
                                                                                                                                                                                     แบบ ทป 01 
แบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานส่งเสริมนวตักรรมและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

1. ช่ือทีแ่สดงถึงการประดิษฐ์ 
.................... (ค ำอธิบำย ระบุช่ือท่ีแสดงถึงกำรประดิษฐ์ท่ีสมบูรณ์ท่ีแสดงถึงลกัษณะทำงเทคนิคเท่ำน้ัน ไม่ใช่ช่ือทำงกำรค้ำ และ
ไม่อวดอ้ำงสรรพคุณ เช่น กระบวนกำรผลิตนมเปร้ียว เคร่ืองปอกเปลือกมะพร้ำว).......................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

2. สาขาวทิยาการทีเ่กี่ยวข้องกบัการประดิษฐ์ 
....................(ค ำอธิบำย ระบุสำขำวิทยำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ท่ีเสนอ เช่น เคม ีเคมอิีนทรีย์ เคมปิีโตเลยีม วิทยำศำสตร์
กำรอำหำร เภสัชกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้ำ ฯลฯ นอกจำกน้ันยงัสำมำรถระบุรำยละเอียดกำรประดิษฐ์เพ่ิมเติม เช่น 
วิทยำศำสตร์กำรอำหำร ในส่วนท่ีเกี่ยงข้องกบั กระบวนกำรผลิตนมเปร้ียว หรือ วิศวกรรมทำงกำรเกษตร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองปอกเปลือกมะพร้ำว)...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

3. ผู้ประดิษฐ์ (บุคลากรของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์) 
(1) ช่ือ ...................................................................................................... ต  ำแหน่ง ............................................... 
เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน...................................................................................................................................  
ภำควชิำ ............................................................................................ คณะ ............................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ท  ำงำน ........................................................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์ท ำงำน .................................................................. มือถือ ...................................................................... 
แฟกซ์ ........................................................................................ e-mail ................................................................ 
สัดส่วนกำรประดิษฐ ์(ร้อยละ) ………………...... 
 แนบส ำเนำบตัรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ลงช่ือ..............................................................(ผูป้ระดิษฐ์) 
                                                                                             (................................................................) 

(2) ช่ือ ...................................................................................................... ต  ำแหน่ง ............................................... 
เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน................................................................................................................................... 
ภำควชิำ ............................................................................................ คณะ ............................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ท  ำงำน ........................................................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์ท ำงำน .................................................................. มือถือ ...................................................................... 
แฟกซ์ ........................................................................................ e-mail ................................................................ 
สัดส่วนกำรประดิษฐ ์(ร้อยละ) ………………......  
 แนบส ำเนำบตัรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ลงช่ือ..............................................................(ผูป้ระดิษฐ์) 
                                                                                             (................................................................) 
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(3) ช่ือ ...................................................................................................... ต  ำแหน่ง ............................................... 
เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน................................................................................................................................... 
ภำควชิำ ............................................................................................ คณะ ............................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ท  ำงำน ........................................................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์ท ำงำน .................................................................. มือถือ ...................................................................... 
แฟกซ์ ........................................................................................ e-mail ................................................................ 
สัดส่วนกำรประดิษฐ ์(ร้อยละ) ………………...... 
 แนบส ำเนำบตัรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ลงช่ือ..............................................................(ผูป้ระดิษฐ์) 
                                                                                             (................................................................) 

4. ผู้ประดิษฐ์ (บุคลากรนอกมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์) 
(1) ช่ือ ...................................................................................................... ต  ำแหน่ง ............................................... 
เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน................................................................................................................................... 
ภำควชิำ ............................................................................................ คณะ ............................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ท  ำงำน ........................................................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์ท ำงำน .................................................................. มือถือ ...................................................................... 
แฟกซ์ ........................................................................................ e-mail ................................................................ 
สัดส่วนกำรประดิษฐ ์(ร้อยละ) ………………...... 
 แนบส ำเนำบตัรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ลงช่ือ..............................................................(ผูป้ระดิษฐ์) 
                                                                                             (................................................................) 

(2) ช่ือ ...................................................................................................... ต  ำแหน่ง ............................................... 
เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน................................................................................................................................... 
ภำควชิำ ............................................................................................ คณะ ............................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ท  ำงำน ........................................................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์ท ำงำน .................................................................. มือถือ ...................................................................... 
แฟกซ์ ........................................................................................ e-mail ................................................................ 
สัดส่วนกำรประดิษฐ ์(ร้อยละ) ………………...... 
 แนบส ำเนำบตัรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ลงช่ือ..............................................................(ผูป้ระดิษฐ์) 
                                                                                             (................................................................) 
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5. แหล่งเงินทุน หรือเงินสนับสนุน ที่ท าให้เกดิการประดิษฐ์นี้ 

ช่ือแหล่งทุน .............................................................................................................................................. 
 ช่ือโครงกำรวิจยั/ชุดโครงกำรวจิยั/ขอ้มูลทัว่ไป ........................................................................................ 

งำนวจิยัพื้นฐำน (ถำ้มี) .............................................................................................................................. 
ระยะเวลำวจิยั ...................... ปี .......................  เดือน เร่ิมตน้ปี................................ ส้ินสุดปี ............................... 
งบประมำณกำรวจิยั จ  ำนวน .............................................. บำท 

6. การเผยแพร่ผลงาน  
ช่ือเร่ือง ................................................................................................................................................................... 
ผูป้ระดิษฐผ์ลงำน .................................................................................................................................................... 
ลกัษณะกำรเผยแพร่ผลงำน ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
สถำนท่ีแสดงผลงำน ............................................................................ วนัท่ีแสดงผลงำน .....................................   
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รายละเอยีดการประดิษฐ์ 
ช่ือทีแ่สดงถึงการประดิษฐ์ 

.................... (ค ำอธิบำย ระบุช่ือท่ีแสดงถึงกำรประดิษฐ์ท่ีสมบูรณ์ท่ีแสดงถึงลกัษณะทำงเทคนิคเท่ำน้ัน ไม่ใช่ช่ือทำงกำรค้ำ และ
ไม่อวดอ้ำงสรรพคุณ เช่น กระบวนกำรผลิตนมเปร้ียว เคร่ืองปอกเปลือกมะพร้ำว).......................................................... 

สาขาวทิยาการทีเ่กีย่วข้องกบัการประดิษฐ์ 
....................(ค ำอธิบำย ระบุสำขำวิทยำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ท่ีเสนอ เช่น เคม ีเคมอิีนทรีย์ เคมปิีโตเลยีม วิทยำศำสตร์
กำรอำหำร เภสัชกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้ำ ฯลฯ นอกจำกน้ันยงัสำมำรถระบุรำยละเอียดกำรประดิษฐ์เพ่ิมเติม เช่น 
วิทยำศำสตร์กำรอำหำร ในส่วนท่ีเกี่ยงข้องกบั กระบวนกำรผลิตนมเปร้ียว หรือ วิศวกรรมทำงกำรเกษตร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองปอกเปลือกมะพร้ำว)...................................................................................................................................... 

ภูมิหลงัของศิลปะหรือวทิยาการทีเ่กี่ยวข้อง 
....................(ค ำอธิบำย ย่อหน้ำแรก ควรอธิบำยถึงลกัษณะเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ท่ีนิยมกระท ำกันโดยท่ัวไป และ
บอกถึงปัญหำท่ีเกิดขึน้)................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
 
....................(ค ำอธิบำย ย่อหน้ำสอง ควรอธิบำยถึงลกัษณะเทคนิคของกำรประดิษฐ์อ่ืนส ำหรับแก้ปัญหำเดียวกันโดยสรุป ซ่ึงอำจ
อ้ำงอิงด้วยเลขท่ีค ำขอ, สิทธิบัตร หรือเลขท่ีประกำศโฆษณำของเอกสำรท่ีท ำกำรตรวจค้นก่อนหน้ำ) ................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................... (ค ำอธิบำย ย่อหน้ำสำม ควรเสนอข้อด้อยในกำรแก้ปัญหำของกำรประดิษฐ์อ่ืน น้ันคือกำรประดิษฐ์ท่ีอธิบำยในย่อ
หน้ำก่อนหน้ำ ) .......................................................................................................................................................... 
.................... (ค ำอธิบำย ย่อหน้ำต่อไป อำจน ำเสนอลกัษณะทำงเทคนิคของกำรประดิษฐ์อ่ืนๆ เช่นเดียวกับย่อหน้ำท่ีสอง ตำมกำร
ประดิษฐ์ก่อนหน้ำท่ีสำมำรถตรวจค้นได้ และย่อหน้ำต่อไปกใ็ห้อธิบำยเช่นเดียวกับย่อหน้ำท่ีสำมสลบักันไปจนครบ ) ......... 

ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
.................... (ค ำอธิบำย ย่อหน้ำแรก ควรอธิบำยถึงลกัษณะเทคนิคของกำรประดิษฐ์ท่ีต้องกำรขอรับสิทธิบัตรโดยสรุปเสนอ
เฉพำะลกัษณะทำงเทคนิคท่ีจ ำเป็นต่อกำรแก้ปัญหำ : essential feature) ....................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
.................... (ค ำอธิบำย ย่อหน้ำสอง ควรอธิบำยถึงวตัถปุระสงค์ของกำรประดิษฐ์ว่ำท ำมำเพ่ืออะไร จะได้อะไรจำกกำรประดิษฐ์
นี)้ ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ สองย่อหน้าสามารถสลบักนัได้ 

ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 
 รูปท่ี 1 แสดงถึง … (ค ำอธิบำย อธิบำยว่ำรูปท่ีแสดงในเอกสำรส่วนของรูปเขียนคือรูปอะไร ให้บอกเฉพำะส่วนท่ีท ำให้
เข้ำใจว่ำคือรูปอะไรเท่ำน้ัน ไม่ต้องอธิบำยรำยละเอียดท่ีปรำกฏในรูป เน่ืองจำกจะต้องถกูน ำไปอธิบำยไว้ในหัวข้อกำรเปิดเผยกำร

ประดิษฐ์ใดยสมบูรณ์อยู่แล้ว) ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
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รูปท่ี 2 คือ กรำฟเปรียบเทียบค่ำควำมเป็นกรดของนมเปร้ียวตำมกำรประดิษฐ์ท่ีเสนอเทียบกับนมเปร้ียวตำมวิธีปกติรูป

ท่ี 2 คือ กรำฟเปรียบเทียบค่ำควำมเป็นกรดของนมเปร้ียวตำมกำรประดิษฐ์ท่ีเสนอเทียบกับนมเปร้ียวตำมวิธีปกติ....................... 
................................................................................................................................................................................. 

การเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบูรณ์ 

งานด้านวศิวกรรม 

.................... (ค ำอธิบำย เร่ิมจำกภำพรวม (concept) ไปยงัภำพย่อย และจำกน้ันรำยละเลยีดปลกีย่อยของกำรประดิษฐ์
เรียงล ำดับของรูปเขียน โดยเร่ิมจำก รูปท่ีแสดงท้ังระบบ ต่อด้วยรูประหว่ำงกลำง และรูปแสดงรำยละเอียดของกำรประดิษฐ์ โดย
ใช้ค ำเหมือนกันตลอดท้ังค ำขอและข้อถือสิทธิ รำยละเอียดเพียงพอท่ีซ่ึงต้องแสดงว่ำกำรประดิษฐ์ท ำงำนได้จริง มิฉะน้ันจะถือว่ำ

เปิดเผยไม่เพียงพอ....................................................................................................................................................... 

งานด้านเคม ี

.................... (ค ำอธิบำย ย่อหน้ำท่ีหน่ึง ควรอธิบำยถึงลกัษณะทำงเทคนิคของกำรประดิษฐ์ท่ีต้องกำรขอรับสิทธิบัตรโดยน ำเสนอ
ลกัษณะทำงเทคนิท่ีจ ำเป็นต่อกำรแก้ปัญหำ : essential feature) ...................................................................... 
.................... (ค ำอธิบำย ย่อหน้ำท่ีสองควรอธิบำยถึงลกัษณะทำงเทคนิคของกำรประดิษฐ์เพ่ิมเติมจำกย่อหน้ำแรก : special 

feature) .................................................................................................................................................................. 
.................... (ค ำอธิบำย ย่อหน้ำต่อ ๆ ไป ถ้ำกำรประดิษฐ์ขอถือสิทธิในหลำยจ ำพวกของข้อถือสิทธิ เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร 
หรือกำรใช้กใ็ห้อธิบำยแยกออกเป็นแต่ละชุดย่อหน้ำ คือมย่ีอหน้ำท่ีมลีกัษณะกำรอธิบำยเช่นเดียวกับย่อหน้ำท่ีหน่ึงสลบักับ         

ย่อหน้ำท่ีสอง) ................................................................................................................................................ 
.................... (ค ำอธิบำย ย่อหน้ำท่ีอธิบำยสรุปถึงข้อดีของกำรใช้กำรประดิษฐ์แก้ปัญหำ) ..................................................... 

ตัวอย่าง 

.................... (ค ำอธิบำย ส่วนนีใ้ห้น ำเสนอตัวอย่ำงกำรทดลองท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อเด่นของกำรประดิษฐ์ท่ีเสนอเทียบกบักำร
ประดิษฐ์ท่ีมอียู่ก่อนหน้ำในรูปแบบกำรน ำเสนอต่ำง ๆ เช่น ตำรำง ค่ำทำงกำยภำพ ค่ำทำงเคม ีฯลฯ... ส่วนนีจ้ะช่วยลดกำรปฏิเสธ
ในกำรให้ควำมคุ้มครองกำรประดิษฐ์เน่ืองจำกมข้ีอมลูรองรับของเด่นของกำรประดิษฐ์)  

วธีิการในการประดิษฐ์ทีด่ีทีสุ่ด 
ดงัท่ีกล่ำวไวแ้ลว้ในหวัขอ้กำรเปิดเผยกำรประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ 
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ข้อถือสิทธิ 
บอกลกัษณะขอบเขตทำงเทคนิคท่ีตอ้งกำรไดรั้บควำมคุม้ครองอยำ่งสมบูรณ์และครบถว้น และบอกถึงกำรประดิษฐน์ั้นมีลกัษณะ
พิเศษอยำ่งไร 

1.วลนี ำ (ส่ิงประดิษฐ์ท่ีจะขอ และส่วนขยำย) + ค ำเช่ือม (เช่น/ซ่ึง, ท่ี, ท่ีซ่ึง) + ลกัษณะทำงเทคนิคท่ีจ ำเป็น(essential feature) 
ของกำรประดิษฐ์ 

2.วลีน ำ............................................ตำมข้อถือสิทธิ 1 + ค ำเช่ือม (เช่น/ซ่ึง, ท่ี, ท่ีซ่ึง) + ลักษณะทำงเทคนิคพิเศษเพ่ิ มเติม 
(special feature)  

3.วลนี ำ.............................................ตำมข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2  + ค ำเช่ือม (เช่น/ซ่ึง, ท่ี, ท่ีซ่ึง) + ลกัษณะทำงเทคนิคพิเศษ
เพ่ิมเติม (special feature) 

4.วลนี ำ............................................ตำมข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อหน่ึง  + ค ำเช่ือม (เช่น/ซ่ึง, ท่ี, ท่ีซ่ึง) + ลกัษณะทำงเทคนิค
พิเศษเพ่ิมเติม (special feature) 

5.วลนี ำท่ีสอง (กรณีท่ีจะขอถือสิทธิในจ ำพวกอ่ืน เช่น 1-4 อำจขอถือสิทธิในกระบวนกำร และในข้อถือสิทธินีป้ระสงค์จะขอในตัว
ผลิตภัณฑ์) + ค ำเช่ือม (เช่น/ซ่ึง, ท่ี, ท่ีซ่ึง) + ลกัษณะทำงเทคนิคท่ีจ ำเป็น (essential feature). 

6.วลนี ำท่ีสอง....................................ตำมข้อถือสิทธิ 5 + ค ำเช่ือม (เช่น/ซ่ึง, ท่ี, ท่ีซ่ึง) + ลกัษณะทำงเทคนิคพิเศษเพ่ิมเติม 
(special feature) 
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(ถ้ามีรูปเขียน) 
 
 

รูปที่ 1 
 
 

 

รูปที่ 2 
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บทสรุปการประดิษฐ์ 
.................(ค ำอธิบำย ควรอธิบำยถึงลกัษณะทำงเทคนิคท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรแก้ปัญหำของกำรประดิษฐ์นี ้โดยอธิบำยให้ครบทุก
ส่วนของจ ำพวกกำรข้อถือสิทธิไม่เกิน 200 ค ำ)................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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7. การสืบค้นข้อมูลงานวจัิย/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 
Keyword ท่ีใชสื้บคน้ 1. .......................................................................................................................................... 
         2. .......................................................................................................................................... 
            3. .......................................................................................................................................... 
Website ท่ีใชสื้บคน้ ............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
ผลลพัธ์ท่ีได ้........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 

8. แนวทางการพฒันาสู่เชิงพาณชิย์ 

- กลุ่มของเทคโนโลย ี (เลือกเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งมำกท่ีสุดเพียง  1  เทคโนโลย)ี 

 01. อำหำร  02. เกษตร  03. อปุกรณ์/เคร่ืองมือ  04. เทคโนโลยชีีวภำพ 

 05. เคมี  06. วสัดศุำสตร์  07. อุตสำหกรรมเกษตร  08. สัตว ์

 09. จกัรกลเกษตร  10. เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์/ตกแต่ง     11. ยำ  12. เคร่ืองมือวทิยำศำสตร์/ชุดตรวจสอบ 

 13. ยำนยนต ์  14. สถำปัตยกรรมศำสตร์/อำคำร  15. อุตสำหกรรม  16. ส่ิงแวดลอ้ม 

 17. พลงังำน  18. คอมพิวเตอร์  19. วิศวกรรมเคมี  20. บรรจภุณัฑ ์

 
 
- ท่ำนตอ้งกำรน ำงำนวจิยัไปขยำยผลสู่เชิงพำณิชย/์ถ่ำยทอดเทคโนโลยหีรือไม่ 
                      ตอ้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
            ตอ้งกำรขยำยผลสู่เชิงพำณิชย ์โดยเขำ้ร่วมโครงกำรบ่มเพำะธุรกิจ 
          ไม่ตอ้งกำร เพรำะ ........................................................................... 
   ตอ้งกำรแต่ยงัไม่พร้อม เพรำะ ......................................................... 
- กรณีตอ้งกำรขยำยผลสู่เชิงพำณิชย/์ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

-    มีแผนกำรตลำดหรือไม่       
       มี  (โปรดแนบเอกสำร)           ไม่มี         

 -     มูลค่ำทำงกำรตลำด     
        ผลิตภณัฑใ์หม่           ทดแทนกำรน ำเขำ้    ลดตน้ทุนกำรผลิต 

- แหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้   
        ตลำดภำยในประเทศ                       ตลำดภำยนอกประเทศ 

                      ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ      ทดแทนกำรน ำเขำ้ 
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9. ข้อมูลเพิม่เติม/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 
 ขอรับรองว่าข้อความทีไ่ด้ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                                                       ลงช่ือ _________________________ 
               (_________________________) 

                             วนัที_่_____/_________/_______ 


