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Invention Disclosure Form สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 

1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ (ภาษาไทย)                                                   

2. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ (ภาษาอังกฤษ)                                                

3. รายชื่อผู้ประดิษฐ์และสถานที่ตดิต่อ (หากมีมากกว่า 4 ท่าน กรุณาใช้ใบต่อทา้ยเป็นเอกสารแนบ) 
โดยผู้ประดิษฐ์ทุกท่าน 

- ยินยอมโอนสิทธิและอนุญาตให้มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธบิัตร รวมถึงยื่นค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรในการประดิษฐด์ังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

- ขอรับรองว่าผลงานการประดษิฐ์ที่น ามายื่นค าขอนี้ เป็นผลงานที่คิดค้นประดษิฐ์ขึ้นมาเอง โดยไม่ได้แอบอ้างน าผลงานของ
ผู้อื่นมายืน่ค าขอในครั้งนี ้

 

กรณีมีผู้ประดิษฐ์ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป เมื่อมีการออกหนังสือรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ช่ือผู้ประดิษฐ์ล าดับแรกจะปรากฏในหนังสือ
ดังกล่าว ตามด้วยค าว่า “และคณะ” ดังนั้นขอให้ตกลงกันก่อนที่จะลงนามว่าจะให้ผู้ใดเป็นช่ือแรก เพราะเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
หนังสือรับจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก 
 

สถานะผู้ประดิษฐ์และผู้ร่วมประดิษฐ์ (นักศึกษาและบุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมได้ หากเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดังกล่าว)  

  บุคลากร มข. จ านวน        คน   นักศึกษา มข. จ านวน        คน   บคุคลภายนอก จ านวน        คน  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ 
หมายเลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

ที่อยู่ 
โทรศัพท ์

ที่ท างาน/ มือถือ 
E-mail address % ส่วนร่วม ลายมือชื่อ ว/ด/ป 

1. (ระบุชื่อทั้งไทย-
ภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้
ประดิษฐล์ าดับแรก) 

   
 

    

2.     
 

    

3.     
 

    

4.     
 

    

หมายเหตุ  1. ขอให้ระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนของคณะผู้ประดิษฐ์ทุกท่าน เนื่องจากจะต้องน าข้อมูลดังกล่าวไปกรอกลงในแบบพิมพ์ค า
   ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
 2. นักศึกษา และบุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วมได้ หากเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดังกล่าว 
 3. หากต้องการระบรุายละเอียดการมีส่วนร่วมของคณะผู้ประดิษฐ์ หรือรายละเอยีดเพิ่มเติมอื่นๆ สามารถแนบเอกสารประกอบได้ 

วันที่รับเอกสาร………........………….....… 
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4. ชื่อศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/กลุ่มวิจยั (เฉพาะกรณีที่ต้องการให้นับ KPI เป็นของศูนย์/กลุ่มวิจัย) 
 ........................................................................................................................................................................................................... 

5. การเผยแพร่ผลงาน (ขอให้แนบเอกสารประกอบ) 

   เคย (ขอให้ระบุรายละเอียด วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด และแนบหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน)  

        (   )  การน าเสนอผลงาน หรือเปิดเผยการประดษิฐ์………………........................................................................…..............….  

             (   )  การส่งผลงานตพีิมพ์…………………….……………………...............................................................…………………....…........… 

        (   )  การวางจ าหนา่ย.............................................................................................................................................................. 

   ไม่เคยน าผลงานออกเผยแพร่มาก่อน 
6. การประดิษฐน์ี้มีการพัฒนาต่อยอดหรือเพิ่มเติมมาจากการประดิษฐ์หรืองานวิจัยอื่นหรือไม่ 

  มี (ขอให้ระบุแหล่งที่มา) 
 (    ) จากสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร เลขที่................................................................................................................................... 
 (    ) จากการประดิษฐ์/งานวิจยั............................................................................................................................................. 

   (    ) อื่นๆ...............................................................................................................................................................................  

  ไม่มี 

7. การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แนบเอกสารประกอบได้) 

 7.1 Keyword ที่ใช้ในการสืบค้น
........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

   7.2 ผลของการสืบค้นพบว่า   เหมือนหรือคล้ายกับงานทีป่รากฏอยู่ก่อนแล้ว  ไม่เหมือนหรือคล้ายกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว   

   7.3 Website ที่ใช้ในการสบืค้น  ประเทศไทย: https://www.ipthailand.go.th   ยุโรป: https://www.epo.org   

       สหรัฐอเมริกา: https://www.uspto.gov    ญี่ปุ่น: https://www.jpo.go.jp 

         อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................................   

  รายการของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องที่ได้จากการสบืค้น 

เลขที่สิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ ์ ประเทศ 

   

   

   

   

8. การประดิษฐน์ี้เคยน าไปยืน่ขอรับสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือไม่     
    เคย (ขอให้ระบุรายละเอียด)                       
              เลขที่ค าขอ……………...….............……. ยื่นค าขอเมือ่วันที่……..............…...………. ประเทศที่ยื่น............................................... 

     ไม่เคย 
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9. การประดิษฐน์ี้ได้รับทุนการสนบัสนนุหรืออยู่ภายใต้ข้อตกลง หรือสัญญาใดๆ กับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่    

    ได้รับทนุสนับสนุน  

  (    ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น/หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

  (    ) จากหน่วยงานภายนอก / ร่วมวิจัย 

  ขอให้ระบุรายละเอียดของแหลง่ทุน ปีงบประมาณที่ได้รับ พร้อมแนบส าเนาสัญญารับทุน 

 ชื่อแหล่งทุน................................................................................................................................................................ 

 ชื่อทุน......................................................................................................................................................................... 

 ปีงบประมาณ............................................................................................................................................................. 

     สัญญาหรือข้อตกลงอ่ืนๆ (กรุณาระบุ เชน่ สัญญาจ้างวิจยั, MTA เป็นต้น พร้อมแนบส าเนาสัญญารับทุน) 

   ...........................................………………………………………………………………………..……………………………………………… 

    ไม่ได้รับทุนสนับสนนุหรือข้อตกลงใดๆ 
10. งบประมาณในการท าวิจัย/การประดิษฐ์ เป็นจ านวนเงิน...............................................บาท (ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการขายสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตรรวมทั้งหมด) 
11. ระยะเวลาในการท าวิจยั/การประดิษฐ์..................ป.ี..................เดือน (ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการขายสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร) 
12. ต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์ต่อ 1 หน่วย (ไมร่วมค่าแรงและค่าบรรจุภัณฑ์).............................................................. 
13. การประดิษฐน์ี้มีการใช้ทรัพยากรชีวภาพดังต่อไปนี้ในการท าการวิจัยหรือไม่ 
 มี  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (    )  พืช    (    )  จุลชพี 
  (    )  สัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ (    )  เอนไซม์ (Enzyme) 
  (    )  เซลล์ไลน์ (Cell line)   (    )  สารพนัธุกรรม (DNA/RNA) 
  (    )  อ่ืนๆ (กรุณาระบุ).............................................................................................................................................. 
  โปรดระบุแหล่งที่มาของทรัพยากรชีวภาพดังกลา่ว (ขอให้แนบส าเนาข้อตกลง/สัญญาถ่ายโอนวัสดชีุวภาพ (ถ้ามี))  
   ................................................................................................................................................................................... 
  ไม่ม ี

  หมายเหตุ กรณีมีการใช้พืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพืช รวมถึงการน าพืชมาสกัดสาร เพื่อน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ ผู้
ประดิษฐ์จะต้องยื่นขออนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุง
พันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  (สอบถามรายละเอียดจาก
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข.)  

14. ผลการวิจัย หรือผลการทดสอบ หรือผลการทดลอง (ขอให้น าผลดังกล่าวไประบไุว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์)  

   มีในระดับห้องทดลอง    

   มีในสัตว์ทดลอง     

(   ) มีการด าเนนิการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง (ขอให้แนบหลักฐานการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 

   (   ) ไม่ได้ด าเนนิการขอรับการพิจารณาฯ เนื่องจาก.................................................................................................... 
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    มีในมนุษย์  

(   ) มีการด าเนนิการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ขอให้แนบหลักฐานการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง) 

   (   ) ไม่ได้ด าเนนิการขอรับการพิจารณาฯ เนื่องจาก................................................................................................... 

   ไม่มี  

15. ข้อดีและลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์  
(โปรดระบุถึงลักษณะเด่นและอธิบายในรายละเอียดของความใหม่ โดยเฉพาะในส่วนท่ีได้พัฒนาให้ดีขึน้กว่าเดิม โดยเน้นให้เห็นถึงความ
แตกต่างจากเทคโนโลยีเดมิ) 

 ......................................................................................................................................................................................................... 
 ข้อด้อยหรือข้อจ ากัดของการประดิษฐ์ 

......................................................................................................................................................................................................... 
16. ระยะเวลาในการเก็บรักษา หรืออายุการใช้งาน หรือระยะเวลาในการคงตัวของผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์...........ปี..........เดือน 
17. ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงที่มีอยู่แล้วในตลาด            

....................................................................................................................................................................................................... 
18. ลักษณะการน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์

....................................................................................................................................................................................................... 
19. แผนการวิจัย/พฒันา/ต่อยอดการประดิษฐ์นี้ (ถ้ามี)  
 ....................................................................................................................................................................................................... 
20. ข้อมูลทางการตลาด     
   มีบริษัทที่สนใจในผลงาน ได้แก่ 

a. บริษัท............................................... ผู้ประสานงาน............................................... โทรศัพท์...................................   
b. บริษัท................................................ ผู้ประสานงาน............................................... โทรศัพท์..................................  

  ไม่ม ี
21. การประชาสัมพนัธ์ผลงานการประดิษฐ์นี้โดยมหาวิทยาลัย  
   ยินยอม  
   ไม่ยินยอม (กรุณาระบุ)..................................................................................................................................................... 
22. ข้าพเจ้าขอยืนยันวา่ข้อมูลดังกลา่วข้างตน้และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ครบถ้วนและถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

  ลงนาม................................................................หัวหน้าโครงการ 
                                                          (................................................................) 
                                                                   ............./............./.............. 


