
 

 

……………………………………. 

        มหาวิทยาลัยมหดิล 

                                                              โทร. ........................โทรสาร ...................... 

 

ที่ ศธ    ......................................................... 

วันที่     ........................................................  

เรื่อง    การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

เรียน ผูอ้ านวยการสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 ด้วย ………………(ชื่อผู้ประดิษฐ์ )……………………...และคณะ (กรณีมีผู้ประดิษฐ์หลายคน ) จาก

ภ า ค วิ ช า ……………………………….คณ ะ …………………………………..ไ ด้ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ( ห รื อ อ อ ก แ บ บ  ผ ล ง า น

ชื่อ…………..………..…………..………..……………………………………….. โดย ผู้ประดิษฐ์ (หรือผู้ออกแบบ) มีความประสงค์ใน

การน าผลงานดังกล่าวยื่นขอรับ…………………………...............................ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ในการนี้ ข้าพเจ้าได้เคยขอทุนจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

              ได้รับ โปรดระบุ จ านวนเงินและปีที่ได้รับ                                                                         

 ทุนส่วนตัว  ..............................................................    

 ทุน R2R    ชื่อเรื่อง................................................. 

                     ปีทีไ่ด้รับอนมุัติทุน R2R…………………., เลขรหัสโครงการ........................................ 

 ทุนของมหาวิทยาลัยมหดิล   ………………………………………     

 ทุนจากหน่วยงานอื่นๆ (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน และแนบส าเนาสัญญาการขอรบัทุน)  

              ไม่ได้รับ 

  

                จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป 

 

 

                                       (ลงนาม)……………………..……………..  

                                                               (……………………………………)  

                                …………………………………… 

                 คณบดีคณะ/ ผูอ้ านวยการสถาบัน/หัวหน้าภาควิชา 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

(Invention Disclosure Form) 

1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์  

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

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

 

2. ชื่อผู้ประดิษฐ์ / ผู้ประดิษฐ์รว่ม สัดส่วนการ
ประดิษฐ/์การ

แบ่งปัน
ผลประโยชน์ (%) 

รับรองถูกต้อง 

(ลงนาม) 

สังกัด / ท่ีอยู่   โทรศัพท์ / 

โทรสาร / อเีมล ์                           

     

     

     

     

 

ชื่อผู้ประสานงาน.................................................................................................................. 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ส าเนาบัตรประชาชนรับรองส าเนาถูกต้อง) 

ที่ท างาน ....................................................มอืถือ ............................................อเีมล์………………………………. 

 

3. การประดษิฐ์นีไ้ด้รับการสนับสนุนทางด้านการเงนิจากแหล่งเงนิทุนหรือร่วมวจิัยกับ องค์กร บริษัท หรอื

หนว่ยงานใดหรอืไม่        

              ได้รับ โปรดระบุ จ านวนเงินและปีที่ได้รับ                                                                         

 ทุนส่วนตัว  ..............................................................         

 ทุนของมหาวิทยาลัยมหดิล   ………………………………………     

 ทุนจากหน่วยงานอื่นๆ (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน และแนบส าเนาสัญญาการขอรับทุน) 

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

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

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

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

              ไม่ได้รับ 

 

 

 



4. ผลงานนีเ้คยมีการตพีิมพ์ หรอืเผยแพร่ผลงานมาก่อนหรอืไม่ 

       มี  โปรดระบุ 

                      ตีพมิพ์ในวารสาร (โปรดระบุชื่อวารสาร, เล่มที่พิมพ,์ วันเดือนปีที่พิมพ์) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         งานประชุมวิชาการ (โปรดระบุชื่องาน, สถานที่, วันเดือนปีที่แสดงผลงาน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

         อื่นๆ (โปรดระบุ) 

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

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

       ไม่ม ี

5. ศักยภาพของเทคโนโลยีในเชงิพาณิชย์ (โปรดอธิบาย แนบเอกสารประกอบได้) ผลิตภัณฑ์หรอืเทคโนโลยีที่

ใกล้เคียงที่มีอยู่แล้วในตลาด 

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

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

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

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

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

     5.1 ลักษณะการใชป้ระโยชนจ์ากผลงาน (Application) 

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

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

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

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

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

      5.2 จุดเด่นของผลติภัณฑห์รอืเทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบกบัผลติภัณฑ์หรอืเทคโนโลยีปัจจุบัน 

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

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

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

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

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

 

 

 



6.  การสบืค้นข้อมูลสทิธิบัตร 
        6.1 Keyword ที่ใชใ้นการสบืค้น (โปรดระบุ) 
             ..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 
 6.2 ผลการสบืค้นพบว่า 
                  เหมือนหรอืคล้ายกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว       
                 ไม่เหมอืนหรอืคล้ายกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 

 6.3  Website ที่ใชใ้นการสบืค้น 
                 กรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย:  www.ipthailand.org          
                 ส านักสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา : www.uspto.gov                     
                  ส านักสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น : www.jpo.go.jp            

        ส านักสิทธิบัตรยุโรป : http://ep.espacenet.com           
        อื่นๆ ระบุ..................................... 

ผลการสืบค้นข้อมูล 

1)................................................................................................................................................................... 

2)................................................................................................................................................................... 

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)................................................................................................................................................................... 

5)................................................................................................................................................................... 

7.  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวข้างตน้ครบถ้วนและถูกต้อง 

     ลงชื่อ.....…………………………………………ผูป้ระดิษฐ์ 

            (……………………………..………………) 

                   ..……./………/………            

     (ในกรณีที่พบว่าเหมอืนหรอืคล้ายกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว กรุณาแนบเอกสารที่สบืค้นได้มาให้สถาบันฯ ด้วย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipthailand.org/
http://www.uspto.gov/
http://www.jpo.go.jp/
http://ep.espacenet.com/


เรื่อง....................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าผู้มีรายนามตามหนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิทธิบัตร/            

อนุสิทธิบัตรด้วยตนเอง  โดยไม่ได้กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  หาก

ปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้วยตนเอง  และก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรอืแก่มหาวิทยาลัยมหิดล  ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผดิชอบในความเสียหายที่

เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวทุกประการ 

โดยการเป็นผู้ประดษิฐ์และสัดส่วนการมสี่วนรว่มในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลที่มรีายนามดังตอ่ไปนี้ 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ นามสกุล 

 

สังกัด 

คิดเป็นร้อยละ 

การมสี่วนร่วมใน

การประดิษฐ์ 

การมสี่วนร่วมในการน า

ผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

1.   % ......... % 

2   % ......... % 

3   %  ......... % 

หากมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการน าผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์  ใหก้ารจัดสรร

ผลประโยชน์เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย   

โดย               มอบให้ ......................................................เป็นผู้รับผลประโยชน์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

แทนผูป้ระดิษฐ์รายอื่น และน าไปจัดสรรให้กับผูป้ระดิษฐ์คนอื่นในภายหลัง 

                     ให้จัดสรรโดยตรงแก่ผู้ประดิษฐ์แต่ละคน 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ  

ลงนาม 1)   ............................................... 

2)   ............................................... 

3)   ...............................................  

 

วันที ่……………………………… 

รับทราบ 

 

        (ลงช่ือ)………………………………….................... 

(ศ. นพ.ประทักษ์  โอประเสริฐสวัสดิ์) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ปฏิบัติหนา้ที่แทน 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 


