


   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01 

หนาที่  : 2 ของ 7 

 แกไขคร้ังที่  :  0 

วันที่มีผลบังคับใช :  17 กุมภาพันธ 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  

การบริการยื่นขอรับความคุมครอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สําหรับ  

หนวยงานภายใน สวทช.                         

           

ประวัติการแกไข (Revision History) 

แกไขคร้ังท่ี วันท่ีแกไข รายละเอียดการแกไข DAR No. 

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

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01 

หนาที่  : 3 ของ 7 

 แกไขคร้ังที่  :  0 

วันที่มีผลบังคับใช :  17 กุมภาพันธ 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  

การบริการยื่นขอรับความคุมครอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สําหรับ  

หนวยงานภายใน สวทช.                         

           

1. วัตถปุระสงค   

เพ่ือยื่นขอรับความคุมครองผลงานวิจัยในรูปแบบคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

 

2. ขอบขาย  

การปฏิบัติงานในการยื่นขอรับความคุมครองผลงานวิจัยในรูปแบบคาํขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสําหรับหนวยงาน

ภายใน สวทช. 

 

3. นิยาม 

3.1 IPM : พนักงานในสังกัดงานจัดการทรพัยสินทางปญญา  สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลย ี

3.2  PA : ตัวแทนสิทธิบัตรท่ีผานการข้ึนทะเบียนจากสํานักสิทธิบัตร 

3.3 สํานักสิทธิบัตร : สํานักสิทธิบัตรในประเทศไทย  หรือ สํานักงานสิทธิบัตรในตางประเทศ 

3.4 พ.ร.บ. สิทธิบัตร : พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเตมิโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับท่ี  3) 

     พ.ศ. 2542 

3.5 คณะกรรมการบริหารจัดการผลงานวิจัย : คณะกรรมการบริหารจดัการผลงานวิจัย ประกอบดวยผูแทน

จากทุกศูนยไดรับการแตงตั้งโดย ผพว. 

3.6  ผูขอรับบริการ : หัวหนาโครงการวิจัย หรือ ฝายสนับสนุนทุนวิจัย หรือ ผูเก่ียวของอ่ืนๆ 

 

4. เอกสารอางอิง 

4.1 พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2542 

 

 



   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01 

หนาที่  : 4 ของ 7 

 แกไขคร้ังที่  :  0 

วันที่มีผลบังคับใช :  17 กุมภาพันธ 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  

การบริการยื่นขอรับความคุมครอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สําหรับ  

หนวยงานภายใน สวทช.                         

           

 

5. แผนผังกระบวนการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

7.  

ไมผาน 

จบ 

เริ่มตน 

 
รับงานผานระบบสํานักงาน 

 

1 

PA 

PA 

วิเคราะหความสามารถใน
การขอรับความคุมครอง 

2 กรณีพิเศษ 

จบ 

บันทึกและแจงขอมูลคําขอรับความคุมครอง 

                สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

   5 

 IPM 

 จบ 

พิจารณาและดําเนินการ  

 

3 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

คณะกรรมการบรหิารจดัการผลงานวจิัย 

จัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และย่ืนตอสํานักสิทธิบัตร 

 

4 

PA/IPM 



   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01 

หนาที่  : 5 ของ 7 

 แกไขคร้ังที่  :  0 

วันที่มีผลบังคับใช :  17 กุมภาพันธ 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  

การบริการยื่นขอรับความคุมครอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สําหรับ  

หนวยงานภายใน สวทช.                         

           

 

6. รายละเอียดกระบวนการทํางาน 
 

ขั้นตอนการทํางาน  รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

1.  

 

 

 

 

เอกสารเขา       

o ขอมูลงานในระบบสํานักงาน  

เอกสารออก      

o ไมม ี

 

ขั้นตอนการทํางาน 

PA ประสานงานกับผูขอรับบริการ ถึงความตองการจด

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร   

 

2.  

            PA 

 

 

 

เอกสารเขา       

o ขอมูลงานในระบบสํานักงาน  

 

  เอกสารออก      

o แบบฟอรมผลการประเมินความเปนไปไดในการ

ขอรับความคุมครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร         

(F-CO-TLO- 01) 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1. PA พิจารณาขอมลูโดยละเอียดของผลงานวิจัย / 

สิ่งประดิษฐ และกรอกแบบฟอรมผลการประเมิน

ความเปนไปไดในการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร (F-CO-TLO- 01)  

• หากผลการประเมินไมผาน จะปดงาน และแจงผูท่ี

เก่ียวของทราบ  

• หากผลการประเมินผาน  จะดําเนินการตอในข้ันตอน

ท่ี 4 

• หากเปนกรณีพิเศษ  เชน  เปนการจดสิทธิบัตรใน

ตางประเทศ หรือเมื่อประเมินแลวเห็นควรใหยื่นเปน

อนุสิทธิบัตร แตผูขอรับบริการไมเห็นดวย  ฯลฯ  จะ

ดําเนินการสงเรื่องเขาคณะทํางานคัดเลือกผลงานฯ 

เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอในข้ันตอนท่ี 3 

 

 

 

 

 

 
รับงานผานระบบสํานักงาน 

 

1 

PA 

วิเคราะหความสามารถใน
การขอรับความคุมครอง 

 2 



   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01 

หนาที่  : 6 ของ 7 

 แกไขคร้ังที่  :  0 

วันที่มีผลบังคับใช :  17 กุมภาพันธ 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  

การบริการยื่นขอรับความคุมครอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สําหรับ  

หนวยงานภายใน สวทช.                         

           

ขั้นตอนการทํางาน  รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

3.  

 

 

 

 

 

เอกสารเขา       

o ขอมูลงานในระบบสํานักงาน  

o แบบฟอรมผลการประเมินความเปนไปไดในการ

ขอรับความคุมครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร          

(F-CO-TLO- 01) 

o ผลการวิเคราะหความเปนไปไดเชิงธุรกิจ 

  เอกสารออก      

o ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัย 

 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

คณะกรรมการบรหิารจดัการผลงานวิจัย พิจารณา

ประเมินความเหมาะสมในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

โดยแบงประเด็นในการประเมินเปนเชิงธุรกิจ  เชิงผลตอ

สังคม  เชิงกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  และอ่ืนๆ 

• ถาพิจารณาแลวผานการอนุมตัิ  จะดําเนินการตอใน

ข้ันตอนท่ี 4 

• ถาพิจารณาแลวไมผานการอนุมัติ  จะดําเนินการปด

งาน  และแจงใหผูเก่ียวของรับทราบทาง Email และ 

ผานระบบ  

4.  

 

 

 

 

 

เอกสารเขา       

o ขอมูลงานในระบบสํานักงาน  

  เอกสารออก      

o คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และเอกสารประกอบ

คําขอ 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทํางาน 

• กรณียื่นขอรบัสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศไทย : 

PA/IPM รวบรวมขอมลูและจดัเตรียมคําขอรบั

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และเอกสารประกอบคําขอ 

ตาม พรบ. สิทธิบัตร และยื่นตอสาํนักสิทธิบัตร  

• กรณียื่นขอรบัสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในตางประเทศ : 

PA/IPM รวบรวมขอมลูและจดัเตรียมคําขอรบั

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สงผานสํานักงานกฎหมายท่ี

ตั้งอยูในประเทศท่ีตองการยื่นจดสทิธิบัตร เพ่ือยื่นตอ

สํานักสิทธิบัตรประเทศน้ันๆ  

พิจารณาและดําเนินการ  

3 

คณะกรรมการบรหิารจดัการผลงานวิจัย 

จัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

และยื่นตอสํานักสิทธิบัตร 

 

4 
 PA/IPM 



   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่  : PM-CO-TLO-01 

หนาที่  : 7 ของ 7 

 แกไขคร้ังที่  :  0 

วันที่มีผลบังคับใช :  17 กุมภาพันธ 2560 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง  

การบริการยื่นขอรับความคุมครอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สําหรับ  

หนวยงานภายใน สวทช.                         

           

ขั้นตอนการทํางาน  รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

5.  

 

 

 

 

เอกสารเขา       

o แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร 

  เอกสารออก      

o เอกสารประเมินความพึงพอใจผานระบบประเมิน

ความพึงพอใจลูกคาภายใน  

ขั้นตอนการทํางาน 

• IPM บันทึกและแจงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการยื่นคําขอรับ

ความคุมครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผานระบบสํานักงาน 

• IPM สงเอกสารประเมินความพึงพอใจผานระบบประเมิน

ความพึงพอใจลูกคาภายใน ใหผูขอรับบริการ 

 

7. บันทึก  รายงาน ท่ีเกี่ยวของ 

7.1 แบบฟอรมผลการประเมินความเปนไปไดในการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (F-CO -TLO- 01) 

7.2 ผลการวิเคราะหความเปนไปไดเชิงธุรกิจ เปนลายลักษณอักษร 

7.3 ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการผลงานวิจัย เปนลายลักษณอักษร 

 

บันทึกและแจงขอมูลคําขอรับความคุมครอง 

                สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

 

5 

 IPM 
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