
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

กระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ ์
  

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิบัตร        
การประดิษฐ์ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ประกอบด้วยนักวิชาการ
ตรวจสอบสิทธิบัตรระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ  
เพ่ือจัดจ้างด าเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้
โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบ
จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมที่ 2 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตร 
ด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ซึ่งมีผู้อ านวยการกองสิทธิบัตร
เป็นประธานคณะท างาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตรและนักวิชาการตรวจสอบ
สิทธิบัตรร่วมเป็นคณะท างาน ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบ (Office Action) ก าหนดรายการตรวจสอบ 
ค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกค าสั่งการของ
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร โดยการสุ่มตรวจการออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาที่คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ก าหนด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามกฎหมายและคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพ่ือให้การออก
ค าสั่งของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

กิจกรรมที่ 3 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ร่วมกับคณะกรรมการร่างขอบเขตของ
งาน พิจารณาก าหนดมาตรฐานของแบบฟอร์ม รายการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
เชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพเข้าสู่ระบบ e-Patent 

กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทาง
การด าเนินงาน รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการออกค าสั่ง การ
ก าหนดรายการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทาง
การออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร แบบฟอร์ม รายการตรวจสอบค าขอฯ และ
แนวทาง การออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบ ตามกิจกรรมที่ 2 และ 3 จัดท าร่างขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference: TOR) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาระบบตรวจสอบ
สิทธิบัตรในส่วนของระบบ e-Patent ระบบ e-Filing และระบบตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Control: QC) เพ่ิมเติม 



๒ 

 

 

โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจรติ 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิบัตร        
การประดิษฐ์ 

สถานะการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินการ กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ประกอบด้วยนักวิชาการ
ตรวจสอบสิทธิบัตรระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ  
เพ่ือจัดจ้างด าเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้
โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบ
จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ผลการด าเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญามีค าสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่  
20/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน 
เพ่ือก าหนดขอบเขตของงานส าหรับจัดจ้างด าเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ 
(Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้อยู่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าขอบเขตของงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่อธิบดีลงนามใน
ค าสั่ง จัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

 กิจกรรมที่ 2 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตร 
ด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ซึ่งมีผู้อ านวยการกองสิทธิบัตร
เป็นประธานคณะท างาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตรและนักวิชาการตรวจสอบ
สิทธิบัตรร่วมเป็นคณะท างาน ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบ (Office Action) ก าหนดรายการตรวจสอบ 
ค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกค าสั่งการของ
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร โดยการสุ่มตรวจการออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาที่คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ก าหนด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามกฎหมายและคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพ่ือให้การออก
ค าสั่งของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ผลการด าเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีค าสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 
20/2561 แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตร 
ด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 
ให้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรของกรมฯ โดยศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของส านักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ จัดท ามาตรฐานการตรวจสอบ แผนงานและแผนผัง
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โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจรติ 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิบัตร        
การประดิษฐ์ 

การตรวจสอบคุณภาพ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคุณภาพ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
ให้ครอบคลุมทุกมิติการท างาน รวมถึงการให้บริการประชาชน วิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการคุณภาพและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพเพ่ือให้การตรวจสอบสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร และการให้บริการประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของกรมฯ  

 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตรฯ ได้รวบรวม
และวิเคราะห์การออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบ (Office Action) ที่ผ่านมา ซึ่งมีรูปแบบ
ค าสั่งของผู้ตรวจสอบที่หลากหลายและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมก าหนด
มาตรฐานรองรับการออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบ โดยก าหนดรายการตรวจสอบค าขอรับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและคู่มือการตรวจสอบค าขอรับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ 3 คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ร่วมกับคณะกรรมการร่างขอบเขต 
ของงาน พิจารณาก าหนดมาตรฐานของแบบฟอร์ม รายการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
เชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพเข้าสู่ระบบ e-Patent 

ผลการด าเนินการ: คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาฯ เสนอสภาพปัญหาเรื่องรูปแบบ
ค าสั่งของผู้ตรวจสอบที่หลากหลายและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ข้อเสนอแนะเรื่อง 
มาตรฐานของแบบฟอร์มรายการเอกสารต่าง ๆ ตาม Check list รูปแบบการออกค าสั่ง 
และแนวทางการก าหนดมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการออกค าสั่ง ส าหรับน ามา
พัฒนาส่วนของระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control Module) ที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่
ระบบ e-Patent ต่อคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานส าหรับใช้ยกร่างขอบเขตของ
งานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ฯ 

กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทาง
การด าเนินงาน รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการออกค าสั่ง  
การก าหนดรายการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และ
แนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร แบบฟอร์ม รายการตรวจสอบ  
ค าขอฯ และแนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบ ตามกิจกรรมที่ 2 และ 3 จัดท า
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบสิทธิบัตรในส่วนของระบบ e-Patent ระบบ e-Filing และระบบตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Control: QC) เพ่ิมเติม 
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ผลการด าเนินการ: 1. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจัดประชุมเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกองสิทธิบัตร ชั้น 10  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือยกร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบ (Quality control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรฯ จากข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน และหลักเกณฑ์การก าหนด
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการออกค าสั่ง แบบฟอร์ม รายการตรวจสอบค าขอฯ 
และแนวทางการออกค าสั่งการของผู้ตรวจสอบตามกิจกรรมที่ 2 และ 3  

 2. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานยกร่างหนังสือกองสิทธิบัตร 
ที่ พณ 0706/203 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เพ่ือกรมฯ ทราบผลการท างาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติขอบเขตของงาน
โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality control) ฯ  

 3. กรมทรัพย์สินทางปัญญามีค าสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 
461/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อและงานที่จะจัดจ้าง พิจารณากลั่นกรองขอบเขตของ
งาน (TOR) จัดจ้างด าเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของ
ระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยกลุ่มบริหารงานพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม เป็นฝ่ายเลขานุการ และผู้แทนกอง
สิทธิบัตรที่ขอจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรรมการ  

 4. ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่ นกรองการก าหนด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อและงานที่จะจัดจ้าง จัดประชุมกลั่นกรองขอบเขตของ
งานเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือรายงานต่อกรมฯ และเสนอให้มีการจัดจ้างการด าเนินงาน
ตามโครงการต่อไป  

กิจกรรมที่ 5 ด าเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
คัดเลือกผู้รับจ้างด าเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้
โครงการพฒันาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบ
จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการด าเนินการ: 1. กรมทรัพย์สินทางปัญญามีประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ด าเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตรฯ คือ บริษัท ซอฟท์สวีท จ ากัด  
และจัดจ้ างตามสัญญาเลขที่  81/2564 ลงนามวันที่  30 มีนาคม 2564  
โดยบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการพัฒนาระบบระบบยื่นค าขอจดทะเบียนแบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้มีรูปแบบการท างานของระบบที่อ านวยความสะดวกต่อ
การใช้งานของประชาชนและเจ้าหน้าที่กองสิทธิบัตร ระบบควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบ (Quality control) ให้สามารถรองรับการด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพค าสั่งเพ่ือก าหนดมาตรฐานการออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบได้ และปรับปรุงระบบ
จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้มีคุณลักษณะเพ่ิมเติมที่ช่วย
สนับสนุนการท างานของผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ของกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระบวนการอุทธรณ์ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบข้างต้นคาดการณ์ว่าจะพัฒนาแล้ว
เสร็จและใช้งานได้ตามสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564  

 2.  รายละเ อียดของการพัฒนาปรับปรุ งร ะบบสิทธิ บั ต ร  
(e-patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality 
Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

2.1 การพัฒนาระบบยื่นค าขอจดทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) ให้มีลักษณะดังนี้  

• รองรับการเข้าใช้งานระบบแบบรวมศูนย์กลางกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (Single Sign-On: SSO)  

• การแสดงค าขอและค าสั่งของผู้ตรวจสอบและก าหนด
สิทธิให้เฉพาะผู้ขอ ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ตัวแทน หรือผู้ทรงสิทธิคนล่าสุดเข้าถึงค าขอ  

• การยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอได้เทียบเท่ากับ
การยื่นค าขอด้วยตนเองท่ีฝ่ายรับค าขอ  

• การน าเข้าข้อมูลโดยการพิมพ์ในกล่องข้อความ (Text 
box) และแนบเอกสารในรูปแบบ PDF PDF/A-3u และ Docx  

• การก าหนดช่องทางรับเอกสารตามที่ผู้ขอเลือก  
• การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
• การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ข้อมูล

ค าขอและการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment  
• การยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการ

อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
• การก าหนดให้ระบบนับระยะเวลานับแต่ผู้ขอเปิด

เอกสารในระบบและการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนครบก าหนดได้  

2.2 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality 
control) ให้มีลักษณะดังนี้  

• รองรับกระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดย
การสุ่มตรวจค าขอแก้ไข ชี้แจง ยกค าขอรับจดทะเบียน คัดค้าน ประกาศโฆษณา 



๖ 

 

 

โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจรติ 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานการจดทะเบียนสิทธิบัตร        
การประดิษฐ์ 

รายงานสืบค้นค าขอ รายงานผลการพิจารณาการประดิษฐ์  และรายงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามข้ันตอนของกฎหมายสิทธิบัตร  

• บันทึกและเก็บประวัติผลการพิจารณาการตรวจสอบ
และผลการประเมินคุณภาพค าสั่ง  

• ก าหนดรูปแบบและแนวทางของค าสั่งเ พ่ือใช้ เป็น
มาตรฐานการออกค าสั่งของผู้ตรวจสอบได้  

2.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (e-Patent) ที่มีอยู่เดิมให้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานเพ่ิมเติมดังนี้  

• สามารถจัดเก็บและท ารายงานข้อมูลสถิติการเข้าใช้งาน
เมนูทั้งหมดของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และการยื่นค าขอสิทธิบัตร
ระหว่างประเทศที่ยื่นภายใต้ความร่วมมือ Patent Cooperation Treaty (PCT)     
แบบ Real-time เมื่อมีการช าระค่าธรรมเนียมครบถ้วนสมบูรณ์  

• ปรับปรุงรูปแบบรายงานค าสั่ง รายการแก้ไข ชี้แจง ยก
ค าขอ รายงานสืบค้นค าขอ รายงานผลการพิจารณาการประดิษฐ์ และรายงานอ่ืน ๆ  

• ปรับปรุงระบบการแสดงข้อมูลและการขึ้นทะเบียน
ตัวแทนสิทธิบัตร  

• รองรับการบริหารจัดการการวิเคราะห์ค าขอโดยจ าแนก
ตามสาขาเทคโนโลยี สัญลักษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ หรือผู้ขอที่มีบทบาทส าคัญในแต่ละ
สาขาเทคโนโลยี  

• สามารถก าหนด ค านวณและรายงานดัชนีตัวชี้วัด
รายบุคคล  

• รองรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการยื่นค าขอ
ระหว่างประเทศ (PCT) ค านวณวันครบก าหนดเข้า National Phase อัตโนมัติ และ
แสดงวันครบก าหนดเข้า National phase  

• ปรับปรุงกระบวนงาน (Work flow) ของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
คัดค้านและก ากับการจดทะเบียน และการสร้างหนังสือค าวินิจฉัยของอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาและเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณาคัดค้านของผู้
ตรวจสอบให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• ปรับปรุงระบบการจัดส่งเอกสารกรณีผู้ขอหรือตัวแทน
มารับเอกสารที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างช่องทางรองรับกรณีที่ค าขอ
ด าเนินการส่งไปยังผู้ขอไม่ส าเร็จ 

• รองรั บการยื่ น เ อกสารต้ นฉบั บที่ มี ก า รล งน าม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 

• ระบบรองรับกระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งแยกค าขอ ยก
ค าขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือค าขออนุสิทธิบัตร ยกค าคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรการ
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ประดิษฐ์ การเพิกถอนอนุสิทธิบัตร และการยื่นค าอุทธรณ์และค าร้องขอขยายเกิน
ก าหนด 

• สามารถค านวณและแสดงระยะเวลาการด าเนินการแต่
ละกระบวนงานได้ 

• สามารถจัดท าตารางนัดหมายส าหรับให้ค าปรึกษากับ
ประชาชน โดยสามารถแจ้งเตือนผู้ตรวจสอบที่จะให้ค าปรึกษาผ่านระบบ e-Patent 

 


