คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงาน
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กรณี การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงาน สพภ.
กรณีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงาน สพภ. กรณีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือ การอนุญาตให้ใช้
สิทธิ (Licensing) คือ การที่เจ้าของสิทธิ หรือ สพภ. อนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ใช้สิทธิใดๆ เช่น ผลิต ขาย ใช้
หรือมีไว้เพื่อขาย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ
• รูปแบบของการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์หรือสิทธิในผลงาน สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ แบบไม่เด็ดขาด (Non- Exclusive License) กรณีนี้เมื่อ สพภ. ได้อนุญาตให้
บุคคลอื่นใช้สิทธิในผลงานแล้ว สพภ. ยังคงสามารถใช้และ/หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในผลงานที่
ได้อนุญาตดังกล่าวได้อีก (นอกเหนือจากผู้รับอนุญาตรายแรกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ) โดยไม่จากัด
จานวนครั้งและบุคคล ตลอดระยะเวลาตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานนั้น
2. การอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด (Exclusive License) กรณีนี้เมื่อ สพภ. ได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว สพภ. จะไม่มีสิทธิใช้และอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในผลงานที่ได้
อนุญาตดังกล่าวอีกได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานนั้น
• รูปแบบการคิดค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน ซึ่งมีรูปแบบการคิดคค่าตอบแทนการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในผลงานนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น
1. ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Disclosure Fee)/ ค่าตอบแทนการใช้สิทธิเบื้องต้น/ ค่าแรกเข้า (Upfront
Fee) คือ ค่าตอบแทนที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตกลงจะชาระให้แก่ สพภ. เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีและ/
หรือผลงานของ สพภ. และเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความตั้งใจในการขออนุญาตใช้สิทธิ
2. ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิ (Royalty Fee) คือค่าตอบแทนที่ผู้รับอนุญาตตกลงชาระให้แก่ สพภ.
เพื่อตอบแทนการใช้สิทธิในเทคโนโลยีและ/หรือผลงานของ สพภ. ซึ่งยังสามารถแบ่งการคานวณได้
หลายรูปแบบ เช่น ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบการคานวณเป็นรายปี ค่าตอบแทนการ
อนุ ญาตให้ ใช้สิ ทธิแบบคานวณตามขั้นความสาเร็จ (Milestone Achievement) ค่าตอบแทนการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบคานวณเก็บครั้งเดียว (Lump Sum) ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ
คานวณจากยอดผลิตหรือยอดขายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงาน สพภ. กรณีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เริ่ม (Sniffer dogs)

1. กลุ่มกิจการฯ
ประเมินศักยภาพผลงาน
เชิงพาณิชย์

NO

ใช้ประโยชน์อื่น

YES
2. ประชาสัมพันธ์ผลงาน สพภ.
3. ผู้สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจานง
(letter of intent: LOI)
4. กลุ่มกิจการฯ ติดตามข้อเสนอ
และจัดทาข้อมูลบทวิเคราะห์

5. สพภ. ดาเนินการ
เจรจาต่อรองร่วมกับ
ผู้สนใจ

YES

1 เดือน
NO

สิ้นสุดการเจรจา

NO

6. คณะอนุฯ IP
พิจารณาการอนุญาตใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1 เดือน

7. จัดทาบันทึกข้อความแจ้ง
ผอ. สพภ. เพือ่ พิจารณา

8. คณะกรรมการ
บริหาร สพภ.
พิจารณาอนุมัติ

YES
9. กลุ่มฯ กฎหมายจัดทาสัญญา
อนุญาตใช้สิทธิ/ลงนามสัญญา

10. กลุ่มกิจการฯ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี/ติดตาม
สิ้นสุด

NO

1 เดือน

ขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงาน สพภ. กรณีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1. กลุ่มกิจการ สพภ. ทาการประเมินศักยภาพผลงานเชิงพาณิชย์ของผลงาน สพภ. ซึ่งหากเป็นผลงานที่ไม่มี
ศักยภาพเชิงพาณิช ย์ จ ะถูกน าไปใช้ป ระโยชน์ในรูปแบบอื่น เช่น การเผยแพร่ทางวิช าการ หรือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น
2. สพภ. ทาการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การออกแสดงผลงาน IP Catalogue และ IP
Market Place เป็นต้น พร้อมดาเนินการประกาศโฆษณาผลงานบนหน้าเว็บไซด์ สพภ. ไม่ต่ากว่า 30 วัน
เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ และเปิดโอกาสในการเสาะหาผู้
ขอรับการพิจารณาอนุญาตเพิ่มเติม
3. ผู้ที่สนใจทาการยื่นหนังสือแสดงเจตจานงใช้ประโยชน์จากผลงานสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (BEDO IP form-04) มายัง ผอ.สพภ.
4. กลุ่มกิจการ สพภ. ดาเนินการประสานและติดตามข้อเสนอแผนการนาผลงานไปใช้ประโยชน์จากผู้ที่สนใจ
ตลอดจนจัดทาข้อมูลบทวิเคราะห์ การนาผลงานไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการกาหนดแนวทางกรอบการ
เจรจาต่อรองและใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงาน สพภ. กรณีการ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
5. ตัวแทน สพภ. ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการเข้าเจรจาต่อรองกับผู้ที่สนใจใช้ประโยชนผลงาน โดยมีเงื่อนไข
ของการเจรจา ดังนี้
- ขอบเขตของเทคโนโลยีที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ (Scope of Technology)
- ระยะเวลาของการใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยี (Term of Licensing)
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้รับสิทธิการใช้เทคโนโลยี
- ขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
6. กลุ่มกิจการ สพภ. เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อพิจารณาการอนุญาตใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
7. กลุ่ ม กิ จ การ สพภ. จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความแจ้ ง ผอ.สพภ. เพื่ อ พิ จ ารณาน าเสนอวาระเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
8. คณะกรรมการบริหาร สพภ. พิจารณาการอนุญาตใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
9. กลุ่มกิจการกฎหมายจัดทาร่างสัญญาและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
10. กลุม่ กิจการ สพภ. ประสานนักวิจัยในการดาเนินการถ่ายทอดผลงาน ตามแผนงานที่ตกลงกันไว้ พร้อมติด
ตามหลังการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงสถานภาพของเทคโนโลยีที่ได้
ถ่ายทอดไป โดยพบปะเยี่ยมชม รวมถึงรับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข
กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา สพภ.

แบบฟอร์มขอรับบริการ
กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา สพภ.
ส่วนที่ 1 สาหรับผู้ขอรับบริการ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว.............................................................
ตาแหน่ง  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  อื่นๆ .............................................
กลุ่มกิจการ.......................................................................................................
โทรศัพท์:……………………………………. มือถือ:………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 2 สาหรับเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบเอกสาร
 สัญญาจ้าง/รับทุน เลขที่....................................วันที่……………………….
 เล่มรายงานโครงการ
 ไฟล์เอกสารรายงานโครงการ
 แบบฟอร์มการเปิดเผยการประดิษฐ์ผลงานวิจัย (BEDO IP form-02)
 แบบฟอร์มการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ผลงานวิจัย
(BEDO IP form-03)
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................................
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

มีความประสงค์ขอรับบริการ
 รับปรึกษา/คาแนะนาเบื้องต้น
 ประเมินความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองฯ เบื้องต้น
 นาส่งเอกสารจดแจ้ง/ ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
 อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... เรียน ผู้อานวยการกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
ข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน
ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
ถูกต้องแล้ว
 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
 ความลับทางการค้า  ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า
 ทราบ
 อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................
 พิจารณา………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………
ที่มาของผลงาน
ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์……………………………………………………………………….
....................................................
 สัญญาจ้าง เลขที่................................................วันที.่ ................................
(..................................................)
เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 สพภ.-วช. สัญญารับทุนเลขที่...........................วันที่………………………….
............../..................../................
 อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................
โครงการ…………………………………………………………………………………………. ส่วนที่ 3 ผู้อานวยการกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
เรียน รองผู้อานวยการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม
………………………………………………………………………………….……………………
และการต่างประเทศ
ข้อมูลผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ/สร้างสรรค์
 นาย  นาง  นางสาว  ตาแหน่งวิชาการ (โปรดระบุ)....................  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ…………………………………….…………………….
ชื่อ………………………………………………………………………………..……………….. ……………………………………………………………………………………………………
สังกัด................................................................................................................
โทรศัพท์:……………………………………. มือถือ:……………………………………….
....................................................
(..................................................)
E-mail: …………………………………………………………………………….…………..
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
............../..................../................
หลักฐานที่แนบมาด้วย จานวน....................รายการ (ตามระบุในส่วนที่ 2)
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………….. ส่วนที่ 4 รองผู้อานวยการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์
นวัตกรรม และการต่างประเทศ
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
 อนุมัติ……………………………………………………………………………………..
 ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………….
..................................................
ผู้ขอรับบริการ
……………………………………………………………………………………………………
............../..................../.............
..................................................
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการ...............
............../..................../.............

....................................................
(..................................................)
รองผู้อานวยการ สพภ.
............../..................../................
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แบบฟอร์มการเปิดเผยการประดิษฐ์ผลงานวิจัย
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
1. ชื่อโครงการวิจัย
………………………………………………………………………………………………...……………………………..…………………………………
……………………………………………………………………...………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………...………………………………………………………..…………………………………
2. ชื่อผู้ประดิษฐ์/นักวิจัย
2.1 ชื่อ–นามสกุล …………………………………………………………………… ตาแหน่ง ……………………………………………………
หน่วยงานต้นสังกัด (ภาควิชาและคณะ) …………………………………..……………………………..………………..………...…
ที่ อ ยู่ ที่ ท า ง า น ………………………………………………………………………………..…………………………………..………
โทรศัพท์ที่ทางาน …………………………………….…………………… โทรศัพท์มือถือ …………………………………………
อีเมล์ …………………………………………………………………….………………… โทรสาร ……………………….………..…….……
2.2 ชื่อ–นามสกุล …………………………………………………………………… ตาแหน่ง ……………………………………………………
หน่วยงานต้นสังกัด (ภาควิชาและคณะ) …………………………………..……………………………..………………..………...…
ที่ อ ยู่ ที่ ท า ง า น ………………………………………………………………………………..…………………………………..………
โทรศัพท์ที่ทางาน …………………………………….…………………… โทรศัพท์มือถือ …………………………………………
อีเมล์ …………………………………………………………………….………………… โทรสาร ……………………….………..…….……
3. ประเภททรัพย์สินทางปัญญา
3.1 O สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
3.2 O สิทธิบัตรการออกแบบ
3.3 O ลิขสิทธิ์ (โปรดระบุเลขประจาตัวประชาชน เพื่อใช้ในแบบ ลข. 01 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา)
.................................................................................................................................................... ....................
3.4 O ความลับทางการค้า
หมายเหตุ; หากตอบข้อ 3.2-3.4 ให้เว้นข้อ 4-5 และข้ามไปทาข้อ 6
4. ลักษณะของการประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นตามโครงการวิจัยนี้
O กระบวนการ/ ผลิตภัณฑ์ใหม่
O กระบวนการ/ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
O กระบวนการ/ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม แต่ประยุกต์ใช้กับกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบการใช้
ประโยชน์แบบใหม่
O อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………….………….…………………..………………………………………………….....
จุดเด่นของการประดิษฐ์
O ลดต้นทุนการผลิต
O ลดระยะเวลาในการผลิต
O ลดขั้นตอน/ความยุ่งยาก
O ลดมลพิษ/รักษาสิ่งแวดล้อม
O ประหยัดพลังงาน
O ทดแทนการนาเข้า
O อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………..………………………………………..…………………………………………………..........
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5. การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร บทความหรืองานตีพิมพ์จากวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
5.1 คาสาคัญที่ใช้ในการสืบค้น (โปรดระบุทั้งคาสามัญทั่วไปและคาศัพท์เฉพาะทาง) …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………..
5.2 เว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้น
O Google
O กรมทรัพย์สินทางปัญญา (http://patentsearch.moc.go.th/DIPSearch/)
O องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (http://www.wipo.int/pctdb/en/)
O สิทธิบัตรยุโรป (http://worldwide.espacenet.com/quickSearch?locale=en_EP)
O สิทธิบัตรอเมริกา (http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html)
O สิทธิบัตรญี่ปุ่น (http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT)
O สิทธิบัตรเกาหลี (http://k2epat.kipris.or.kr/k2epat/searchLogina.do?next=GeneralSearch)
O อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.3 ผลการสืบค้น (อธิบายโดยสังเขป และโปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับการประดิษฐ์มากที่สุด
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาความใหม่ ข องการประดิ ษ ฐ์ แ ละลดการโต้ แ ย้ ง จากผู้ ต รวจสอบ)
…………..…………………………………...…………………………………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………….………………………..……………………..……………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………...………..……………………………………………………………………………
6. แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานก่อนมาเป็นงานวิจัยตามโครงการวิจัยนี้
O ไม่มี
O มี (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)
ชื่อผู้สนับสนุนทุน ……………………………………………………………………………………………………….……………………………..…
ชื่อโครงการวิจัย ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ระยะเวลาวิจัย ……………….… ปี ………………… เดือน ………….………… เริ่มต้น ………….….…… สิ้นสุด ……..…………….…
งบประมาณรวม …………………………………………… บาท (.............................................................................................)
7. หน่วยงานร่วมวิจัย (ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
O ไม่มี
O มี (โปรดระบุและแนบเอกสารที่นาเสนอข้อมูล)…………………….………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
................................................................................................................................. ......................................................
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8. การนาเสนอข้อมูลผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสาร หรือการเผยแพร่อื่นๆ
O ไม่มี
O มี (โปรดระบุ)…………………………………………………………….……….…………………………………………
………………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………..…………………………………………………………….………………
9. การใช้ประโยชน์หลักและประโยชน์รองของการประดิษฐ์ตามโครงการวิจัยนี้ (อธิบายโดยสังเขป)
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………
………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..……….………
10. แผนการพัฒนาต่อยอดการประดิษฐ์ตามโครงการวิจัยนี้
O ไม่มี
O มี (โปรดระบุ)………………………………………..………………………………………………..………….………
………………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………..…………………………………………………………….………………
11. แผนการผลิตผลิตภัณฑ์/เครื่องมือ การขยายผลงานวิจัย การตลาดตามโครงการวิจัยนี้
O ไม่มี
O มี (โปรดระบุ)……………………………………………..……………………………..…………………….…………
………………………………………………………..…………………………..…………………………………………….………………………………
……………………………………………………………..……………………..………………………………………….…………………………………
12. การติดต่อกับหน่วยงานอื่น (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) เพื่อดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
O ไม่มี
O มี (โปรดระบุ)……………………..………………………………………………………….………………….………
………………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………..…………………………………………………………….………………
13. ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………..…………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………….………
ลงชื่อ.................................................... ผู้ยื่นเอกสาร
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ..............

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับเอกสาร
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ..............

ติดต่อ: กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา สพภ.
โทรศัพท์: 0 2141 1701 โทรสาร: 0 2143 9202 E-mail: patcharin@bedo.or.th
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แบบฟอร์มการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์
1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
(เป็นการแสดงให้ทราบว่าการประดิษฐ์นี้เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับอะไร สามารถสื่อถึงการประดิษฐ์ได้อย่างสมบูรณ์
ไม่คลุมเครือ สื่อให้ผู้อื่นหาได้โดยง่าย หลีกเลี่ยงการเรียกชื่อการประดิษฐ์ที่ตั้งหรือปรับปรุงขึ้นเอง และไม่ใช้คา
อวดอ้างคาโฆษณา หรือชื่อทางการค้า)
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
2. สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
(ระบุสาขาวิทยาการของการประดิษฐ์ว่าอยู่ในเทคโนโลยีหรือสาขาวิ ทยาการใด เช่น เคมี เคมีปิโตรเลียม เคมี
อาหาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯโดยเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อแสดงถึงการประดิษฐ์ เช่น เคมี
ปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องกับน้ามันหล่อลื่นที่มีเอสเทอร์เป็นองค์ประกอบ วิศวกรรมเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์
ถังน้ามันสารอง)
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
3. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
(บรรยายถึงลักษณะของการประดิษฐ์นั้นๆ ที่มีอยู่แต่เดิม รวมถึง ข้อจากัด ข้อบกพร่อง หรือปัญหาทางเทคนิคที่
เกิดขึ้น อันทาให้ผู้ประดิษฐ์เกิดความคิดต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อ แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนนั้นอย่างไร ควรอ้างถึงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรใกล้เคียง
กันที่มีอยู่ก่อนหน้า และเพื่อให้ง่ายต่อการเขียน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การอธิบายเรื่องทั่วไปและ
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ การบอกถึงงานที่มีมาก่อนและข้อบกพร่องของงานนั้นซึ่งมาจากการสืบค้น
ข้อมูล และการแก้ปัญหาด้วยการประดิษฐ์ของเรา)
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
4. ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
(ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ได้คิดขึ้นโดยย่อรวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้
แนะนาให้แบ่งออกเป็นสองย่อหน้า คือ ย่อหน้าแรกเกี่ยวกับลักษณะของการประดิษฐ์โดยสรุปเฉพาะลักษณะทาง
เทคนิคที่จาเป็นต่อการแก้ปัญหา (essential feature) และย่อหน้าที่สองกล่าวถึงความมุ่งหมายของการประดิษฐ์)
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
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5. การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
(เป็นการบรรยายถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรว่ามีลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ ขั้นตอน
ต่า งๆ ผลดี ของการประดิ ษฐ์ ตลอดจนตัว อย่ างที่จ ะแสดงถึ งการประดิ ษ ฐ์ นั้ นๆ และผลการทดลอง ทดสอบ
เปรียบเทียบ (ถ้ามี) โดยสมบูรณ์ ไม่มีการซ้อนเร้น และชัดแจ้งพอที่จะทาให้ผู้มีความชานาญในระดับสามัญใน
ศิลปวิทยาการนั้นๆ สามารถเข้าใจในการประดิษฐ์ และสามารถปฏิบัติตามได้ โดยใช้คาศัพท์ที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิท ยาการ หรื อถ้ าใช้ คาศั พท์ที่ ไม่เป็ น ไปตามที่เข้ าใจกันทั่ ว ไปให้ นิ ยามความหมายด้ว ย ควรเริ่มอธิบาย
จากภาพรวมไปยังภาพย่อย แล้วจึงกล่าวถึงรายละเอียดปลีกย่อยของการประดิษฐ์ กรณีมีรูปเขียนให้อธิบายตาม
การเรียงลาดับของรูปเขียน ทั้งนี้ ต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์สามารถทางานได้จริง
ถ้อยคาที่ใช้ต้องเหมือนกันตลอดทุกส่วนของคาขอ)
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………
6. คาอธิบายรูปเขียนโดยย่อ ( ถ้ามีรูปเขียน )
(อธิบายว่ารูปเขียนที่ปรากฏในเอกสารประกอบคาขอนั้นคืออะไร โดยการบรรยายอย่างย่อ สรุปสั้นๆ เนื่องจาก
คาอธิบายสิ่งที่ปรากฏในรูปอย่างละเอียดจะถูกนาไปอธิบายไว้ในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์)
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………………………………………………………….………………
7. วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
(กรณี ที่ กล่ า วถึ งรายละเอี ย ดทั้ งหมดไว้แ ล้ ว ในหั ว ข้ อ การเปิ ด เผยการประดิ ษฐ์ โ ดยสมบู ร ณ์ ให้ ใ ช้ ข้ อความว่ า
“ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์”)
………………………………”ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์”………………………………………
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………..
8. ข้อถือสิทธิ
(ต้องระบุถึงลักษณะทางเทคนิ คของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง
โดยสมบูรณ์ ต้องชัดแจ้ง รัดกุม รวมทั้งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ โดยระบุเป็นข้อๆ ให้ชัดเจนว่า
เป็นการประดิษฐ์อะไร มีสูตรและกรรมวิธีการประดิษฐ์ ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เทคนิคหรืออุปกรณ์ และ
การนาไปใช้อย่างสัมพันธ์กัน)
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
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9. รูปเขียน (ถ้ามี)
(กรณีที่รูปเขียนทาให้สามารถเข้าใจการประดิษฐ์ได้ดีขึ้น ต้องจัดทารูปเขียนที่เขียนตามหลักวิชาการเขียนแบบ มี
หมายเลขแสดงชิ้นส่วน รูปเขียนของคาขอด้านวิศวกรรมส่วนใหญ่ต้องมีและมักจะลาดับรูปเขียนโดยเริ่มจากรูปที่
แสดงทั้งระบบ ตามด้วยรูประหว่างกลางและรูปแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ สาหรับรูปเขียนของคาขอด้านเคมี+
ชีวภาพที่อาจมีได้ เช่น กราฟ flow chart ของขั้นตอน สูตรโครงสร้างของสารเคมี)

10. บทสรุปการประดิษฐ์
(สรุปสาระสาคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ เพื่อให้เข้าใจได้ โดยสรุปว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวคืออะไร ใช้ทาอะไร
อธิบ ายส่ ว นประกอบส าคัญ และการทางาน แต่ ต้องไม่ อ้า งถึง ส่ ว นอื่ นของค าขอ เนื่อ งจากบทสรุป มัก ถูก อ่า น
เพียงลาพัง และมีถ้อยคาไม่เกิน 200 คา หรือความยาวตามความเหมาะสมของการประดิษฐ์นั้นๆ)
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
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หนังสือแสดงเจตจำนงใช้ประโยชน์จำกผลงำนสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
เขียนที่ ..............................................
.........................................................
วันที่ ............ เดือน .............................พ.ศ. .....................
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) .................................................................................................................
อำยุ ................... สัญชำติ ....................... ที่อยู่ ..................................................................................................
......................................................................................................................................... ..................
หมำยเลขโทรศัพท์ ...................................... โทรสำร ...................................... มือถือ ........................................
ขอยื่นคำขอฉบับนี้ เพื่อขออนุญำตใช้ประโยชน์จำกผลงำน สพภ. ในกรณี
 (1) กำรใช้ประโยชน์โดยองค์กรของชุมชน
 (2) กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
 (3) กำรใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
ในนำมของ
 องค์กรของชุมชน คือ ....…...........................................................................................................................
ตำบล .............................................. อำเภอ .............................................. จังหวัด ............ .................................
 บุคคลธรรมดำ คือ (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................................
อำยุ ...........ปี เลขประจำตัวประชำชน ................................................. สัญชำติ . ...............................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ................................................
 นิติบุคคล คือ ..........................................................................................................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท ......................................................................................................... .............
จดทะเบียนไว้ ณ ............................................................... เมื่อวันที่ ............................................................
เลขทะเบียนที่ ...................................................................................................... ....................................
สำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ ..........................................................................................................................................
มีควำมประสงค์จะขอใช้ในผลงำน สพภ. เรื่อง..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ จะขอบพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นคำขออนุญำต
(...........................................................)

