
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 1  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เลขที่  PM-CO-INS-01 
กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม 

ส านักงานกลาง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 2  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

ประวัติการแก้ไข (Revision History) 

แก้ไขคร้ังท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 
0 1 ก.พ. 2560 ประกาศใช้ครั้งแรก CO-012/2560 
1 13 ธ.ค. 2562 แก้ไขช่ือฝ่ายจาก “ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี” เป็น 

“ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม” 
CO-148/2562 

2 1 ต.ค. 2563 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE MANUAL) CO-142/2563 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 3  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบคณุสมบัติผลงานนวัตกรรมเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยใหเ้ป็น
มาตรฐานและถูกต้อง 

 

2. ขอบข่าย 
 ใช้ในการปฏิบัติงานของงานส่งเสรมินวัตกรรมสูเ่ชิงพาณิชย ์
 

3. นิยาม 
3.1 เจ้าหน้าท่ี INS :  ผู้จัดการ  นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ 

ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
3.2 คณะอนุกรรมการฯ :  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
3.3 คณะกรรมการฯ :  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชนีวัตกรรมไทย 
3.4 วันท างาน :  วันท างานปกติ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการประจ าปี 
3.5 ผู้ยื่นค าขอฯ :  เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
3.6 ผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ : เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยื่นค าขอแก้ไขข้อมูลผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย 
3.7 แบบค าขอฯ :  แบบค าขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
3.8 แบบค าขอแก้ไขฯ : แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผลงานท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
3.9 เจ้าของผลิตภัณฑ์ฯ :  เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีสิทธิในการใช้

ผลการวิจัยพัฒนา เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
3.10 หลักเกณฑ์ฯ :  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
   (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน

บัญชีนวัตกรรมไทย ครั้งท่ี 1/2558  วันท่ี 9 ตุลาคม 2558) 
1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอข้ึนทะเบียนต้องเป็นผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนาอย่าง

มีนัยส าคัญโดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทยหรือภาคเอกชนไทย 
2. เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบรกิารที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนตอ้งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 หรือ
องค์กรภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการผลิตและจ าหน่าย 

3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งผ่านการตรวจสอบจากสถาบันท่ีน่าเชื่อถือ 

4. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุใน
เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการ
ใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เช่ือถือได้ 

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อ 1. – 4. จะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม
ไทย เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี  ซึ่งหากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีการจัดซื้อ
จัดจ้างกับหน่วย งานภาครัฐ ครั้งแรกเกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี หาก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน ภาครัฐ ครั้ง
แรกไม่เกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลารวมระยะเวลาดังกล่าวไม่เกิน 8 ปี และ
หากเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยังไม่เคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่ายงาน ภาครัฐจะได้รับ
การขึ้นทะเบียนฯ เป็นเวลา 8 ปี 
 

ทั้งนี้กรณีผลงานกลุ่มยาที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยยังไม่ได้การรับรอง ISO/IEC 17025 หรือได้การรับรองแต่ไม่ครอบคลุมยาที่
ขอขึ้นบัญชีฯ จะอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้ โดยก าหนดให้สิทธิในการขึ้น



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 4  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
บัญชีฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี และเมื่อได้การรับรอง ISO/IEC 17025 แล้ว จึงพิจารณา
ทบทวนให้สิทธิเพิ่มเติมตามที่ เหลืออยู่  แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี (ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
ครั้งท่ี 6/2560  วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560) 
 

หมายเหตุ หากพบภายหลังว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีปัญหาการใช้งานที่
ไม่สามารถยอมรับได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น จะถูก
ถอดถอนจากบัญชีนวัตกรรมไทย และผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยผู้ซื้อจะ
ได้รับการปกป้อง จากข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 

3.11 ผลงานยาตามแนวทางเดิม : ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้รับหนังสือยอมรับการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว 
จากส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นมา และยาชนิดฉีดทุกชนิด 

3.12 ผลงานยาตามแนวทางใหม่ : ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับหนังสือยอมรับการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว จาก
ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้น
มา ให้ถือว่ายอมรับการศึกษาชีวสมมูลส าหรับผลิตภัณฑ์ยารายการนั้นโดยไม่ต้องส่งให้ 
อย.ตรวจสอบซ้ าอีก (ตามหนังสือ ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
ที่ สธ 1009.5/606 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 คู่มือการขอขึ้นทะเบียนบญัชีนวัตกรรมไทย (http://www.innovation.go.th)) 
4.2 I-CO-INS-01  : วิธีปฏิบัติงาน เรื่องการก าหนดเลขท่ีผลงาน 
4.3 I-CO-INS-02  : วิธีปฏิบัติงาน เรื่องวิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย 
4.4 I-CO-INS-03  : วิธีปฏิบัติงาน เรื่องวิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม

ที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 5  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
แผนผังกระบวนการท างาน 

5.1 กรณีพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 6  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
5.2 กรณีพิจารณาการขอแก้ไขรายละเอียดผลงานนวัตกรรม 
 

 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 7  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
6. รายละเอียดกระบวนการท างาน 

6.1 รายละเอียดกระบวนการท างาน กรณีพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึน้ทะเบียนฯ 
 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
1)  
 
 
 
 

เอกสารเข้า 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ รับแบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) จากผู้ยื่นค าขอฯ 
ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุในในเว็ปไซต์แสดงรายละเอียดการ
ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น บั ญ ชี น วั ต ก ร ร ม ไ ท ย 
(http://www.innovation.go.th) และลงทะเบียนรับแบบค า
ขอฯ ในฐานข้อมูล เพื่อก าหนดรหัสผลงาน ตามวิธีปฏิบัติงาน 
เรื่องการก าหนดเลขท่ีผลงาน (I-CO-INS-01) 

2)  
 
 
 

 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 
 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ พิจารณาความครบถ้วนและความสอดคล้องของ
ข้อมูล/เอกสารตามหลักเกณฑ์ โดยใช้เงื่อนไขการตัดสินใจ ดังนี้ 

1) ข้อมูล/เอกสารครบถ้วนและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 
หมายถึง ผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  
มีข้อมูล/เอกสารครบถ้วนและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ก าหนดตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  ครั้งที่ 
1/2558 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
- กรณีผลงานที่ขอข้ึนทะเบียนฯ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท

ยา ให้ด าเนินการในข้ันตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 5) 
- กรณีผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนฯ เป็นประเภทอื่นๆ ที่

ไม่ใช่ยา ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป (ขั้นตอนท่ี 3) 
2) ข้อมูล/เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หมายถึง 

ผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ยังขาด
ข้อมูล/เอกสารที่เพียงพอส าหรับการตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ฯ  ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
(ขั้นตอนท่ี 4) 

โดยด าเนินการแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพร้อมเลขท่ี
รับผลงานให้ผู้ยื่นค าขอฯ ทราบทางอีเมล 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.innovation.go.th/


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 8  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

3) 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 อีเมลเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการท างาน 
1) นักวิเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเสนอ

คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 
2) เจ้าหน้าที่  INS ด าเนินการตาม วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง

วิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (I-CO-INS-02) และให้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนที่ 7) 

4) 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 อีเมลแจ้งขอข้อมูล/เอกสารเพิม่เตมิ 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในกรณี
ผลงานมีข้อมูล/เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดยแจ้ง
อีเมลไปยังผู้ยื่นค าขอฯ ให้ด าเนินการน าส่งข้อมูล/เอกสารหรือ
แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง 
- หากผู้ยื่นค าขอฯ ด าเนินการส่งข้อมูล/เอกสารหรือแจ้งความ

คืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป (ขั้นตอนท่ี 2) 

- หากผู้ยื่นค าขอฯ ไม่น าส่งข้อมูล/เอกสารหรือแจ้งความ
คืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ ง ให้ ถื อ ว่ า  ผู้ ยื่ น ค าขอฯ  ล ะทิ้ งค าขอฯ  และจบ
กระบวนการ ทั้งนี้หากผู้ยื่นค าขอฯ ประสงค์ จะขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย อีกครั้งสามารถยื่นแบบค าขอฯ 
เข้ามาใหม่ได้ โดยให้ด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 

หมายเหตุ : ข้อความท้ายอีเมลให้แจ้งดังนี้ 
“ขอให้น ำส่งข้อมูล/เอกสำรหรือแจ้งควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำร ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้ง หำกเลย
ก ำหนด ถือว่ำ ผู้ยื่นค ำขอฯ ละทิ้งแบบค ำขอฯ โดยหำกท่ำนมี
เอกสำรครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทยแล้ว สำมำรถยื่นแบบค ำขอฯ เข้ำมำใหม่ได้โดยไม่มีก ำหนด
ระยะเวลำ” 

5) 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูล/เอกสารตาม
แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานกลุ่มยาที่ขอข้ึนทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีเง่ือนไขการตัดสินใจดังนี ้
1) ผลงานยาตามแนวทางเดิม (ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้รับหนังสือ

ยอมรับการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว จาก



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 9  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

เอกสารเข้า 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา และยาชนิดฉีดทุกชนิด ) ให้
ด าเนินการในขั้นต่อไป (ขั้นตอนท่ี 6) 

2) ผลิตภัณฑ์ยาสามัญชนิดเม็ดทีไ่ด้รบัหนังสือยอมรับการศึกษา
ผลงานยาตามแนวทางใหม่ (ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับหนังสือ
ยอมรับการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว จาก
ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา) ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
(ขั้นตอนท่ี 8) 

6) 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 อี เมลแจ้งผลการพิ จารณ าจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิ เคราะห์  สรุปข้อมูลผลงานยาและรวบรวมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา น าส่งให้ผู้แทนส านักยา ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณา 
 
โดยหากนักวิเคราะห์ได้รับทราบผลการพิจารณาจาก อย. แล้ว 
ให้ด าเนินการต่อในข้ันตอนท่ี 8 

7) 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
เอกสารออก 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
 อี เ ม ล แ จ้ ง ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการท างาน 
1) เจ้าหน้าที่ INS เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และจัดท ารายงานการ
ประชุม 

2) คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีเง่ือนไข
การตัดสินใจ 
 คุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ หมายถึง คณะอนุ

กรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง มีความเห็นว่าผลงานนวัตกรรม
มีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ และเห็นชอบให้
เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย ให้นักวิเคราะห์ส่งอีเมลแจ้งให้ 
ผู้ยื่นค าขอฯ ทราบมติที่ประชุม และด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 8) 

 ข้อมู ล /เอกสาร ไม่ เพี ย งพอ  หมายถึ ง คณ ะอนุ
กรรมการฯ มีความเห็นให้ปรับปรุง/แก้ไข และ/หรือขอ
ข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม  ห รื อด า เนิ น ก ารต าม เ ง่ื อ น ไขที่
คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด และให้ด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 9) 

 คุณสมบัติไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ หมายถึง คณะ
อนุกรรมการฯ เกินกึ่ งหนึ่ ง มีความเห็นว่าผลงาน
นวัตกรรมมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ  



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 10  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

จึงไม่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และให้ด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 10) 

8) 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการท างาน 
1) นักวิเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเสนอ

คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 
2) เจ้าหน้าที่  INS ด าเนินการตาม วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง

วิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย (I-CO-INS-03) และให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
(ขั้นตอนท่ี 11) 

9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
เอกสารออก 
 อีเมลแจ้งขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม 

ขั้นตอนการท างาน 
1) กรณีที่ประชุมขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นค าขอฯ 

นักวิเคราะห์แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอ
ข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม โดยแจ้งอีเมลไปยังผู้ยื่นค าขอฯ ให้
ด าเนินการน าส่งข้อมูล/เอกสารหรอืแจ้งความคืบหน้าในการ
ด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง 

- หากผู้ยื่นค าขอฯ ด าเนินการส่งข้อมูล/เอกสารหรือแจ้งความ
คืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป (ขั้นตอนท่ี 7) 

- หากผู้ยื่นค าขอฯ ไม่น าส่งข้อมูล/เอกสารหรือแจ้งความ
คืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ ง  ให้ ถื อ ว่ า  ผู้ ยื่ น ค าขอฯ  ละทิ้ งค าขอฯ  และจบ
กระบวนการ ทั้งนี้หากผู้ยื่นค าขอฯ ประสงค์จะขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย อีกครั้งสามารถยื่นแบบค าขอฯ 
เข้ามาใหม่ได้ โดยให้ด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 

หมายเหตุ : ข้อความท้ายอีเมลให้แจ้งดังนี้ 
- “ขอให้น ำส่งข้อมูล/เอกสำรหรือแจ้งควำมคืบหน้ำในกำร

ด ำเนินกำร ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้ง หำกเลย
ก ำหนด ถือว่ำ ผู้ยื่นค ำขอฯ ละทิ้งแบบค ำขอฯ โดยหำกท่ำน
มีเอกสำรครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยแล้ว สำมำรถยื่นแบบค ำขอฯ เข้ำมำใหม่ได้
โดยไม่มีก ำหนดระยะเวลำ” 

2) กรณีที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้น าส่งข้อมูลให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา นักวิเคราะห์น าส่งข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาให้ความเห็น และเมื่อได้รับผลการพิจารณาให้



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 11  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

ความเห็นจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
(ข้ันตอนท่ี 7) 

10) 
 
 
 
 

 
 
 
เอกสารเข้า 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
เอกสารออก 
 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงาน

นวัตกรรมของคณะอนุกรรมการฯ 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม
ของคณะอนุกรรมการฯ ในกรณีผลงานมีคุณสมบัติไม่สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ยื่นค าขอฯ ทราบทางอีเมล และจบ
กระบวนการ 

11) 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

เอกสารออก 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ขั้นตอนการท างาน 
1) เจ้าหน้าที่ INS เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย และจัดท ารายงานการประชุม 

2) คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย โดยมีเง่ือนไขการตัดสินใจ ดังนี ้
 อนุมัติให้ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย หมายถึง คณะ

กรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง มีความเห็นว่าผลงานนวัตกรรม
มีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ และเห็นชอบให้
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยให้นักวิเคราะห์ส่ง
อีเมลแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอฯ ทราบ และด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 12) 

 ข้อมูล/เอกสาร ไม่เพียงพอ หมายถึง คณะกรรมการฯ 
เกินกึ่งหนึ่ง มีความเห็นให้ปรับปรุง/แก้ไข และ/หรือขอ
ข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม  ห รื อด า เนิ น ก ารต าม เ ง่ือ น ไขที่
คณะกรรมการฯ ก าหนด จากนั้นน าเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ อีกครั้ง และให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
(ขั้นตอนท่ี 13) 

 ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ หมายถึง คณะ
กรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง มีความเห็นว่าผลงานนวัตกรรม
มีคุณสมบัติ ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ จึ งไม่
เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และให้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 14) 

 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 12  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

12) 
 
 
 

 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

เอกสารออก 
 แบบค าขอฯ (F-CO-INS-01) 
 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงาน

นวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ให้ผู้ยื่นค าขอฯ 
 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงาน

นวัตกรรมของคณะกรรมการฯ  ให้ ส านั ก
งบประมาณฯ 

ขั้นตอนการท างาน 
เจ้าหน้าที่  INS จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ซึ่งลงนามโดยประธาน
คณ ะกรรมการฯ  พร้อมแจ้ งให้ ผู้ ยื่ นค าขอฯ และส านั ก
งบประมาณทราบ และจบกระบวนการ 

13)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

เอกสารออก 
 อีเมลแจ้งขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม 

ขั้นตอนการท างาน 
1) กรณีที่ประชุมขอข้อมูลเพิม่เตมิจากผู้ยื่นค าขอฯ 

นักวิเคราะห์แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขอข้อมูล/
เอกสารเพิ่ ม เติม  โดยแจ้งอี เมลไปยั งผู้ยื่นค าขอฯ ให้
ด าเนินการน าส่งข้อมูล/เอกสารหรอืแจ้งความคืบหน้าในการ
ด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง 

- หากผู้ยื่นค าขอฯ ด าเนินการส่งข้อมูล/เอกสารหรือแจ้งความ
คืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป (ขั้นตอนท่ี 11) 

- หากผู้ยื่นค าขอฯ ไม่น าส่งข้อมูล/เอกสารหรือแจ้งความ
คืบหน้าในการด าเนินการภายในภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง ให้ถือว่า ผู้ยื่นค าขอฯ ละทิ้งค าขอฯ และจบ
กระบวนการ ทั้งนี้หากผู้ยื่นค าขอฯ ประสงค์จะด าเนินการ
ต่อภายหลังจาก 30 วัน แล้ว สามารถยื่นแบบค าขอฯ เข้า
มาใหม่ได้ โดยให้ด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 

หมายเหตุ : ข้อความท้ายอีเมลให้แจ้งดังนี้ 
“ขอให้น ำส่งข้อมูล/เอกสำรหรือแจ้งความคืบหน้าในการ
ด าเนินการ ภำยใน 30 วัน หำกเลยก ำหนด ถือว่ำ ผู้ยื่นค ำขอฯ 
ละทิ้ งแบบค ำขอฯ โดยหำกท่ำนมี เอกสำรครบถ้วนตำม
หลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว สำมำรถยื่น
แบบค ำขอฯ เข้ำมำใหม่ได้โดยไม่มีก ำหนดระยะเวลำ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 13  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

2) กรณีที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้น าส่งข้อมูลให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา นักวิเคราะห์น าส่งข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาให้ความเห็น และเมื่อได้รับผลการพิจารณาให้
ความเห็นจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
(ข้ันตอนท่ี 11) 

14)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย 

เอกสารออก 
 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงาน

นวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ให้ผู้ยื่นค าขอฯ 

ขั้นตอนการท างาน 
เจ้าหน้าที่  INS จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ซึ่งลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอฯ ทราบ และจบ
กระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 14  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
6.2 รายละเอียดกระบวนการท างาน กรณีพิจารณาการขอแก้ไขรายละเอียดผลงานนวัตกรรม 

 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
1) 

 
 

เอกสารเข้า 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 

เอกสารออก 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ รับแบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) จากผู้ยื่นค า
ขอแก้ ไขฯ  ซึ่ งมีรายละเอียดตามที่ ระบุ ใน เว็ปไซต์แสดง
ร า ย ล ะ เอี ย ด ก า ร ขึ้ น ท ะ เบี ย น บั ญ ชี น วั ต ก ร ร ม ไท ย 
(http://www.innovation.go.th) และลงทะเบียนรับแบบค า
ขอแก้ไขฯ ในฐานข้อมูล  เพื่อก าหนดรหัสผลงาน ตามวิธี
ปฏิบัติงาน เรื่องการก าหนดเลขท่ีผลงาน (I-CO-INS-01) 

2)  

 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 

เอกสารออก 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ พิจารณาประเด็นการขอแก้ไข ตามที่ผู้ยื่นค าขอ
แก้ไขฯ ระบุรายละเอียดในแบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 
และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

 

1) กรณี การแก้ ไขที่ กระทบกับหลัก เกณ ฑ์ ฯ  หมายถึ ง 
รายละเอียดการขอแก้ไขที่ ระบุ ในแบบค าขอแก้ไขฯ 
(F-CO-INS-02) และเอกสารประกอบการพิจารณามี
ประเด็นที่กระทบกับหลักเกณฑ์ข้อที่ 1-4 ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้น
ไป ใหด้ าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 3) โดยยกเว้น
กรณีการแก้ไขระยะเวลาสิทธิในการขึ้นบัญชีฯ ตามเง่ือนไข
การรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทดสอบที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย ใหด้ าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 9) 

2) กรณีการแก้ไขที่ ไม่กระทบกับหลักเกณฑ์ฯ หมายถึง 
รายละเอียดการขอแก้ไขที่ ระบุ ในแบบค าขอแก้ไขฯ 
(F-CO-INS-02) และเอกสารประกอบการพิจารณามี
ประเด็นที่ไม่กระทบกับหลักเกณฑ์ข้อที่ 1-4 ให้ด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนที่ 9) โดยมีตัวอย่างประเด็นที่ไม่
กระทบกับหลักเกณฑ์ ได้แก่ 
1. ข้อมูลทั่วไป เช่น ผู้แทนจ าหน่าย 
2. รายละเอียดเชิงพาณิชย์ของผลงานนวัตกรรมที่จะ

ปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย เช่น ราคาสุทธิต่อหน่วย 
 
 
 
 
 
 

http://www.innovation.go.th/


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 15  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

3)  

 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 
 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ พิจารณาความครบถ้วนและความสอดคล้องของ
ข้อมูล/ เอกสาร ตามหลักเกณฑ์ โดยใช้เง่ือนไขการตัดสินใจ
ดังนี ้
1) ข้อมูล/ เอกสาร ครบถ้วน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 

หมายถึง การแก้ไขข้อมูลผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย ยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ 
และไม่กระทบกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงมีเอกสาร
ครบถ้วนเพียงพอที่แสดงความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ 
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 กรณีการแก้ไขผลงานนวัตกรรมกลุ่มยาที่กระทบกับ

หลักเกณฑ์ข้อที่ 1 ของผลงานช่ือยาสามัญเดิมที่
ได้รับการอนุมัติหรือประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
แล้ว ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ข้ันตอนท่ี 6) 

 กรณีการแก้ไขผลงานนวัตกรรมกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยา 
ให้ด าเนินการในข้ันต่อไป (ข้ันตอนท่ี 4) 

2) ข้อมูล/ เอกสาร ไม่ครบถ้วน  หรือไม่สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ หมายถึง การแก้ไขข้อมูลผลงานนวัตกรรม ยัง
ขาดข้อมูลหรือเอกสารที่เพียงพอส าหรับการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
(ขั้นตอนท่ี 5) 

โดยด าเนินการแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อม
รหัสผลงานท่ีขอแก้ไขรายละเอียดผลงานนวัตกรรม ให้ผู้ยื่นค า
ขอแก้ไขฯ ทราบทางอีเมล 

4) 

 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการท างาน 
1) นักวิเคราะห์ รวบรวมและสรุปข้อมูลการแก้ไขข้อมูล

ผลงานท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณา เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา/เพื่อทราบ 

2) เจ้าหน้าที่ INS ด าเนินการตาม วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง
วิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (I-CO-INS-02) และให้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 8) 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 16  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

5)  

 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 อีเมลแจ้งขอข้อมูล/ เอกสารเพิ่มเติม 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในกรณี
ผลงานมีข้อมูล/เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดยแจ้ง
อีเมลไปยังผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ให้ด าเนินการน าส่งข้อมูล/เอกสาร
หรือแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับแจ้ง 
- หากผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ด าเนินการส่งข้อมูล/เอกสารหรือ

แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับแจ้ง ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป (ขั้นตอนท่ี 3) 

- หากผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ไม่น าส่งข้อมูล/เอกสารหรือแจ้ง
ความคืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง ให้ถือว่า ผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ละทิ้งค าขอแก้ไขฯ 
และจบกระบวนการ ทั้งนี้หากผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ประสงค์
จะขอแก้ไขรายละเอียดผลงานนวัตกรรมอีกครั้งสามารถยื่น
แบบค าขอแก้ไขฯ เข้ามาใหม่ได้ โดยให้ด าเนินการใน
ขั้นตอนท่ี 1 

6) 
 

 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ พิจารณาความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ยา ตาม
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยมีเง่ือนไขการตัดสินใจดังนี้ 
1) ผลงานยาตามแนวทางเดิม คือ ผลิตภัณฑ์ยาสามัญชนิด

เม็ดที่ไม่ได้รับและได้รับหนังสือยอมรับการศึกษาชีวสมมูล
ของผลิตภัณฑ์ยา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 และยา
สามัญชนิดฉีดทุกชนิด ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป (ขั้นตอน
ที่ 7) 

2) ผลงานยาตามแนวทางใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์ยาสามัญชนิด
เม็ดที่ ได้ รับหนั งสือยอมรับการศึกษาชีวสมมูลของ
ผลิตภัณฑ์ยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ให้ด าเนินการ
ในขั้นต่อไป (ขั้นตอนท่ี 9) 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 17  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

7)  

 
 

เอกสารเข้า 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 อี เม ลแจ้ งผลการพิ จ ารณ าจาก ส านั ก งาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ สรุปข้อมูลผลงานนวัตกรรมและรวบรวมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา น าส่งให้ผู้แทนกองยา ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณาต่อไป 

โดยหากนักวิเคราะห์ได้รับทราบผลการพิจารณาจาก อย. แล้ว 
ให้ด าเนินการต่อในข้ันตอนท่ี 9 

8) 

 
 
เอกสารเข้า 
 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
เอกสารออก 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการท างาน 
1) เจ้าหน้าท่ี INS เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และจัดท ารายงานการ
ประชุม 

2) คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมี
เงื่อนไขการตัดสินใจ 
 คุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ หมายถึง คณะอนุ

กรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง มีความเห็นว่าการแก้ไขข้อมูล
ผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ยังคงมี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ และเห็นชอบให้เสนอ
ต่ อคณ ะกรรมการฯ  เพื่ อพิ จ ารณ าการขอแก้ ไข
รายละเอียดผลงานนวัตกรรม รวมทั้งให้ส่งอีเมลแจ้งให้ผู้
ยื่นค าขอแก้ไขทราบฯ และด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
(ขั้นตอนท่ี 9) 

 ข้อมูล/เอกสาร ไม่เพียงพอ หมายถึง คณะอนุกรรมการฯ 
มีความเห็นให้ปรับปรุง/แก้ไข และ/หรือขอข้อมูล
เพิ่มเติม หรือด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการฯ 
ก าหนด และให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนที่ 
10) 

 คุณสมบัติไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ หมายถึง คณะอนุ
กรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง มีความเห็นว่าการแก้ไขข้อมูล
ผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มีคุณสมบัติ
ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ จึงไม่เห็นชอบให้เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการขอแก้ไขรายละเอียด
ผลงานนวัตกรรม และให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
(ขั้นตอนท่ี 11) 

 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 18  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

9) 

 
 
เอกสารเข้า 
 แบบค าขอแก้ไขฯ (F-CO-INS-02) 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารออก 
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ รวบรวมและสรุปข้อมูลการแก้ไขข้อมูลผลงานที่
ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รวมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณา เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

เจ้าหน้าที่ INS ด าเนินการตาม วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องวิธีการ
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  (I-CO-INS-03) 
และให้ด าเนินการในข้ันตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 12) 

10)  

 
 

เอกสารเข้า 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
เอกสารออก 
 อีเมลแจ้งขอข้อมูล/ เอกสารเพิ่มเติม 

ขั้นตอนการท างาน 
1) นักวิเคราะห์แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในกรณี

ผลงานมีข้อมูล/เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดย
แจ้งอีเมลไปยังผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ให้ด าเนินการน าส่ง
ข้อมูล/เอกสารหรือแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการ
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง 

- หากผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ด าเนินการส่งข้อมูล/เอกสารหรือ
แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับแจ้ง ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป (ขั้นตอนท่ี 8) 

- หากผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ไม่น าส่งข้อมูล/เอกสารหรือแจ้ง
ความคืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง ให้ถือว่า ผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ละทิ้งค าขอแก้ไขฯ 
และจบกระบวนการ ทั้งนี้หากผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ประสงค์
จะขอแก้ไขรายละเอียดผลงานนวัตกรรมอีกครั้งสามารถยื่น
แบบค าขอแก้ไขฯ เข้ามาใหม่ได้ โดยให้ด าเนินการใน
ขั้นตอนท่ี 1 

2) กรณีที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้น าส่งข้อมูลให้
ผู้ เ ช่ี ยวชาญ พิ จ ารณ า นั กวิ เคราะห์ น าส่ งข้ อมู ล ให้
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาให้ความเห็น และเมื่อได้รับผลการ
พิจารณาให้ความเห็นจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ให้ด าเนินการใน
ขั้นต่อไป (ขั้นตอนท่ี 8) 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 19  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

11)  

 
 

เอกสารเข้า 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
เอกสารออก 
 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ แจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขข้อมูลผลงานที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในกรณีการขอแก้ไขข้อมูล
ผลงาน มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ยื่นค าขอ
แก้ไขฯ ทราบทางอีเมล และจบกระบวนการ 

12) 

 
เอกสารเข้า 
 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

เอกสารออก 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการท างาน 
1) เจ้าหน้าที่ INS เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย และจัดท ารายงานการประชุม 

2) คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย โดยมีเง่ือนไขการตัดสินใจ 
 อนุมัติ/รับทราบ การแก้ไขรายละเอียดผลงานนวัตกรรม 

หมายถึง คณะกรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง มีความเห็นว่าการ
แก้ไขข้อมูลผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
ยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ และ ไม่กระทบ
กับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และให้ด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป (ขั้นตอนท่ี 13) 

 ข้อมูล/เอกสาร ไม่เพียงพอ หมายถึง คณะกรรมการฯ 
เกินกึ่งหนึ่ง มีความเห็นให้ปรับปรุง/แก้ไข และ/หรือขอ
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม  ห รื อ ด า เนิ น ก ารต าม เ ง่ือ น ไข ที่
คณะกรรมการฯ ก าหนด จากนั้นน าเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ อีกครั้ง และให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
(ขั้นตอนที่ 14) 

 ไม่อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดผลงานนวัตกรรม หมายถึง 
คณะกรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง มีความเห็นว่าการแก้ไข
ข้อมูลผลงานนวัตกรรม มีคุณสมบัติ ไม่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ฯ จึงไม่ เห็นชอบให้แก้ไขข้อมูล และให้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 15) 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 20  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

13) 

  
เอกสารเข้า 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

เอกสารออก 
 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงาน

นวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ให้ผู้ยื่นค าขอ
แก้ไขฯ 

 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมของคณ ะกรรมการฯ  ให้ ส านั ก
งบประมาณ 

ขั้นตอนการท างาน 
เจ้าหน้าที่  INS จัดท าหนั งสือแจ้งผลการพิจารณาแก้ไข
รายละเอียดผลงานนวัตกรรม ซึ่งลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอฯ และส านักงบประมาณ
ทราบ และจบกระบวนการ 

14)  

 
 
เอกสารเข้า 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

เอกสารออก 
 อีเมลแจ้งขอข้อมูล/ เอกสารเพิ่มเติม  

ขั้นตอนการท างาน 
1) นักวิเคราะห์แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในกรณี

ผลงานมีข้อมูล/เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดย
แจ้งอีเมลไปยังผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ให้ด าเนินการน าส่ง
ข้อมูล/เอกสารหรือแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการ
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง 

- หากผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ด าเนินการส่งข้อมูล/เอกสารหรือ
แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับแจ้ง ให้ด าเนินการในขัน้ต่อไป (ข้ันตอนท่ี 12) 

- หากผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ไม่น าส่งข้อมูล/เอกสารหรือแจ้ง
ความคืบหน้าในการด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง ให้ถือว่า ผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ละทิ้งค าขอแก้ไขฯ 
และจบกระบวนการ ทั้งนี้หากผู้ยื่นค าขอแก้ไขฯ ประสงค์
จะขอแก้ไขรายละเอียดผลงานนวัตกรรมอีกครั้งสามารถยื่น
แบบค าขอแก้ไขฯ เข้ามาใหม่ได้ โดยให้ด าเนินการใน
ขั้นตอนท่ี 1 

2) กรณีที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติให้น าส่งข้อมูลให้
ผู้ เ ช่ี ยวชาญ พิ จารณ า นั กวิ เคราะห์ น าส่ งข้ อมู ล ให้
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาให้ความเห็น และเมื่อได้รับผลการ



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี : PM-CO-INS-01 
หน้าท่ี : 21  ของ  21 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2563 

  
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

พิจารณาให้ความเห็นจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ให้ด าเนินการใน
ขั้นต่อไป (ขั้นตอนท่ี 12) 

15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย 

เอกสารออก 
 อี เมลแจ้ งผลการพิ จารณ า / รับทราบของ

คณะกรรมการฯ 
 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงาน

นวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ให้ผู้ยื่นค าขอ
แก้ไขฯ 

ขั้นตอนการท างาน 
นักวิเคราะห์ แจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขข้อมูลผลงานที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในกรณีการขอแก้ไขข้อมูล
ผลงาน มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ยื่นค าขอ
แก้ไขฯ ทราบทางอีเมล และจบกระบวนการ 

 
7. บันทึก รายงาน ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 F-CO-INS-01 : แบบค าขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
7.2 F-CO-INS-02 : แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผลงานท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชนีวัตกรรมไทย 
7.3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบญัชีนวัตกรรมไทย 
7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตผิลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
7.5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตผิลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
7.6 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคณุสมบัติผลงานนวัตกรรมของคณะกรรมการฯ 




