แบบคาขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
เลขทะเบียนรับ.....................................................................
วันเดือนปีที่รับ......................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ........................................................................

เรียน ประธานคณะทางานกาหนดความต้องการของภาครัฐที่ใช้นวัตกรรมไทยด้าน
 ความมั่นคง

 การแพทย์และสาธารณสุข

 คมนาคม

 เกษตรกรรม

 อื่นๆ

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อหน่วยงานหรือผู้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ไทย.........................สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.....................................................
 บุคคลธรรมดา สัญชาติ.................................................................เลขที่บัตรประชาชน...........................................................................................................................
 หน่วยงานรัฐ
สังกัดกระทรวง.....................................................กระทรวงศึกษาธิการ..........................................................................................................................
 รัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวง................................................................................................................................................................................................................
 หน่วยงานเอกชน เลขทะเบียนการค้า...............................................................................................................สัดส่วนของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย.....................................%
 อื่นๆ
(ระบุ)..............................................................................................................................................................................................................................
๑.๒ ที่อยูข่ องหน่วยงานหรือผู้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ไทย
เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถนน รังสิต-นครนายก ตาบลคลองหก
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๙-๔๖๘๑-๒ โทรสาร ๐-๒๕๔๙-๔๖๘๐
อีเมลล์ : ird@rmutt.ac.th
๑.๓ ชื่อผู้ตดิ ต่อ นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้ประสานงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา)
โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๙-๔๖๘๑
โทรสาร ๐-๒๕๔๙-๔๖๘๐
มือถือ ๐-๖๑๗๘-๘๑๐๔
อีเมลล์ : patcharin_s@rmutt.ac.th
ส่วนที่ ๒ : รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ไทย
๒.๑ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ไทย......................................................................................................................................................................................................................................
๒.๒ หมวดหมู่ของสิ่งประดิษฐ์ (ตามจัดการประเภทของสานักงบประมาณ และเลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 ก่อสร้าง
 การเกษตร
 การแพทย์
 การศึกษา
 โฆษณาและเผยแพร่
 งานบ้านงานครัว
 ไฟฟ้าและวิทยุ
 ยานพาหนะและขนส่ง
 โรงงาน
 สานักงาน
 การสารวจ
 วิทยาศาสตร์
 อาวุธยุทโธปกรณ์/ความมั่นคง
 อื่นๆ....................................................................................................................................................................................
๒.๒ ขั้นตอนของการประดิษฐ์ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 อยู่ระหว่างการทาวิจัยและพัฒนาต้นแบบ
 อยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อใช้งานจริง
 ผลิตและพร้อมจาหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานรับรอง
 ผลิตและพร้อมจาหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว มีมาตรฐานรับรอง แต่ยังไม่มีหน่วยงานเอกชนรับไปผลิต
 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................................................................................................................
๒.๒ ลักษณะการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ไทย (เลือกตอบได้มากกว่าเพียง ๑ ข้อ)
๒.๒.๑  วิจยั เอง
๒.๒.๒  ร่วมวิจัย กับหน่วยงาน (ระบุ).....................................................................................................................................................................................................
๒.๒.๓  จ้างวิจัย กับหน่วยงาน (ระบุ).....................................................................................................................................................................................................
๒.๒.๔  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงาน (ระบุ)........................................................................................................................................................................
๒.๒.๕  อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................................................................................................................................
แบบคาขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
คณะอนุกรรมการกาหนดความต้องการของภาครัฐที่ใช้นวัตกรรมไทย Rev. (13082558)

หน้าที่ ๑

๒.๕ อธิบายรายละเอียดความเป็นนวัตกรรมที่มีนัยสาคัญ
(โปรดอธิบาย Innovation Statement ซึ่งมีหัวข้อสาคัญดังต่อไปนี้ ผลงานนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไร? ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างไร? ช่วยแก้ปัญหาเรื่องใด? ที่มีความต้องการอย่างไร? โดยอาศัยคุณสมบัตแิ ละประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมอย่างไร? ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่มีอยูอ่ ย่างไร?)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๖ คุณสมบัตขิ องสิ่งประดิษฐ์ (เช่น รุน่ ขนาด กาลังการผลิต อายุการใช้งาน)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๗ มาตรฐานของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รบั (เกี่ยวข้องทางด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัย และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)
๒.๗.๑  มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standard) ได้แก่......................................................................................................................................................................
๒.๗.๑  มาตรฐานสมัครใจ (Voluntary Standard) ได้แก่.....................................................................................................................................................................
๒.๗.๑  มาตรฐานเทียบเคียงในประเทศ/ต่างประเทศ (Reference Standard) ได้แก่..........................................................................................................................
๒.๘ ผลการรับรอง ตรวจประเมิน และผลการวิเคราะห์ทดสอบสิ่งประดิษฐ์พร้อมหน่วยงานที่ออกเอกสาร ตามมาตรฐานที่ระบุไว้
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๙ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งประดิษฐ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
๒.๙.๑ ยังไม่ได้จดสิทธิบัตร
๒.๙.๒ เครื่องหมายการค้า ชื่อ................................................................. เลขที่.............................................. ปีที่ได้รับ......................วันหมดอายุ.....................................
๒.๙.๓ ลิขสิทธิ์ ชื่อ.............................................................................. เลขที่.............................................. ปีที่ได้รับ......................วันหมดอายุ.....................................
๒.๙.๔ สิทธิบัตร ชื่อ.............................................................................. เลขที่.............................................. ปีที่ได้รับ......................วันหมดอายุ.....................................
๒.๙.๕ อนุสิทธิบัตรชื่อ............................................................................. เลขที่.............................................. ปีที่ได้รับ......................วันหมดอายุ.....................................
๒.๑๐ ประมาณการความต้องการในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จนสาเร็จเป็นนวัตกรรมพร้อมใช้ในเชิงพาณิชย์ (รวมถึงผ่านมาตรฐาน)
๒.๑๐.๑ ประมาณการงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนาจนสาเร็จ ได้มาตรฐาน และพร้อมผลิตเพื่อจาหน่ายเชิงพาณิชย์
งบประมาณรวมทั้งโครงการ : …………………………………………..…………………..บาท งบประมาณปีแรก จานวน......................................................................บาท
๒.๑๐.๒ คาดว่าจะสาเร็จพร้อมผลิตเพื่อจาหน่ายเชิงพาณิชย์ ในเดือน...............................................................................ปีงบประมาณ พ.ศ.............................................
๒.๑๑ หน่วยงานภาครัฐที่สามารถนาผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
๒.๑๒ กาลังการผลิตสูงสุดต่อปีที่สามารถนาไปใช้ได้จริง : ..................................................................หน่วย
๒.๑๓ ราคาขายปลีกต่อหน่วย : ............................................บาท ราคาขายส่งต่อหน่วย : ..........................................บาท เมื่อสั่งซื้อปริมาณคราวละ..............................ชิ้น
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ส่วนที่ ๓ : เอกสารประกอบแบบคาขอ (ผู้มีอานาจลงนามโปรดรับรองสาเนาถูกต้อง)
๓.๑ สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือรัฐวิสาหกิจ (กรณีบุคคล
ภาครัฐ) หรือสาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล กรณีผู้ลงนามไม่ได้มีอานาจตามหนังสือรับรองโปรดแนบหนังสือมอบอานาจ) พร้อมหนังสือบริคณห์สนธิ และสาเนา
ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคลภาคเอกชน)
๓.๒ สาเนารายงานผลการศึกษาและงานวิจัย สัญญาจ้างวิจัย สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ สาเนาเอกสารคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาทุกฉบับ (ถ้ามี)
๓.๔ สาเนาหลักฐานที่แสดงถึงการผ่านมาตรฐานบังคับ มาตรฐานสมัครใจ มาตรฐานเทียบเคียงในประเทศ/ต่างประเทศ ได้แก่ ใบรับรอง ผลการวิเคราะห์ ทดสอบ และผล
การตรวจประเมินกระบวนการผลิต (ถ้ามี)
๓.๕ ข้อมูลประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น รายชื่อสินค้าและบริการเทียบเคียงที่มีการจาหน่ายในประเทศ โบรชัวร์ หรือแคตตาล็อค และรางวัลต่างๆ ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากสิ่งประดิษฐ์มีการละเมิดทรัพย์สินทา งปัญญา ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สิ่งประดิษฐ์ถูกถอดถอนจากบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

ประทับตรา
ของหน่วยงาน
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.................................................................................ผู้มีอานาจลงนาม
(..................................................................................)
ยื่นวันที่.................................................................................

หน้าที่ ๓

