มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)

การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

รหัสเอกสาร

สวพ.3034-01

วันที่บงั คับใช้
16 ก.ค.64
แก้ไขครั้งที่ :
01

เขียนโดย : นางสาวประกาย ขวัญหลาย
ควบคุมโดย : นางมนัน ชาญนาสิน
อนุมัติโดย : นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

สถาบันวิจยั และพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแนวทางการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และให้มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบ ตลอดจนการอานวยความสะดวกการให้บริการแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : จานวนครั้งทีใ่ ห้บริการการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ขอบเขตงำน :

คำจำกัดควำม :

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

เริ่มตั้งแต่รั บเรื่องการขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิ ทธิบัตรจากผู้ประดิษฐ์ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารตามแบบฟอร์มของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (รายละเอียดการประดิษฐ์, ข้อถือสิทธิ, รูปเขียน (ถ้ามี),
บทสรุปการประดิษฐ์ การโอนสิทธิ ดาเนินการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การอานวยความสะดวกสนับสนุน
การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของอาจารย์และบุคลากร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งผลการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และจัดส่งหนังสือสาคัญการจดทะเบียนให้กับผู้ประดิษฐ์ ดาเนินการ
ช าระค่าธรรมเนี ย มรายปี / การต่ออายุ ตลอดจนบันทึกข้ อมูล รวบรวมและเผยแพร่ผ ลงานที่ได้ รับการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหาร อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อปี
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง เป็นการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ (Invention) หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งจาแนกได้เป็น สิทธิบัตร
การประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับ
การพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากการประดิษฐ์ที่มีอยู่
ก่อนเพียงเล็กน้อย
ผู้ประดิษฐ์ หมายถึง อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร/นักศึกษา
อธิกำรบดี : พิจารณาสั่งการ ลงนาม เอกสารประกอบคาขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา : พิจารณา สั่งการ ลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประดิษฐ์ : เตรียมเอกสารคาขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา และยื่นเอกสารคาขอฯ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
เจ้ำหน้ำที่สิทธิประโยชน์ : มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร (รายละเอียดการประดิษฐ์,
ข้อถือสิทธิ, รูปเขียน (ถ้ามี), บทสรุปการประดิษฐ์ การโอนสิทธิ ดาเนินการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
การชาระค่าธรรมเนียมรายปี/การต่ออายุ การให้บริการอานวยความสะดวก การให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดเตรียมเอกสารในการยื่น การติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ประดิษฐ์ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ประดิษฐ์ สานักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี กรมทรัพย์สินทางปัญญา) ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงาน
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รหัสเอกสาร

สวพ.3034-01

การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่บงั คับใช้
16 ก.ค.64
แก้ไขครั้งที่ :
01

เขียนโดย : นางสาวประกาย ขวัญหลาย
ควบคุมโดย : นางมนัน ชาญนาสิน
อนุมัติโดย : นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

สถาบันวิจยั และพัฒนา

เอกสำรอ้ำงอิง :

1. พรบ.สิ ทธิบั ตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิ ทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
2. ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กาหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
สาหรับการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบพิมพ์คาขอ (สป/สผ/อสป/00ก1-ก)
2. รายละเอียดการประดิษฐ์
3. ข้อถือสิทธิ
4. บทสรุปการประดิษฐ์
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร
หนังสือการแจ้งผลการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หนังสือแจ้งชาระค่าธรรมเนียม/
ต่ออายุ
สรุปตารางผลการการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
สถาบันวิจยั และพัฒนา
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

5-10 ปี

เรียงตาม ปี

5-10 ปี

เรียงตาม ปี

5-10 ปี

เรียงตาม ปี

5-10 ปี

เรียงตาม ปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้ประดิษฐ์จดั เตรียม
เอกสารคาขอยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
2. จนท.สารบรรณ สวพ.
ลงทะเบียนรับเอกสารและ
แจ้ง จนท.งานสิทธิประโยชน์
ดาเนินการ

1 วัน

ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
ตามแบบฟอร์ม
กรณีไม่ถูกต้อง แจ้งผู้
ประดิษฐ์แก้ไขหรือขอข้อมูล
เพิ่มเติม
กรณีถูกต้อง เสนออธิการบดี
ลงนามและขอเอกสาร
ประกอบการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1- 3 วัน

จัดทาบันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์อธิการบดี
ลงนาม

1 วัน

1. หนังสือบันทึกข้อความการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้ประดิษฐ์
2. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
3. รายละเอียดการประดิษฐ์
4. ข้อถือสิทธิ
5. บทสรุปการประดิษฐ์
6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
7. สาเนาบัตรประชาชนของผู้
ประดิษฐ์รับรองสาเนาถูกต้อง
1. หนังสือบันทึกข้อความนาส่งการ
ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
2. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
3. รายละเอียดการประดิษฐ์
4. ข้อถือสิทธิ
5. บทสรุปการประดิษฐ์
6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
7. สาเนาบัตรประชาชนของผู้
ประดิษฐ์รับรองสาเนาถูกต้อง
1. หนังสือบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์อธิการบดีลงนาม
2. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
3. รายละเอียดการประดิษฐ์
4. ข้อถือสิทธิ
5. บทสรุปการประดิษฐ์
6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
7. สาเนาบัตรประชาชนรับรองสาเนา
ถูกต้อง

เริ่มต้น
1

2

ผู้ประดิษฐ์
คณะหรือ
หน่วยงานต้น
สังกัด
จนท.งานสิทธิ
ประโยชน์

จนท.งานสิทธิ
ประโยชน์

รับเอกสารจาก
ผู้ประดิษฐ์

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ
เอกสาร
ผ่าน

3

ผอ. สถาบันวิจัย
และพัฒนา
จนท.งานสิทธิ
ประโยชน์

เสนอผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

4

อธิการบดี
กองกลาง
สานักงาน
อธิการบดี

5

จนท.งานสิทธิ
ประโยชน์

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

เสนออธิการบดีลงนามเอกสาร

ยื่นคาขอ ณ พาณิชย์จังหวัด/
กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

1. เสนออธิการบดีลงนาม
เอกสารประกอบการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ
แนบเอกสารประกอบ เสนอ
ผ่านหน่วยงานกองกลาง
และสานักงานอธิการบดี
2. อธิการบดีลงนามเอกสาร
และแนบเอกสาร
ประกอบการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1-3 วัน

1. หนังสือบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ลงนามเอกสารการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
3. รายละเอียดการประดิษฐ์
4. ข้อถือสิทธิ
5. บทสรุปการประดิษฐ์
6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
7. สาเนาบัตรประชาชนของผู้
ประดิษฐ์รับรองสาเนาถูกต้อง
8. สาเนาบัตรประชาชนอธิการบดี
รับรองสาเนาถูกต้อง
9. คาสั่งแต่งตั้งอธิการบดี

1. สาเนาเอกสารประกอบการ
ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. ลงบันทึกสมุดทะเบียน
รับส่ง การยื่นขอจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
3. ดาเนินการยื่นคาขอ ณ
พาณิชย์จังหวัดชลบุรี พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียม
4. สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ชลบุรีออกใบเสร็จการชาระ
ค่าธรรมเนียม (แบบยกเว้น
ค่าธรรมเนียม)

1 วัน

1. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
2. รายละเอียดการประดิษฐ์
3. ข้อถือสิทธิ
4. บทสรุปการประดิษฐ์
5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
6. สาเนาบัตรประชาชนของผู้
ประดิษฐ์รับรองสาเนาถูกต้อง
7. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
8. สาเนาบัตรประชาชนของ
อธิการบดีรับรองสาเนาถูกต้อง
9. คาสั่งแต่งตั้งอธิการบดี
7. สาเนาประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม
8. ใบเสร็จการชาระค่าธรรมเนียม
(แบบยกเว้นค่าธรรมเนียม)

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

6

จนท.งานสิทธิ
ประโยชน์

7

จนท.งานสิทธิ
ประโยชน์

8

จนท.งานสิทธิ
ประโยชน์

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

แจ้งผลการดาเนินงานการยื่น
จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
แก่ผู้ประดิษฐ์

ติดตามผลการยื่นจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา

รับแจ้งผลการยื่นจดสิทธิบตั ร/
อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัยพ์สินทาง
ปัญญา

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

จัดทาหนังสือบันทึกข้อความ
แจ้งผลการดาเนินการยื่นแก่ผู้
ประดิษฐ์ พร้อมแนบสาเนา
เอกสาร ผ่านหน่วยงานต้น
สังกัด

1 วัน

ติดตามสอบถามผลการ
พิจารณาคาขอจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา

1-2 ครั้ง

1. มหาวิ ทยาลั ยรั บเอกสาร
ก า ร แ จ้ ง ผ ล ก า ร ยื่ น จ ด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. จัดทาบันทึกข้อความแจ้ง
ผลการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรให้ผู้ประดิษฐ์ผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ประดิษฐ์พร้อมแนบหนังสือ
สาคัญการจดทะเบียน
3. บันทึกข้อมูลลงระบบ
สแกนเอกสาร และจัดเก็บ
สาเนาเข้าแฟ้มเอกสาร

1 วัน

1. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
2. รายละเอียดการประดิษฐ์
3. ข้อถือสิทธิ
4. บทสรุปการประดิษฐ์
5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
6. สาเนาบัตรประชาชนของผู้
ประดิษฐ์รับรองสาเนาถูกต้อง
7. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
8. สาเนาบัตรประชาชนของ
อธิการบดีรับรองสาเนาถูกต้อง
9. คาสั่งแต่งตั้งอธิการบดี
10. ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียม
11.ใบเสร็จการชาระค่าธรรมเนียม
(แบบยกเว้นค่าธรรมเนียม)
หมายเหตุ
การดาเนินการของสานักสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ปี สาหรับอนุสิทธิบตั ร
หากเป็นสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) ใช้
เวลาประมาณ 3-7 ปี
1. หนั งสื อ แจ้ ง ผลการยื่ น ยื่ น จด
สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต รของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา
2. บันทึกข้อความแจ้งผลการยื่นจด
สิ ท ธิ บั ต ร /อนุ สิ ทธิ บั ต ร ให้ กั บ ผู้
ประดิษฐ์

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

9

จนท.งานสิทธิ
ประโยชน์

10

จนท.งานสิทธิ
ประโยชน์

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ชาระค่าธรรมเนียมรายปี/ต่ออายุ

สรุปรายงานผลการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเสนอ
ผู้บริหารหน่วยงาน

จบ

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ชาระค่าธรรมเนียมรายปี/ต่อ
อายุ ณ พาณิชย์จังหวัด
ชลบุรี

1 วัน

1. หนังสือแจ้งชาระค่าธรรมเนียม
รายปี/ต่ออายุ
2. เอกสารประกอบการชาระ
ค่าธรรมเนียมรายปี/ต่ออายุ

สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเสนอ
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน

1-2 ครั้ง

1. สรุปรายงานเสนอวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจา สวพ.

