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รายชื่อกระบวนงาน

กระบวนงานที่แลวเสร็จใน 1 วัน
1. การแจงเลขที่คําขอจดทะเบียนเครื่อง
หมายการคา ณ สํานักงานพาณิชย
จังหวัดถึงสํานักเครื่องหมายการคา
2. การใหปากคําในฐานะพยานคดีละเมิด
ลิขสิทธิ์
กระบวนงานที่ดําเนินการมากกวา 1 วัน
1. การรับคําขอใหมสิทธิบัตร/อนุสิทธิ
บัตร (บันทึกขอมูล จัดทําแฟมและ
สงผูตรวจสอบ)
2. การออกบัตรตัวแทนรับมอบอํานาจ
ดําเนินคดีทรัพยสินทางปญญา
3. การตอบหนังสือคํารองตาง ๆ ในการ
ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาที่ยื่นที่สํานักงานพาณิชยจังหวัด
ถึงกรมทรัพยสินทางปญญา

กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ป 2548)
ของกรมทรัพยสินทางปญญา
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
เดิม
เสนอปรับ
ปฏิบัติได
(ป 2546)
ปรุงใหม
จริง

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เปนกระบวนงานลําดับที่
เดิม
เสนอปรับ ปฏิบัติได ลดลงรอยละ(เปรียบ ..ของจํานวนกระบวนงาน
(ป 2546) ปรุงใหม
จริง
เทียบระหวางเดิมและ ทั้งหมดที่เสนอป 2547
ปฏิบัติไดจริง)

3 ขั้นตอน

1 ขั้นตอน

21 วัน

1 วัน

1 วัน

95.24

12

8 ขั้นตอน

7 ขั้นตอน 7 ขั้นตอน

3 ชั่วโมง

1.30
ชั่วโมง

1.00
ชั่วโมง

66.66

10

11 ขั้นตอน

10 ขั้นตอน 10 ขั้นตอน

15 วัน

7 วัน

7 วัน

53.33

7

7 ขั้นตอน

5 ขั้นตอน

5 ขั้นตอน

22 วัน

11 วัน

11 วัน

50.00

11

4 ขั้นตอน

3 ขั้นตอน

3 ขั้นตอน

26 วัน

3 วัน

3 วัน

88.46

13

1 ขั้นตอน
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2. ขอเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(ป 2547)

แบบฟอรมที่ 2

2.1 แบบฟอรมขอเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (กรม)
2.1.1 กระบวนงานที่แลวเสร็จใน 1 วัน
รายชื่อกระบวนงาน

1. การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียน

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน (เดิม)
ที่เสนอปรับปรุงใหม
จํานวนขั้นตอน จํานวนระยะเวลา จํานวนขั้นตอน
จํานวนระยะเวลา
3
3 วัน
3
1 ชั่วโมง

เหตุผลที่เลือก
- มีผลกระทบตอการนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย

2

แบบฟอรมที่ 2 (ตอ)
2.1.2 กระบวนงานที่ใชเวลามากกวา 1 วัน (กรม)
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ชวงยื่นคําขอ
ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ

รายชื่อกระบวนงาน

ปจจุบัน (เดิม)
ขั้นตอน
ระยะเวลา

ที่เสนอปรับปรุงใหม
ขั้นตอน
ระยะเวลา

เหตุผลที่เลือก

(รวมระยะเวลาชวงยื่นคําขอดวย)
ที่เสนอปรับปรุงใหม
ปจจุบัน (เดิม)
ขั้นตอน
ระยะเวลา
ขั้นตอน
ระยะเวลา

1. การพิจารณาคําขอจดทะเบียนโอน
เครื่องหมายการคา (กรณีไมมีแกไข
เปลี่ยนแปลงและไมใชเครื่องหมายชุด)

1

20 นาที

1

10 นาที

3

23 วัน

3

2. การออกหนังสือรับรองการยื่นคําขอ
รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

3

30 นาที

3

30 นาที

9

12 วัน

9

11 วัน

6 วัน

-เพื่อใหเจาของสิทธิ์ใน
เครื่องหมายการคานําไปใช
ประโยชนไดอยางรวดเร็ว

มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ

3

แบบฟอรมที่ 2 (ตอ)
2.1.3 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (กรม)
2.1.3.1 กระบวนงานที่แลวเสร็จใน 1 วัน
กระบวนงานที่ 1 เรื่อง การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ประชาชนผูยื่นคําขอ
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กําหนดไวเดิม
เบิกแฟม/
นําคําขอเขา

การรับและตรวจสอบเบื้องตน

(10 นาที)

พิจารณาสั่งการ/
ออกใบแทนหนังสือสําคัญ

(1 วัน)

สรุป ……3……ขั้นตอน ………3…….จุดบริการ

(1 วัน)

รวมระยะเวลา ………3…….วัน

2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม
ประชาชนผูยื่นคําขอ

เบิกแฟม/
นําคําขอเขาแฟม

การรับและตรวจสอบเบื้องตน

(5 นาที)

สรุป ……3…….ขั้นตอน

(30 นาที)

………3…. จุดบริการ

พิจารณาสั่งการ/
ออกใบแทนหนังสือสําคัญ
(25 นาที)

รวมระยะเวลา …1… ชั่วโมง

4

แบบฟอรมที่ 2 (ตอ)
2.1.3.2 กระบวนงานที่ใชเวลาดําเนินการมากกวา 1 วัน
กระบวนงานที่ 2 เรื่อง การพิจารณาคําขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการคา (กรณีไมมีแกไข เปลี่ยนแปลงและไมใชเครื่องหมายชุด)
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กําหนดไวเดิม
ชวงยื่นคําขอ
(10 นาที)
ประชาชนผูยื่นคําขอ

การรับและตรวจ
สอบเบื้องตน

ระยะเวลารอคอย

(10 นาที)

(4 วัน)

เบิกแฟม/
นําคําขอเขาแฟม

ชําระคา
ธรรมเนียม

สรุป 1. ชวงยื่นคําขอ
……1…… ขั้นตอน ……1……. จุดบริการ

( 18 วัน)

รวมระยะเวลา …..20..… นาที

2. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยื่นคําขอดวย)
…….3…… ขั้นตอน ……23……. วัน

พิจารณาสั่งการ/
บันทึกรายการโอน
สิทธิ/แจงผลสั่งการ

5

กระบวนงานที่ 2 (ตอ)
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม
ชวงยื่นคําขอ
(5 นาที)
ประชาชนผูยื่นคําขอ

การรับและ
ตรวจสอบเบื้องตน

ระยะเวลารอคอย
(5 นาที)
ชําระคา
ธรรมเนียม

สรุป 1. ชวงยื่นคําขอ
……1……. ขั้นตอน …2……. จุดบริการ

(4 วัน)
เบิกแฟม/
นําคําขอเขาแฟม

รวมระยะเวลา …10….. นาที

2). ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยื่นคําขอดวย)
……3……. ขั้นตอน …4….. จุดบริการ
รวมระยะเวลา……11….วัน

(6 วัน)
พิจารณาสั่งการ/
บันทึกรายการโอน
สิทธิ/แจงผลสั่งการ

กระบวนงานที่ 3 เรื่อง การออกหนังสือรับรองการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กําหนดไวเดิม
1

1

ประชาชนยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

30 นาที
ตรวจรับ/ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม / รับใบเสร็จ

2

2 วัน

4

บันทึกขอมูล/ สงงาน
2 วัน

5

5

เบิกแฟม
2 วัน

6

จัดทําหนังสือรับรอง

7

8

หัวหนาฝายจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตรวจสอบความถูกตอง

ผอ.สวนบริหารฯพิจารณา

9

1 วัน
ผอ.สํานัก พิจารณา

10

2 วัน
อธิบดีพิจารณาลงนาม

11

ผอ.สวนบริหารลงนามในหนังสือนําสง
1 วัน

12

จัดสงหนังสือรับรองการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

3
การเงิน

8

สรุป 1. ชวงยื่นคําขอ
……..3……. ขั้นตอน ………2………. จุดบริการ
รวมระยะเวลา ……30……นาที
2. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยื่นคําขอดวย)
……12….. ขั้นตอน ……………12…………วัน
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม
1

2

ประชาชนยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
30 นาที
ตรวจรับ/ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม / รับใบเสร็จ
บันทึกขอมูล / สงงาน

3
การเงิน

1 วัน
4

เบิกแฟม/ จัดทําหนังสือรับรอง

5

ผอ.สวนบริหารฯ พิจารณา
1 วัน
ผอ.สํานักฯ พิจารณา

6
1 วัน

อธิบดีพิจารณาลงนาม

7
1 วัน
8

ผอ.สวนบริหารฯลงนามในหนังสือนําสง
1 วัน
9

จัดสงหนังสือรับรองการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สรุป 1. ชวงยื่นคําขอ
………3………. ขั้นตอน ………2……. จุดบริการ รวมระยะเวลา ……30….นาที
2. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยื่นคําขอดวย)
………9………. ขั้นตอน ………..6……… วัน

