          ..................................................................................................................................................... 
          ..................................................................................................................................................... 
 
4.   ด้านการทาํ CSR เพือ่สง่เสริมการบรหิารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิทางปญัญา (10 คะแนน/

20 คะแนน) 
การทาํ CSR ด้านทรพัย์สิน 
ทางปญัญาขององคก์ร 

รายละเอียดการทํา CSR 

4.1  การบรจิาค/โอนสิทธิ/อนุญาตให้ใช้สิทธิ
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
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การทาํ CSR ด้านทรพัย์สิน 
ทางปญัญาขององคก์ร 

รายละเอียดการทํา CSR 

4.2  การให้คําปรึกษา ให้ความรู้ หรือคําแนะนาํ
ในการบริหารจัดการ และการใชป้ระโยชน์
ทรัพย์สินทางปญัญา 

 

4.3  การนําเทคโนโลยีท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ในการผลิตหรือสร้างสรรคส์นิค้าหรือ
บริการ 

 

4.4  กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
จัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเชิงพาณิชย์ (ระบุ) 

 

 
หมายเหต ุ กรณีมีเอกสารประกอบการนําเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ 
 ให้จัดส่งมาพรอ้มกับใบสมัคร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเปน็เอกสารประกอบของข้อใด 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม และสง่ใบสมัครไดท้ี ่
กลุ่มพัฒนาความรู้ สํานักบรหิารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

ช้ัน 4 กรมทรพัย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0 2547 6040 และ 0 2547 4661 
โทรสาร 0 2547 4657 และ 0 2547 4661 

Email ipchampion.dip@gmail.com 
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