หนา 1 จาก 5

แบบฟอรมขอรับบริการงานจัดการทรัพยสินทางปญญาภายใน สกว.
Request No. :

(สําหรับเจาหนาที่ฯ)

วันที่รับแบบฟอรมขอรับบริการงานจัดการทรัพยสินทางปญญา :

(สําหรับเจาหนาที่ฯ)

สําหรับผูขอรับ

ขอมูลทัว่ ไป

วันที่ (วว/ดด/ปปปป):
ชื่อผูขอรับบริการ :
สถานที่ติดตอ
โทรศัพท

โทรสาร

E-mail
วัตถุประสงค :
เพื่อขอรับสิทธิบัตร (กรุณากรอกแบบฟอรม Invention Disclosure)  การประดิษฐ  การออกแบบผลิตภัณฑ
อนุสิทธิบัตร (กรุณากรอกแบบฟอรม Invention Disclosure)
ขอคําแนะนําการสืบคนขอมูลสิทธิบัตร
ชื่อเรื่อง :(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
Detail / Keyword :(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  อาหาร
 เกษตรกรรรม  การขนสง
 เครื่องสําอางค  การแพทยและยา
 การกอสรางอุปกรณกอสราง  พลังงาน  สิ่งแวดลอม สิ่งทอ  โปรแกรม  อุปกรณไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส
 เครื่องยนต-เครื่องจักร-อุปกรณโรงงาน
 เคมี-ปโตรเลียม
 อื่นๆ.........................................................
กลุมอุตสาหกรรม S-curve  ยานยนตแหงอนาคต  อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ  ทองเที่ยวระดับคุณภาพ
 เกษตรเชิงประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ  อาหารแหงอนาคต  หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมการขนสงและการบิน  อุตสาหกรรมชีวภาพ: พลังงาน-เคมีชีวภาพ
 อุตสาหกรรมดิจิตอล
 อุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพ
เอกสารแนบ : 1.
2.
______________________________________________________________________________________
(กรณีมี เอกสารแนบ กรุณา e-mail มาที่ (jantarush@trf.or.th และworawanninee@trf.or.th)
วันที่ตองการ (วว/ดด/ปปปป) :
ทานคาดวาจะมีการเผยแพรผลงานวิชาการในรูปแบบ การตีพิมพลงในวารสารวิชาการ
วันที่
การนําเสนอผลงานวิชาการ
วันที่
อื่นๆ คือ
**เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต้องประกอบด้วย
TRF-TLO-01 Rev.1 สิทธิบัตร : 1. การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 2. ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 3. การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม
อนุสิทธิบัตร : 1. การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 2. การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

หนา 2 จาก 5
Invention Disclosure
รายชื่อผูประดิษฐ และสถานที่ติดตอ
ลําดับที่
ชื่อ นามสกุล

สังกัด

โทรศัพท

1.
2.
3.
4.

5.
6.

สถานที่ติดตอ
โทรศัพท

โทรสาร

E-mail
ผลงานวิจัยนี้อยูภายใตโครงการใด
1) ชื่อโครงการ
2) รหัสโครงการ/รหัสสัญญา
3) ชื่อหัวหนาโครงการ
4) แหลงทุน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ทานเคยเปดเผย / ตีพิมพ / เผยแพร ผลงานวิจัย (research results) นี้มากอนหรือไม ?เมื่อไร? โปรดระบุรายละเอียดในตาราง
ดานลาง (หากเคย โปรดแนบเอกสารประกอบ)
รูปแบบของการเปดเผยงานวิจัยของทาน
ตีพิมพในวารสาร (Journal)

โปรดใส
เคย ไมเคย



โปสเตอรในงานประชุม/งานแสดงสินคานานาชาติ





วิทยานิพนธ ระดับปริญญา ..................................





นําเสนอในงานประชุม/สัมมนา





แผนพับ หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ





อื่นๆ
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วัน เวลา ที่ทํา
การเปดเผย

หมายเหตุ
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2. ทานเคยสืบคนขอมูลสิทธิบัตร (Patent search) หรือศึกษาตลาดเบื้องตน (Preliminary market study) เกี่ยวกับผลงานนี้หรือไม?
ผลเปนอยางไร? (หากเคย โปรดใหขอสรุปหรือแนบเอกสารประกอบ)

3. ทานมีผูรวมโครงการ / นักวิจัย / ผูชวยวิจัย หรือหนวยงานอื่น รวมในโครงการนี้หรือไม? (หากมี โปรดระบุชื่อ และ สังกัด)
3.1
3.2
4. ผลงานนี้ไดรับทุนวิจัยจากแหลงใดบาง ?(หากมีหลายแหลงทุน โปรดระบุอัตราสวน)
แหลงทุนดังนี้
ไดรับทุนวิจัยจาก
1)แหลงทุน(ชื่อโครงการ):
หัวหนาโครงการ
อัตราสวน%
รหัสโครงการ
2)แหลงทุน(ชื่อโครงการ):
หัวหนาโครงการ
อัตราสวน%
รหัสโครงการ
3)แหลงทุน(ชื่อโครงการ):
หัวหนาโครงการ
อัตราสวน%
รหัสโครงการ
5. ทานมีการติดตอกับ กลุมอุตสาหกรรม / หนวยงาน / บริษัท เพื่อพัฒนาผลงานนี้ออกสูเชิงพาณิชยบางหรือไม ?
ยังไมไดมีการติดตอกับกลุมอุตสาหกรรม
 หนวยงาน ระบุ
บริษัทเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย ระบุ
6. ทานวางแผนที่จะนําผลงานนี้ออกสูเชิงพาณิชยหรือไม? อยางไร? (เชน ทําสัญญาถายทอดเทคโนโลยี / licensing / รวมลงทุนเพื่อ
จัดตั้งบริษัท)
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7. ทานตองการยื่นขอรับสิทธิบัตรของผลงานนี้ในประเทศใดบาง? (โปรดใหเหตุผลในแตละประเทศ)

สวนที่ 2 ขอมูลทางเทคนิค
1.

โปรดสรุป สาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี /กระบวนการ/ผลิตภัณฑ และ ปญหา/ขอบกพรอง/จุดดอย การประยุกตใชของ
ผลงานที่มีอยูกอนผลงานนี้
สิทธิบัตรของผลงานกอนหนา
สาระสําคัญ
สิทธิบัตร
สาระสําคัญ (A)
ประเทศ
เลขที่
ปญหา/ขอบกพรอง/จุดดอย (B)

สิทธิบัตร
ประเทศ
เลขที่

สาระสําคัญ (A)

ปญหา/ขอบกพรอง/จุดดอย (B)

สิทธิบัตร
ประเทศ
เลขที่

สาระสําคัญ (A)

ปญหา/ขอบกพรอง/จุดดอย (B)

สรุปไดโดยรวม

TRF-TLO-01 Rev.1

หนา 5 จาก 5
2. โปรดสรุป การแกปญหา/จุดเดน/ขอไดเปรียบของผลงานนี้

3. โปรดเปรียบเทียบ ผลงานนี้กับผลงานที่มีอยูกอนในแง ความใหม การประดิษฐที่สูงขึ้น และการประยุกตใชในเชิง
อุตสาหกรรมลงในตารางดานลาง
เลขที
การประดิษฐขึ้นใหม
* ่สิทธิบัตร/journal *
*
สิทธิบัตรที่ขอจด
1. ขัน้ ตอน/อุปกรณ์ /กระบวนการ
2. ขัน้ ตอน/อุปกรณ์ /กระบวนการ
3. ขัน้ ตอน/อุปกรณ์ /กระบวนการ
ขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น
*
*
*
สิทธิบัตรที่ขอจด
1. ขัน้ ตอน/อุปกรณ์ /กระบวนการ
2. ขัน้ ตอน/อุปกรณ์ /กระบวนการ
3. ขัน้ ตอน/อุปกรณ์ /กระบวนการ
การประยุกตใชในเชิงอุตสาหกรรม
1.
2.
3.

หมายเหตุ:* คือเอกสารอางอิง และ หากเอกสารอางอิง (Ref.) มีมากกวาที่ตารางกําหนดใหทําเปนตารางแนวนอนหรือแนบไฟล
เอกสารมาได
การประดิษฐขึ้นใหมไดแก การประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฎอยูแลว
ในตารางสวนการประดิษฐขึ้นใหมใหเปรียบเทียบการประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ
ที่ไดเผยแพรอยูแลวกับงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ทานขอยื่นจดใหเห็นอยางชัดเจนและเขาใจงาย
การประดิษฐที่สูงขึ้น ในมาตราที่ 7 การประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น ไดแก การประยุกตที่ไมเปนที่ประจักษโดยงายแก
บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น (สิทธิบัตรตองระบุหัวขอนี้แตอนุสิทธิบัตรไมตองระบุหัวขอนี้)
การประยุกตใชในเชิงอุตสาหกรรม ในมาตราที่ 8 การประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง
หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
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