
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01

หน้าที่ : 1 ของ 7
แก้ไขคร้ังที่ :  1 

วันที่มีผลบังคับใช้ :  31 มีนาคม 2565

ขั้นตอนปฏิบัตงิาน เรือ่ง
การบริการยื่นขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สำหรับ 
หน่วยงานภายใน สวทช.  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เลขที่  PM-CO-TLO-01

การบริการย่ืนขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
สำหรับหน่วยงานภายใน สวทช.

(Patent / Petty Patent Application Filing Service)

สำนักงานจัดการสิทธเิทคโนโลยี
สำนักงานกลาง

ผู้อนุมัติ :

(นางฐิตาภา สมติินนท)์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

22 มีนาคม 2565



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01

หน้าที่ : 2 ของ 7
แก้ไขคร้ังที่ :  1 

วันที่มีผลบังคับใช้ :  31 มีนาคม 2565

ขั้นตอนปฏิบัตงิาน เรือ่ง
การบริการยื่นขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สำหรับ 
หน่วยงานภายใน สวทช.  

ประวัติการแก้ไข (Revision History)

แก้ไขคร้ังท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 

0 17 ก.พ.60 ประกาศใช้ครั้งแรก CO-016/2560 

1 31 ม.ีค. 65 - แก้ไขแผนผังกระบวนการทำงาน โดยปรับเปลีย่น
เป็นขั้นตอนรับงานผ่านระบบสำนกังานและพิจารณา
ข้อมูลเบื้องต้น (หน้า 4)

- แก้ไขขั้นตอนวิเคราะห์ความสามารถในการขอรับ
ความคุ้มครอง โดยปรับแกไ้ขคำจาก “คณะทำงาน
คัดเลือกผลงานฯ” เป็น “คณะกรรมการบริหารจัดการ
ผลงานวิจยั” (หน้า 5)

- แก้ไขขั้นตอนพิจารณาและดำเนนิการ โดยเพิ่มเตมิ
ข้อมูลเอกสารขาเข้า (หน้า 5 และ หน้า 6)

- แก้ไขขั้นตอนจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร และยื่นต่อสำนักสิทธิบัตร โดยเพิ่มข้อมูล
เอกสารออก และรายละเอียดขัน้ตอนการทำงาน
(หนา้ 6)

CO-050/2565



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01

หน้าที่ : 3 ของ 7
แก้ไขคร้ังที่ :  1 

วันที่มีผลบังคับใช้ :  31 มีนาคม 2565

ขั้นตอนปฏิบัตงิาน เรือ่ง
การบริการยื่นขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สำหรับ 
หน่วยงานภายใน สวทช.  

1. วัตถุประสงค์  
เพื่อยื่นขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัยในรูปแบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

2. ขอบข่าย
การปฏิบัติงานในการยื่นขอรับความคุ้มครองผลงานวจิัยในรูปแบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัรสำหรับหน่วยงาน

ภายใน สวทช.

3. นิยาม
3.1 IPM : พนักงานในสังกัดงานจัดการทรพัย์สินทางปัญญา  สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
3.2  PA : ตัวแทนสิทธิบัตรทีผ่่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักสิทธิบตัร
3.3 สำนักสิทธิบัตร : สำนักสิทธิบัตรในประเทศไทย  หรือ สำนักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ
3.4 พ.ร.บ. สิทธิบัตร : พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับท่ี  3)

พ.ศ. 2542

3.5 คณะกรรมการบริหารจัดการผลงานวิจัย : คณะกรรมการบริหารจดัการผลงานวิจัย ประกอบด้วยผู้แทน
จากทุกศูนย์ไดร้ับการแต่งตั้งโดย ผพว.

3.6 ผู้ขอรับบริการ : หัวหน้าโครงการวจิัย หรือ ฝา่ยสนับสนุนทุนวิจัย หรือ ผูเ้กี่ยวข้องอื่นๆ

4. เอกสารอ้างอิง
4.1 พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2542



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01

หน้าที่ : 4 ของ 7
แก้ไขคร้ังที่ :  1 

วันที่มีผลบังคับใช้ :  31 มีนาคม 2565

ขั้นตอนปฏิบัตงิาน เรือ่ง
การบริการยื่นขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สำหรับ 
หน่วยงานภายใน สวทช.  

5. แผนผังกระบวนการทำงาน

ไม่ผ่าน

จบ

คณะกรรมการบรหิารจดัการผลงานวจิัย
PA 

กรณีพิเศษ
พิจารณาและดำเนินการ 

3 

จบ
ไม่ผ่าน วิเคราะห์ความสามารถในการ

ขอรบัความคุ้มครอง

2 

ผ่าน

จบ

บันทึกและแจ้งข้อมูลคำขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

5

IPM 

PA/IPM 

จัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และยื่นต่อสำนักสิทธิบัตร
4 ผ่าน

เริ่มต้น

PA 

รับงานผ่านระบบสำนกังาน
และพิจารณาขอ้มูลเบ้ืองตน้

1 

จบ
ไมผ่่าน

ผ่าน



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01

หน้าที่ : 5 ของ 7
แก้ไขคร้ังที่ :  1 

วันที่มีผลบังคับใช้ :  31 มีนาคม 2565

ขั้นตอนปฏิบัตงิาน เรือ่ง
การบริการยื่นขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สำหรับ 
หน่วยงานภายใน สวทช.  

6. รายละเอียดกระบวนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน
1.

เอกสารเข้า
o ข้อมูลงานในระบบสำนักงาน
เอกสารออก
o ข้อมูลงานในระบบสำนักงาน

เง่ือนไขการตัดสินใจ
PA ประสานงานกับผู้ขอรับบริการ ถึงความต้องการจด
สทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และพิจารณาข้อมูลในเบื้องต้น
• หากผลการประเมินไมผ่่าน จะปดิงาน และแจ้งผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ
• หากผลการประเมินผ่าน จะดำเนนิการต่อในขั้นตอนท่ี 

2

2.

เอกสารเข้า
o ข้อมูลงานในระบบสำนักงาน
เอกสารออก
o แบบฟอร์มผลการประเมินความเป็นไปได้ในการ

ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
(F-CO-TLO- 01)

เง่ือนไขการตัดสินใจ
1. PA พิจารณาข้อมลูโดยละเอียดของผลงานวิจัย /

สิ่งประดิษฐ์ และกรอกแบบฟอร์มผลการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร (F-CO-TLO- 01)

• หากผลการประเมินไมผ่่าน จะปดิงาน และแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ

• หากผลการประเมินผ่าน  จะดำเนนิการต่อในขั้นตอน
ที่ 4

• หากเป็นกรณีพิเศษ  เช่น  เป็นการจดสิทธิบัตรใน
ต่างประเทศ หรือเมื่อประเมินแล้วเห็นควรให้ยื่นเป็น
อนุสิทธิบัตร แต่ผู้ขอรับบริการไม่เห็นด้วย  ฯลฯ  จะ
ดำเนินการส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการบริหารจัดการ
ผลงานวิจัย เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อในขั้นตอนท่ี 3

3. เง่ือนไขการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริหารจัดการผลงานวิจัย พิจารณา
ประเมินความเหมาะสมในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
โดยแบ่งประเด็นในการประเมินเป็นเชิงธุรกิจ  เชิงผลต่อ
สงัคม  เชิงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  และอื่นๆ
• ถ้าพิจารณาแล้วผา่นการอนุมตัิ  จะดำเนินการต่อใน

PA 

รับงานผ่านระบบสำนักงาน
และพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น

1 

PA 

วิเคราะห์ความสามารถใน
การขอรับความคุ้มครอง

2 

คณะกรรมการบรหิารจดัการผลงานวิจัย

พิจารณาและดำเนนิการ 

3 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01

หน้าที่ : 6 ของ 7
แก้ไขคร้ังที่ :  1 

วันที่มีผลบังคับใช้ :  31 มีนาคม 2565

ขั้นตอนปฏิบัตงิาน เรือ่ง
การบริการยื่นขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สำหรับ 
หน่วยงานภายใน สวทช.  

ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน
เอกสารเข้า
o ข้อมูลงานในระบบสำนักงาน
o แบบฟอร์มผลการประเมินความเป็นไปได้ในการ

ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
(F-CO-TLO- 01)

o เอกสารประกอบการพจิารณา เชน่ ผลการวเิคราะห์
ความเป็นไปไดเ้ชิงธุรกิจ, รายงานผลการสืบค้นและ
วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฯลฯ

เอกสารออก
o ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัย

ขั้นตอนท่ี 4
• ถ้าพิจารณาแล้วไม่ผ่านการอนุมัติ  จะดำเนินการปิด

งาน  และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทาง Email และ
ผ่านระบบ

4.

เอกสารเข้า
o ข้อมูลงานในระบบสำนักงาน
เอกสารออก
o คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
o เอกสารประกอบคำขอ ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือโอนสิทธิ หนังสือประกอบคำขออื่นๆ เช่น
เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจลุชีพ, หนังสือรับรอง
การแสดงการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลติภณัฑ์,
เอกสารการขอนับวันยื่นคำขอในตา่งประเทศเป็นวัน
ยื่นคำขอในประเทศไทย, เอกสารขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทของสิทธิ, คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร, เอกสารประกอบอ่ืนๆ
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบพิมพ์ข้อ 14)

ขั้นตอนการทำงาน
• กรณียื่นขอรบัสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศไทย :

PA/IPM รวบรวมขอ้มลูและจดัเตรียมคำขอรบั
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และเอกสารประกอบคำขอ
ตาม พรบ. สิทธิบตัร และเอกสารแนวทางการร่างคำ
ขอ และยื่นต่อสำนักสิทธิบัตร

• กรณียื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในต่างประเทศ :
PA/IPM รวบรวมข้อมลูและจดัเตรียมคำขอรบั
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อยื่นผ่าน PCT Receiving

Office (RO) หรือส่งผ่านสำนักงานกฎหมายที่ตั้งอยู่
ในประเทศท่ีต้องการยื่นจดสิทธิบัตร เพื่อยื่นต่อสำนัก
สิทธิบัตรประเทศนั้นๆ

จัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

และยื่นต่อสำนกัสิทธิบัตร

4

PA/IPM 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01

หน้าที่ : 7 ของ 7
แก้ไขคร้ังที่ :  1 

วันที่มีผลบังคับใช้ :  31 มีนาคม 2565

ขั้นตอนปฏิบัตงิาน เรือ่ง
การบริการยื่นขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สำหรับ 
หน่วยงานภายใน สวทช.  

ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน
5.  

เอกสารเข้า
o แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร
เอกสารออก
o เอกสารประเมินความพึงพอใจผ่านระบบประเมิน

ความพึงพอใจลูกค้าภายใน

ขั้นตอนการทำงาน
• IPM บันทึกและแจ้งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอรับ

ความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผ่านระบบสำนักงาน
• IPM ส่งเอกสารประเมินความพึงพอใจผ่านระบบประเมิน

ความพึงพอใจลูกค้าภายใน ให้ผู้ขอรับบริการ

7. บันทึก  รายงาน ทีเ่กีย่วข้อง
7.1 แบบฟอร์มผลการประเมินความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (F-CO -TLO- 01)

7.2 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร
7.3 ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการผลงานวิจัย เป็นลายลักษณ์อักษร

บันทกึและแจ้งข้อมูลคำขอรับความคุ้มครอง

 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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