(เฉพาะเจ้าหน้าที่) รับตรวจเอกสาร

แบบคำขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เลขทะเบียนรับ
วันเดือนปีที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข้าพเจ้า
ตำแหน่ง
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม/ผูร้ ับมอบอำนาจ ในนามหน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยมีผู้ช่วยติดต่อ/ประสานงาน คือ
ฝ่าย/แผนก/ศูนย์/งาน
โทรศัพท์

อีเมล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรสาร

อีเมล

มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ดังนี้
(* ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏเป็นสาธารณะในบัญชีนวัตกรรมไทย)
(โปรดระบุ ชื่อสามัญของผลงาน (Common Name / Generic name) หมายถึง ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยทั่วไป ที่ไม่เฉพาะเจาะจง
ถึงตราสินค้ารายใดรายหนึ่งซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะสามารถค้นหาได้โดยง่ายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( e-GP))

ชื่อผลงาน : ชื่อสามัญภาษาไทย :

(ต้องระบุ) (ชื่อสามัญ เรียกผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยทั่วไป)

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) :
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนผลงาน (“เจ้าของผลิตภัณฑ์”)
(“เจ้าของผลิตภัณฑ์” หมายถึง “ผู้มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ มีสิทธิในการใช้ผลการวิจัยพัฒนา เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์”)
❑ หน่วยงานเอกชน

❑ รัฐวิสาหกิจ

❑ หน่วยงานรัฐ

❑ อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อหน่วยงาน :
วันจดทะเบียนก่อตั้ง
เลขที่ทะเบียนการค้า / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
บาท ชำระแล้ว
ความเป็นเจ้าของกิจการโดยคนไทย (สัดส่วนของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย)
%
เว็บไซต์หน่วยงาน :
อีเมลหน่วยงาน
ที่ตั้งหน่วยงาน
ตั้งอยู่เลขที่
แขวง/ตำบล
รหัสไปรษณีย์

หมู่ที่

ตรอก/ซอย
เขต/อำเภอ
โทรศัพท์
โทรสาร

บาท

ถนน
จังหวัด
อีเมล

ที่ตั้งสถานที่ผลิต ( ❑ มีที่อยู่เดียวกับที่ตั้งหน่วยงาน ❑ เป็นหน่วยงานเดียวกันแต่ไม่ได้มีที่อยู่เดียวกับที่ตั้งหน่วยงาน โปรดระบุ)
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อสั่งจ้าง ชื่อผู้รับการติดต่อ
ฝ่าย/แผนก/ศูนย์/งาน
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
เว็บไซต์หน่วยงาน :
อีเมล
(ต้องมี) ช่องทางติดต่อหลังการขาย/การรับแจ้งปัญหา
อีเมล (ต้องระบุ)
ช่องทางอื่นๆ (ระบุ)
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1.2 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ผลิต และ/หรือ ผู้แทนจำหน่าย
1.2.1 หน่วยงานทีม่ ีอำนาจผลิตตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ผลิต (ถ้ามี)
(ในกรณีหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนฯ ไม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเอง โปรดระบุชื่อหน่วยงานผู้ผลิต และแนบเอกสารรับรองนิติบุคคล)
(* ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏเป็นสาธารณะในบัญชีนวัตกรรมไทย)

ชื่อหน่วยงาน :
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์หน่วยงาน :
สถานที่ผลิตมีเอกสารตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล

1.2.2 ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)
ผู้ยื่นคำขอฯ มีความประสงค์ (โปรดทำเครื่องหมาย )
❑ เป็นผู้มสี ิทธิจำหน่ายผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย ❑ ไม่ได้จำหน่ายด้วยตนเอง
(ในกรณีหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนฯ ไม่ได้จำหน่ายด้วยตนเอง โปรดระบุข้อมูลหน่วยงานผู้แทนจำหน่าย และแนบเอกสารแต่งตั้งผู้แทน)
(* ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏเป็นสาธารณะในบัญชีนวัตกรรมไทย)

ชื่อหน่วยงาน :
ช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อสั่งจ้าง ชื่อผู้รับการติดต่อ
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์หน่วยงาน :
ชื่อหน่วยงาน :
ช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อสั่งจ้าง ชื่อผู้รับการติดต่อ
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์หน่วยงาน :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ฝ่าย/แผนก/ศูนย์/งาน
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ฝ่าย/แผนก/ศูนย์/งาน
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล

ชื่อหน่วยงาน :
ช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อสั่งจ้าง ชื่อผู้รับการติดต่อ
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์หน่วยงาน :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ฝ่าย/แผนก/ศูนย์/งาน
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล

ชื่อหน่วยงาน :
ช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อสั่งจ้าง ชื่อผู้รับการติดต่อ
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์หน่วยงาน :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ฝ่าย/แผนก/ศูนย์/งาน
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคและการผลิต ที่จะปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย
2.1 ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมที่จะขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
(หมายถึง ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทีเ่ จ้าของผลิตภัณฑ์ กำหนดขึ้น เพื่อสื่อถึงความต่างจากคู่แข่งขัน หรือชื่อที่มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายทางการค้า ในการจำหน่ายเชิงพาณิชย์)
(* ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏเป็นสาธารณะในบัญชีนวัตกรรมไทย)

ชื่อทางการค้าภาษาไทย :
ชื่อทางการค้าภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) :
2.2 รายการผลิตภัณฑ์หรือบริการ หน่วยนับ และ ราคาขายสุทธิต่อหน่วย ของผลงานนวัตกรรมที่จะปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย
(แสดงราคาขายสุทธิ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบย่อยสำคัญของผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบที่ให้ใช้งานได้ทันที โดยสังเขป)
(* ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏเป็นสาธารณะในบัญชีนวัตกรรมไทย) และโปรดเลือก  เกี่ยวกับราคาขายต่อหน่วยและการรับประกัน

2.2.1 รายการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

รหัสผลิตภัณ ฑ์/บริก าร
(เช่น ตราสินค้า (Brand) / ชือ่ (item) /รุ่น (model) / ชนิด (Type) / ในระบบจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง
ความแรง (intensity) / ขนาด (size) / ปริมาณ (volume) / ขนาดบรรจุ) ภาครัฐ (e-GP)3

ชื่อ
หน่วยนับ

1)
2)
3)
4)
5)

(ต้องระบุ)

(ต้องระบุ)

ราคาขายต่อหน่วย (บาท)1

 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ต้องระบุ)

การรับประกัน  มี ดังนี้ (โปรดระบุ)
 ไม่มี
ราคาขายต่อหน่วยรวมค่าใช้จ่ายดังนี้
 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โปรดระบุเงื่อนไข (ถ้ามี)
 ค่าติดตั้ง โปรดระบุเงื่อนไข (ถ้ามี)

2.2.2 รายการ วัสดุสิ้นเปลือง / อุปกรณ์เสริม / บริการเสริม2
(เช่น ตราสินค้า (Brand) / ชือ่ (item) /รุ่น (model) / ชนิด (Type) /
ความแรง (intensity) / ขนาด (size) / ปริมาณ (volume) / ขนาดบรรจุ)

1)
2)
3)

(ถ้ามี) (ต้องระบุ)

รหัสผลิตภัณฑ์/บริการ
ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP)3

ชื่อ
หน่วยนับ
(ต้องระบุ)

ราคาขายต่อหน่วย (บาท)1

 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ถ้ามี) (ต้องระบุ)

การรับประกัน  มี ดังนี้ (โปรดระบุ)
 ไม่มี
ราคาขายต่อหน่วยรวมค่าใช้จ่ายดังนี้
 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โปรดระบุเงื่อนไข (ถ้ามี)
 ค่าติดตั้ง โปรดระบุเงื่อนไข (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 1. สำนักงบประมาณ จะพิจารณาทบทวนราคาขายของผลงานที่ประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วทุกปี
2. วัสดุสิ้นเปลือง / อุปกรณ์เสริม / บริการเสริม ที่จะขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ต้องเป็นรายการที่เป็นผลมาจากการวิจัย
พัฒนา เพื่อใช้งานร่วมกับรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่จะขอขึ้นทะเบียนฯ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยทั่วไป
3. รหั ส ในระบบการจัด ซื ้ อจั ด จ้ า งภาครั ฐ (e-GP) โดย กรมบั ญ ชี ก ลาง ที ่ เ กี ่ ย วข้ องกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรือ บริ ก าร เช่ น UNSPSC
(รหัสมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของสหประชาชาติ : The United Nations Standard Products and Services Code)
หรื อ TMT (บั ญ ชี ข ้ อ มู ล ยาและรหั ส ยามาตรฐานของไทย : Thai Medicines Terminology) หรื อ รหั ส วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง
(CMC : Construction Materials Code) หรือรหัสอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ถ้ามี)
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2.3 รายละเอียด (Description) และคุณลักษณะ (Specification) ของผลงานนวัตกรรมที่จะปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย
(โปรดบรรยายรายละเอี ย ด (Description) และระบุ ค ุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ (Specification) ที ่ ส ำคั ญ โดยสั ง เขป ซึ ่ ง สามารถอ้ า งอิ ง กับ
(หัวข้อ 3.3) มาตรฐานหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) และ(หัวข้อ 3.4) ผลการวิเคราะห์ทดสอบจากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้)

2.3.1 บรรยายรายละเอียด (Description) คุณสมบัติทางเทคนิคผลงานนวัตกรรม ที่จะปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสังเขป
(* ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏเป็นสาธารณะในบัญชีนวัตกรรมไทย)

(ต้องระบุ)

2.3.2 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ผลงานนวัตกรรมที่จะปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย
โปรดระบุข้อมูลส่วนที่สำคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง คุณสมบัติทางเทคนิค
(Technical Specification), คุ ณ สมบั ต ิ ก ารใช้ ง าน (Functional Specification), คุ ณ ลั ก ษณะที ่ ม ี ผ ลการทดสอบ (Testing),
ส่วนผสม, ส่วนประกอบ (Composition Specification), มาตรฐาน (Standard) และ การบริการหลังการขาย (After Service)
(* ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏเป็นสาธารณะในบัญชีนวัตกรรมไทย)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

(ต้องระบุ)

หมายเหตุ (ถ้ามี) ข้อแนะนำการใช้งาน ระยะเวลาเตรียมการเพื่อจัดส่ง ประเด็นของผู้ซื้อที่ต้องเตรียมการ หรือ รายละเอียด
เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์กับทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างผลงานนวัตกรรมไทย
2.4 ประเภทสินค้าและบริการนวัตกรรมที่จะปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย (หมวดหมู่ครุภัณฑ์ตามการจัดประเภทของสำนักงบประมาณ)
(* ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏเป็นสาธารณะในบัญชีนวัตกรรมไทย) (โปรดทำเครื่องหมาย  เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ด้านก่อสร้าง
ด้านการศึกษา
ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ด้านสำนักงาน
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง

ด้านการเกษตร
ด้านโฆษณาและเผยแพร่
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
ด้านสำรวจ
อื่นๆ

ด้านการแพทย์
ด้านงานบ้านงานครัว
ด้านโรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์

2.5 ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความพร้อมในเชิงพาณิชย์ มีข้อมูลกำลังการผลิตต่อปี และ/หรือ ความสามารถในการให้บริการ ดังนี้
(โปรดระบุข้อมูลเชิงปริมาณ ของกำลังการผลิตต่อปี และ/หรือ ความสามารถในการให้บริการของผลงานนวัตกรรม เป็นหน่วยนับที่สอดคล้อง
กับ หัวข้อ 2.2 ที่แสดงความพร้อมในการผลิต จำหน่าย และให้บริการ หากมีความต้องการสั่งซื้อสั่งจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ)

รายการผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ตามแบบคำขอฯ หัวข้อ 2.2 โดยย่อ
(ต้องระบุ)

กำลังการผลิตปกติ และ/หรือ
ความสามารถในการให้บริการ
(ต้องระบุ)

ขยายกำลังการผลิตสูงสุด และ/หรือ
ความสามารถในการให้บริการสูงสุด
(ต้องระบุ)

รวมขีดความสามารถสูงสุดรวมทุกรายการ
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2.6 การจัดจำหน่ายหรือให้บริการในเชิงพาณิชย์ (โปรดทำเครื่องหมาย  )
2.6.1 ผลงานนวัตกรรมนีจ้ ำหน่ายหรือให้บริการในเชิงพาณิชย์แล้วหรือไม่? ❑ เคย เมื่อปี พ.ศ.
โดยได้นำไปใช้จริงกับหน่วยงาน (โปรดระบุ)
2.6.2 เคยจำหน่ายหรือให้บริการในเชิงพาณิชย์กับหน่วยงานภาครัฐหรือไม่? ❑ เคย ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.
ข้อมูลการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งแรก และ ย้อนหลัง 2 ครั้งล่าสุด (ถ้ามี)

❑ ไม่เคย
❑ ไม่เคย

(โปรดแนบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น)

ชื่อหน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง ครั้งแรก

เดือน/ปี ที่จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง/เลขที่เอกสาร
(โปรดแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม)

จัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง 2 ครั้งล่าสุด
1)
2)

(โปรดแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม)

2.7 ระบุหน่วยงานภาครัฐทีส่ ามารถ นำผลงานนวัตกรรมนีไ้ ปใช้ประโยชน์ (โปรดระบุ ชื่อหน่วยงานภาครัฐ และกระทรวง)
ชื่อหน่วยงานภาครัฐ
(ต้องระบุ)

กระทรวง/ส่วนราชการ
(ต้องระบุ)

2.8 ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีใ่ กล้เคียง หรือใช้เปรียบเทียบกับผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(เพื่อประโยชน์ของผู้ยื่นคำขอฯ และให้หน่วยงานผู้ซื้อได้ทราบว่าผลงานนี้ จะนำไปใช้ทดแทนสินค้าหรือบริการใด ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน)

2.8.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใกล้เคียง ใช้เปรียบเทียบ ในประเทศ และ/หรือ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
รหัสวัสดุอุปกรณ์ ของกรมบัญชีกลาง หรือรหัสรายการเบิกจ่ายของ สปสช. ที่สามารถนำผลงานนวัตกรรมไทยไปใช้ทดแทนได้
(ข้อแนะนำ สืบค้นเลขรหัส UNSPSC จาก www.gprocurement.go.th หรือติดต่อกรมบัญชีกลาง)

รหัสผลิตภัณฑ์/บริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) หรือ รหัส UNSPSC
ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ชื่อบริษัทผู้ผลิต
รุ่นรายการ/ราคาต่อหน่วย
บาท (โปรดแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
รุ่นรายการ/ราคาต่อหน่วย
บาท (โปรดแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
รายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม และ/หรือ คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า โดยสรุปย่อ
2.8.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใกล้เคียง ใช้เปรียบเทียบ จากต่างประเทศ หรือเพื่อทดแทนการนำเข้า
รหัสผลิตภัณฑ์/บริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) หรือ รหัส UNSPSC
ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ชื่อบริษัทผู้ผลิต
ชื่อประเทศ
มูลค่านำเข้าโดยประมาณ (ถ้ามี)
รายการ/ราคาต่อหน่วย
บาท (โปรดแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
รายการ/ราคาต่อหน่วย
บาท (โปรดแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
รายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม และ/หรือ คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า โดยสรุปย่อ
2.8.3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใกล้เคียง ใช้เปรียบเทียบในบัญชีนวัตกรรมไทย
รหัสรายการนวัตกรรมไทย
หน่วยงานผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รุ่นรายการ/ราคาต่อหน่วย
บาท (โปรดแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
รุ่นรายการ/ราคาต่อหน่วย
บาท (โปรดแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
รายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม และ/หรือ คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า โดยสรุปย่อ
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ส่วนที่ 3 : รายละเอียดการวิจัยหรือพัฒนาเชิงเทคนิค กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐาน และการวิเคราะห์ทดสอบ
3.1 รายละเอียดการวิจัยหรือพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม
(โปรดแนบเอกสาร อาทิ หนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ สัญญาจ้างวิจ ัย สัญญารับถ่ายทอดเทคโนโลยี รายงานการวิจ ัย เอกสารเผยแพร่
ทางวิชาการของหน่วยงานผู้วิจัย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง จากผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผลงานวิจัยและพัฒนา/ทรัพย์สินทางปัญญา)

3.1.1 รายละเอียดวิธีการได้มาซึ่งผลงานวิจัยพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม (เลือก  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
(โปรดแนบเอกสาร อาทิ สัญญารับทุนอุดหนุน สัญญาร่วม/จ้างวิจัย สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญารับถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ)

❑ หน่วยงานผู้ยื่นฯ เป็นผู้ทำวิจัยเอง ❑ และได้รับทุนอุดหนุนจาก (ระบุ) :
❑ ร่วมวิจัย กับหน่วยงาน (ระบุ) :
❑ จ้างวิจัย กับหน่วยงาน หรือจ้างที่ปรึกษา (ระบุ) :
❑ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/รับอนุญาต จากหน่วยงาน/บุคคล (ระบุ) :
❑ อื่นๆ (ระบุ) :
ซึ่งได้วิจัยพัฒนา/เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ.
มีชื่อผลงานวิชาการ หรือ ชื่อผลงานวิจัย หรือ ชื่อเทคโนโลยี
คือ :
3.1.2 (จากข้อ 3.1.1) สรุป กระบวนการวิจัยพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางเทคนิค เฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักการและเหตุผลทางเทคนิค / ที่มาและความสําคัญ ของการวิจัยพัฒนาผลงานนวัตกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ทางเทคนิค ของการวิจัยพัฒนาผลงานนวัตกรรม ที่สามารถวัดผลได้

ความท้าทายทางเทคนิค (Technical challenges) เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการวิจัยพัฒนาผลงานนวัตกรรม
(อธิบายปัญหา ความท้าทายและความเสี่ย งทางเทคนิค ของสิ่งที่ต้องการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจำเป็นต้องหาคำตอบโดย
กระบวนการทางด้านการวิจัยหรือพัฒนา เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประเด็นทางเทคนิคดังกล่าวไม่สามารถ
แก้ไขหรือให้คำตอบได้โดยผู้ชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ได้โดยง่าย มีความเป็นเจ้าของเทคโนโลยี (Technology Owner))

ผลลัพธ์ทางเทคนิคที่สามารถวัดผลได้ เปรียบเทียบจุดเด่น หรือเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์/บริการ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
หัวข้อจุดเด่น
ทางเทคนิค

คุณสมบัติ / ข้อมูลจำเพาะ ของผลิตภัณฑ์ เทียบเคียงกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบนั
(อาจเป็นของตนเอง หรือ ของคู่แข่งในตลาด) ทั้งในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
[ ผลงานที่ยื่นคำขอฯ ]
[ ชื่อผลิตภัณฑ์เทียบเคียง ] [ ชื่อผลิตภัณฑ์เทียบเคียง ]

1)
2)
3)
4)
5)
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3.2 รายละเอียดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
3.2.1 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP: Intellectual Property) ที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม (ถ้ามี)
(ตัวอย่าง เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร คำขอสิทธิบัตร คำขออนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า การให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เป็นต้น)

ประเภททรัพย์สิน
ทางปัญญา/งานวิจัย

คำขอเลขที่
/เลขที่เอกสาร

ชื่อที่แสดงถึง การประดิษฐ์ หรือ งานวิจัย

เจ้าของผลงาน
ผู้ทรงสิทธิ/ผู้ขอรับสิทธิ

ปีที่ยื่นคำขอฯ/
ปีที่ได้รับอนุมตั ิ

3.2.2 สิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการใช้ผลการวิจัยพัฒนา เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ของเจ้าของผลงาน
(ในกรณีหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนผลงานนวัตกรรม ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา โปรดระบุรายละเอียดและ
โปรดแนบเอกสารการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการใช้ผลการวิจัยพัฒนา เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์)

❑ ผู้ยื่นคำขอฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ ผลการวิจัยพัฒนา เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
❑ ผู้ยื่นคำขอฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ ผลการวิจยั พัฒนา
โดยได้รับอนุญาตสิทธิ์ ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ ผลการวิจยั พัฒนา เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดังนี้ (ได้มากกว่า 1)
(1) ได้รับอนุญาตสิทธิ์ จาก (หน่วยงาน/บุคคล)
ตามเอกสาร ชื่อ/เรื่อง
ลงวันที่
/
/
.
3.3 มาตรฐานที่ได้รับ หรือเอกสารกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ของผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
(โปรดแนบเอกสาร ใบอนุญาต (License) ใบทะเบียน (Register) ใบรับรอง (Certificate) และรายละเอียดประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาต และ ใบรับรอง / มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ / สถานประกอบการ / กระบวนการผลิต

ประเภท
(บังคับ/สมัครใจ/เทียบเคียง)

ระบุเลขที่เอกสาร/หลักฐาน/
เอกสารอ้างอิง และหน่วยงานรับรอง

หมายเหตุ แบ่งประเภท เป็น มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standard) มาตรฐานทั่วไปหรือมาตรฐานสมัครใจ (Voluntary Standard)
และ มาตรฐานวิธีทดสอบ หรือมาตรฐานเทียบเคียงในประเทศ/ต่างประเทศ (Reference Standard) เกี่ยวข้องทางด้านประสิทธิภาพ
การใช้งาน ด้านความปลอดภัย และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

3.4 (ต้องระบุ) ผลการวิเคราะห์ทดสอบ (Test Report) จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้ เปรียบเทียบกับ ข้อกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ระบุในแบบคำขอฯ (หัวข้อ 2.3.2) ของผลงานนวัตกรรม
(โปรดระบุรายการคุณลักษณะเป็นสาระสำคัญเชิงเทคนิค และแนบเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ (Test Report) ที่ใช้อ้างอิง)

หัวข้อรายการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
(ต้องระบุ)

ค่าที่ได้จาก เกณฑ์/ คุณลักษณะ
การทดสอบ ค่าอ้างอิง ทีต่ ้องการ
(ต้องระบุ)
(ต้องระบุ)

หน่วยงาน
วิเคราะห์ทดสอบ
(ต้องระบุ)

เอกสาร ผลทดสอบ
(เลขที่ / ชื่อเอกสาร)
(ต้องระบุ)

หมายเหตุ เกณฑ์/ค่าอ้างอิง หมายถึง ค่าที่อ้างอิงตามมาตรฐาน หรือ ข้อกำหนด หรือ ที่มีแหล่งอ้างอิงเป็นที่ยอมรับได้ของผลิตภัณฑ์/บริการนั้นๆ
คุณลักษณะที่ต้องการ หมายถึง ค่าที่เจ้าของผลงาน ระบุในแบบคำขอฯ หัวข้อ 2.3.2 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ผลงาน
นวัตกรรมที่จะปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย และ เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์/บริการ เอกสารโฆษณา เพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
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ส่วนที่ 4 : เอกสารประกอบแนบท้าย
(โปรดทำเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อที่มีเอกสาร และให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น)
❑ 4.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงการวิจัยพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลงาน เช่น รายงานผลการศึกษา/การวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของหน่วยงานผู้วิจัย สัญญาร่วมวิจยั /จ้างวิจัย/ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น
❑ 4.2 เอกสารหลักฐานที่แสดงสิทธิ์ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีสิทธิในการใช้ผลการวิจัยพัฒนา เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ในงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา สัญญารับถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ เอกสารอื่นๆ เป็นต้น
❑ 4.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึง การได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เช่น ใบทะเบียน (Register)
ใบอนุญาต (License) ใบรับรอง (Certificate) การผ่านมาตรฐานบังคับ มาตรฐานสมัครใจ มาตรฐานเทียบเคียง เป็นต้น
❑ 4.4 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึง การผ่านการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้
เช่น รายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing Report) หรือเอกสารระบบคุณภาพในขั้นตอนวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น
❑ 4.5 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึง การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ให้กับเอกชน / ให้กับหน่วยงานภาครัฐครั้งแรก และย้อนหลัง 2 ครั้ง
ล่าสุด เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) หรือ ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็นต้น
❑ 4.6 สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุ ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอฯ)
(กรณีผลู้ งนามไม่ได้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจ)
❑ 4.7 สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 หรือ บมจ.6) (อายุ ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอฯ)
❑ 4.8 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) (อายุ ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอฯ)
❑ 4.9 สำเนาเอกสาร/กฎหมาย แสดงการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ และแสดงว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่มอี ำนาจ สามารถทำการผลิต
จำหน่าย และให้บริการหลังการขาย (กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย)
❑ 4.10 รูปภาพผลงานจริงที่จะขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และ Save เป็นไฟล์ .jpg แนบมาพร้อมกัน
❑ 4.11 ข้อมูลประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
เช่น การเปรียบเทียบ สินค้าหรือบริการ ทางเทคนิค และเปรียบเทียบราคา กับที่มีการจำหน่ายในประเทศ/ต่างประเทศ
เอกสารกำกับสินค้า หรือ แผ่นพับสำหรับโฆษณา (Brochure) หรือ บัญชีรายการ/ราคา (Catalogue) หรือ หรือรางวัล เป็นต้น

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความ/ข้อมูล/เอกสารหลักฐานตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
และจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย หากผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
ข้าพเจ้าได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ หรือไม่สามารถผลิต จำหน่าย หรือให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีปัญหาการใช้งาน
ที่ไม่สามารถยอมรับได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ถูกระงับสิทธิหรือเพิกถอนจากทะเบียนบัญชี
นวั ต กรรมไทย และขอรั บผิ ดชอบต่ อความเสี ยหายใด ๆ ที ่ เ กิ ดขึ ้นจากกรณีด ังกล่ าว ตลอดจนค่า ใช้ จ่ ายอื่น ๆ
ทั้งหมดด้วยตนเองโดยประการทั้งปวง

ประทับตรา
ของหน่วยงาน
(ถ้ามี)

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจลงนาม
(

)
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