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บทที่ 1. 

สรุปแผนดําเนินงานดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมของ กปภ. ป 2558-2561 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดกําหนดให กปภ.จัดทําแผนวิจัย พัฒนาและสราง

นวัตกรรม ซ่ึง กปภ.ไดรวมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) จัดทําแผนวิจัย 

พัฒนาและสรางนวัตกรรม ของ กปภ. ป 2558-2561  โดยมีกระบวนการดําเนินการ ดังรูปท่ี 1.1 

รูปท่ี 1.1 กระบวนการจัดทําแผนวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมของ กปภ. ป 2558-2561   

 

จากการนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหองคกรและนโยบายจากผูบริหารระดับสูง และพันธกิจดานการวิจัย 
พัฒนาและสรางนวัตกรรมขององคกร มาดําเนินการวิเคราะหองคกร โดยวิธี SWOT Analysis ดังตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 ผลการวิเคราะหองคกร โดยวิธี SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

  1. ผูนําใหความสําคัญดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม 

2. มีองคความรูและความเช่ียวชาญดานการผลิตและบริการ
ดานการประปา 

3. มีบุคลากรท่ีมคีวามหลากหลายสาขาวิชาชีพครบวงจร 

4. มีผลงานนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพในการตอยอดจํานวนมาก 

5. มีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 

6. มีโครงสรางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรองรับในแตละ
กลุมงาน 

7. บุคลากรมีความทุมเทและสนใจการสรางนวัตกรรม 

1. ขาดทิศทางการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมท่ี
สอดคลองกับการดําเนินงานของ กปภ. 

2. ขาดบุคลากร และระบบสนับสนุนดานการวิจัย พัฒนา 
และสรางนวัตกรรม 

3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสวนมากยังไมถูกนําไปใช
ประโยชนอยางเต็มท่ี 

4. ขาดความเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล
สนับสนุนการผลิตและบริการ 

5. การผลติและการบริการไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ท่ัวท้ัง
องคกร 

6. ขาดการสื่อสารและถายทอดเทคโนโลยีการผลติและ
บริการอยางเปนระบบ 
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ตารางท่ี 1.1 ผลการวิเคราะหองคกร โดยวิธี SWOT Analysis (ตอ) 
โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 

1. มีสิทธิในการเดินทอในท่ีบุคคลใดๆ ตามกฎหมาย  

2. กระแส Green Economy การรักษาสิ่งแวดลอม 

3. ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเขาถึง
แหลงขอมูลไดรวดเร็ว 

4. ภาครัฐใหการสงเสริมการลงทุนดานการวิจัย พัฒนาและ
สรางนวัตกรรม 

5. ประเทศในกลุม CLMV ตองการเทคโนโลยดีานการประปา
มาก 

 

1. ภาวะโลกรอน/สภาพภมูิอากาศเปลี่ยน สงผลตอ
คุณภาพและปริมาณนํ้าดิบ 

2. ไมมีแหลงนํ้าดิบเปนของตนเอง 

3. เครื่องมือ อุปกรณดานการสื่อสาร ยังไมครอบคลมุทุก
พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

4. ภาคเอกชนมีการลงทุนธุรกิจประปาในเขตอุตสาหกรรม
มากข้ึน 

5. นโยบายภาครัฐมีแนวโนมลดการอุดหนุนดานการเงิน 

6. การเปด AEC ทําใหมีการแขงขันดานเทคโนโลยีการ
ผลิตนํ้าประปาสูงข้ึน 

จากการวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรหาแนวทางเชิงรุก  โดยมุงเนนการขยายผลนวัตกรรมสูการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย ประเด็นยุทธศาสตรเชิงปองกัน  และการพัฒนาบุคลากร ยกระดับการวิจัย พัฒนาและ
สรางนวัตกรรมสูมาตรฐานสากล ดังนั้น ในการวางแผนนําทางดานการวิจัยและพัฒนาจะแบงเปน 4 ระยะ เพ่ือให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของการประปาสวนภูมิภาคในภาพรวม โดยมี RDI Road map ดังรูปท่ี 1.2  

รูปท่ี 1.2 RDI Road map ของ กปภ. 

 

1.1 แผนการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมระยะยาว (พ.ศ. 2558-2561) 
  วิสัยทัศน : “ กปภ. เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีใช การวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม พัฒนาองคกรสู

ความเปนเลิศดานการผลิตและบริการน้ําประปา ”    

 พันธกิจ :  

1. วิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและบริการสูความเปนเลิศ 

2. ผลักดันการขยายผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสูการใชประโยชน 

3. สรางเครือขาย ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม 

4. พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมขององคกรเพ่ือใหการพัฒนาองคกรใน

ระยะยาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู   
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จึงกําหนดยุทธศาสตรการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมไว 3 ประเด็นดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 วิจัย พัฒนาและขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการผลิตและจายน้ํา  

ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

กลยุทธท่ี 1.1  การวิจัย พัฒนา เพ่ือปรับปรุง กระบวนการผลิตและจายน้ําใหเปนมาตรฐานท้ังองคกร   

กลยุทธท่ี 1.2  วิจัย พัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจายน้ําและลดน้ําสูญเสีย  

กลยุทธท่ี 1.3  การขยายผลงานวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมสูการใชประโยชนอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 วิจัย พัฒนาและขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ  

                   ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

กลยุทธท่ี 2.1 การพัฒนาและสรางนวัตกรรมยกระดับการใหบริการ   

กลยุทธท่ี 2.2 นํานวัตกรรมไปขยายผลเพ่ิมประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ัวท้ังองคกร    

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุน การวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม  

                   ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 
กลยุทธท่ี 3.1  การสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม   
กลยุทธท่ี 3.2  พัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมสูมาตรฐานสากล  
กลยุทธท่ี 3.3  พัฒนาระบบสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยสูองคกรแหงการเรียนรู   

เพ่ือใหกลยุทธสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือ
สงเสริมให กปภ. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริการน้ําประปาท่ีเปนเลิศและเขาสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรูอยางเต็มรูปแบบในป 2561 ดังรูปท่ี 1.3 

รูปท่ี 1.3 ยุทธศาสตรการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมของ กปภ. 

 

 

แผนการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมระยะยาว ( พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ) 
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1.2 แผนงานดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมของ กปภ.ประจําปงบประมาณ 2558 

กําหนดกรอบเวลาสําหรับการดําเนินการแผนงานโครงการ ไดคัดเลือกโครงการสําหรับจัดทําเปน
แผนงานดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมของ กปภ. ปงบประมาณ 2558 โดยมีเกณฑในการจัดลําดับ
ความสําคัญและคัดเลือกโครงการดังนี้ 

1) เปนโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการสรางขีดความสามารถการวิจัย พัฒนาและสรางองค
ความรูของ กปภ. 

2) เปนโครงการเก่ียวกับขยายผลงานดานนวัตกรรมขององคกร นําไปสูการลดคาใชจายหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานการผลิตและการบริการ 

3) เปนโครงการท่ีเปนความตองการของผูใชในภาคการผลิตและบริการของ กปภ. เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร  

โดยแผนงานดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมประจําปงบประมาณ 2558 มีจํานวน 8 โครงการ 
ท่ีสนับสนุนกลยุทธตางๆ ดังนี้   

1. โครงการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณดานการผลิตและจายน้ําประปาท่ีสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชย 
(กลยุทธท่ี 1.3.1)  

2. โครงการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสํารวจทอรั่ว และลดน้ําสูญเสีย (กลยุทธท่ี 1.3.2) 

3. โครงการศึกษาพฤติกรรมผูใชน้ําเพ่ือบริหารจัดการแรงดันน้ําและลดน้ําสูญเสีย (กลยุทธท่ี 1.3.3) 

4. โครงการขยายผลนวัตกรรมการใหบริการลูกคา (กลยุทธท่ี 2.2.1) 

5. โครงการวิจัยพัฒนาขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในองคกร (กลยุทธท่ี 2.2.3) 

6. โครงการจัดทําคูมือการบริหารจัดการงานวิจัยตามมาตรฐานสากล (กลยุทธท่ี 3.2.2) 

7. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (กลยุทธท่ี 3.3.1) 

8. โครงการสื่อสารองคความรู เทคโนโลยี และบริการท่ัวท้ังองคกร (กลยุทธท่ี 3.3.2) 

ผลลัพธจากการดําเนินงานในป 2558 คาดวาจะไดรับ ดังตารางท่ี 1.2 โดยจะสามารถสรางองคความรูท่ี 
กปภ. ตองการและขอมูลในการบริหารจัดการและการลดตนทุนจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีของตนเอง และ
สรางระบบพ้ืนฐานการวิจัยในอนาคต 

ตารางท่ี 1.2  ผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ ป 2558 

ผลท่ีไดรับป 2558 จํานวน หนวย 

1.  จํานวนสิทธิบัตรท่ียื่นจด (อยางนอย) 1 เรื่อง 

2. จํานวนผลงาน/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 6 เรื่อง/ชิ้น 

3. จํานวนฐานขอมูลดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 1 ฐานขอมูล 

4. จํานวนคูมือการบริหารจัดการงานวิจัย 1 เลม 

5. จํานวนสาขาท่ีมีการนํานวัตกรรมไปใช 10 สาขา 

6. จํานวนชองทางการสื่อสาร 1 ชองทาง 
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บทที่ 2. 
แนวทางการดําเนินงานดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม 

 เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามแผนวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม ของ กปภ. ป 2558-2561 บรรลุ

เปาหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริการน้ําประปาท่ีเปนเลิศ และเขาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางเต็มรูปแบบในป 2561 จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไวดังนี้ 

2.1 โครงสรางการบริหารจัดการดานการวิจยั พัฒนาและสรางนวัตกรรม  

เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจไดโดยมี กองวิจัยและพัฒนาในฐานะหนวยงานรับผิดชอบหลัก สังกัด

สายงานบริหาร มีหนาท่ีเปนแกนกลางในการขับเคลื่อนภารกิจวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม และการขยายผลไป

ใชงานจริง โดยประสานงานกับหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการวิจัยและ

นวัตกรรมของ กปภ. ดังรูปท่ี 2.1 

รูปท่ี 2.1 โครงสรางการบริหารจัดการดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม 

 
 

2.2 แนวทางการดําเนินงานดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม  

จากการทบทวนการดําเนินการดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม ของ กปภ.ท่ีผานมา กับ แผน

วิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม ของ กปภ. จึงกําหนดแนวทางดําเนินการไว 7 ข้ันตอน ดังนี้ ( ดังรูปท่ี 2.2 และ

รายละเอียดแตละข้ันตอนในบทท่ี 3. ) 

ข้ันตอนท่ี 1. การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือเปนแนวทางในการคิดคน วิจัย และสรางผลงาน

นวัตกรรมตางๆ ในชวงแรกจะเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมจากพนักงานภายใน กปภ. 

และจะขยายผลไปสูการรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังสวนราชการ สถานศึกษา บริษัท

หางรานและประชาชนตอไป 

ข้ันตอนท่ี 2. การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมใหมีมาตรฐาน หรือมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมกับชิ้นงานนวัตกรรมในแตละชิ้น 

ข้ันตอนท่ี 3. การขยายผลนวัตกรรม เพ่ือเปนแนวทางในการขยายผลนํานวัตกรรมไปใชงานจริงใหท่ัวถึง 

และไดรับประโยชนจากการใชงานจริง ในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมกับชิ้นงาน

นวัตกรรมในแตละชิ้น 
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ข้ันตอนท่ี 4. การจัดการทรัพยสินทางปญญา  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการทางดานทรัพยสินทาง

ปญญา เชน การจดสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ในรูปแบบตางๆ 

ข้ันตอนท่ี 5. การเสนอขอรับรางวัลในประเทศและตางประเทศ  เพ่ือเปนแนวทางในการเสนอขอรับ

รางวัลในประเทศและตางประเทศ เชน รางวัลนวัตกรรมการใหบริการ ของ กพร. รางวัล

นวัตกรรมรัฐวิสาหกิจดีเดน ของ สคร. รางวัลประดิษฐคิดคน ของ วช. รางวัลนวัตกรรมการ

ใหบริการสาธารณะ : UNPSA ของสหประชาชาติ เปนตน     

ข้ันตอนท่ี 6. การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือประเมินผลการดําเนินการ ปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ ในการดําเนินงานท่ีผานมาและปรับปรุงกระบวนการและ

ข้ันตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

ข้ันตอนท่ี 7. การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนข้ันตอนสําหรับอนาคต เม่ือมีผลงานนวัตกรรมท่ี

ไดรับการจดทะเบียนดานทรัพยสินทางปญญาแลว และเปนผลงานท่ีมีความคุมคาท่ีจะ

ดําเนินการเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย 

รูปท่ี 2.2 แนวทางการดําเนินงานดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม 7 ข้ันตอน 
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บทที่ 3. 

ข้ันตอนการดําเนินงานดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม 

จากแนวทางการดําเนินงานดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม ตามขอ 2.2 จึงไดกําหนดข้ันตอน

การดําเนินงานในแตละข้ันตอน ได ดังนี้ 

3.1 การวิจัยและสรางนวัตกรรม  

โดยมีรูปแบบการสงเสรมิ สนับสนุนในการวิจัย และสรางนวัตกรรม ดังรูปท่ี 3.1 ประกอบดวย 

3.1.1 การวิจัยและสรางนวัตกรรม โดยหนวยงานภายใน มีรูปแบบการดําเนินการ ดังนี้  

3.1.1.1 การใหทุนวิจัย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงาน กปภ.ดําเนินการคิดคน วิจัย และ

สรางนวัตกรรม ดําเนินการโดยคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. 

3.1.1.2 การใหรางวัลนวัตกรรมดีเดน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหพนักงาน กปภ.ท่ีมีผลงาน

นวัตกรรมดีเดน ดําเนินการโดยคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. 

3.1.1.3 การใหทุนจัดทําวิทยานิพนธ ในการศึกษาระดับตางๆ ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของ กปภ. 

การดําเนินการตามขอ 3.1.1.1 และ 3.1.1.2  เปนไปตามประกาศของ คณะกรรมการวิจัยและ

นวัตกรรมของ กปภ. ในแตละป ดังภาคผนวก ก. และการดําเนินการทุนวิจัยตามขอ 3.1.1.1 เปนไปตาม 

ภาคผนวก ข. สวนขอ 3.1.1.3 เปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา 

ของ กปภ.  

3.1.2 การวิจัยและสรางนวัตกรรม โดยหนวยงานภายนอก ดําเนินการโดยคณะกรรมการวิจัยและ

นวัตกรรม โดยมีรูปแบบการดําเนินการ ดังรูปท่ี 3.2 ดังนี ้

3.1.2.1 การจางท่ีปรึกษา โดยการวาจางท่ีปรึกษาท่ีเปนสวนราชการหรือเอกชน โดยปฏิบัติตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจางท่ีปรึกษา  

3.1.2.2 การรวมมือกันดําเนินงาน โดยการจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับสวนราชการหรือ

เอกชน ดังภาคผนวก ค. 

3.1.2.3 การจัดประกวดแขงขันวิจัยและนวัตกรรม  โดยการจัดประกวดแขงขันวิจัยและนวัตกรรม

โดยอาจรวมกับหนวยงานภาครัฐ  สถานศึกษา องคกรเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
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รูปท่ี 3.1 ข้ันตอนการวิจัยและสรางนวัตกรรม โดยหนวยงานภายใน กปภ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กก.วิจัยและนวัตกรรมของ กปภ.ประกาศหลักเกณฑ

การวิจัยและนวัตกรรม ประจําป (ภาคผนวก ก.) 

 

ขอรับทุนวิจัย 

 

ขอรับรางวัลนวัตกรรม 

 

แตละหนวยงานเสนอผลงานตามหลักเกณฑ 

 

กก.วิจัยและนวัตกรรม 

พิจารณาใหทุน/รางวัล

ตามหลักเกณฑ 

 

เสนอ ผวก. ใหความเห็นชอบ 

 

เสนอ กก.กปภ. อนุมัติมอบรางวัล

 

 

มอบรางวัลนวัตกรรมดีเดน

ในวันประปาวิชาการ 

 

 

ควรได้รับรางวลันวตักรรม 

ควรได้รับทนุวิจยั 

เสนอ ผวก. ใหความเห็นชอบ 

 

จัดทําบันทึกขอตกลงรับทุน/ต้ัง 

กก.กํากับดูแล (ภาคผนวก ข.) 

 

มอบประกาศเกียรติคุณทุนวิจัย

ในวันประปาวิชาการ 

 

 

ดําเนินการจัดทําผลงาน นําเสนอ 

กก.กํากับ/กก.นวัตกรรม เห็นชอบ 

 

ไมผ่า่นการพิจารณา 

รวบรวมไวใน

เว็บไซตของ

หนวยงาน 

 

รวบรวมไวในฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรม                      

และเตรียมการพัฒนานวัตกรรม 

 

เสนอขอรับทุนจัดทําวิทยานิพนธ  

ตามหลักเกณฑของ กก.พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา 

 

กก.พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา 

พิจารณาใหทุน วิทยานิพนธ 
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รูปท่ี 3.2 ข้ันตอนการวิจัยและสรางนวัตกรรม โดยหนวยงานภายนอก    

          

 

 

3.2 การพัฒนานวัตกรรม 

การพัฒนานวัตกรรมเปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะทําใหนวัตกรรมท่ีคิดคนมีมาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพเพียง

พอท่ีจะนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิผล โดยวิธีการพัฒนาในแตละผลงานจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ

รูปแบบของผลงานนวัตกรรมในแตละชิ้นงาน โดยมีการแบงเปนกลุมหลัก 4 กลุม ดังรูปท่ี 3.3 คือ 

3.2.1 กลุมวิศวกรรมและวิทยาศาสตร 

3.2.2 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

3.2.3 กลุมระบบแจงเตือนและควบคุม (PLC) 

3.3.4 กลุมอ่ืนๆ 

การพิจารณาดําเนินการโดยคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม โดยแบงตามความพรอมของผลงานและ

ความพรอมของหนวยงาน ดังนี้ 

1. ผลงานกลุมท่ีพรอมจะขยายผล แตละหนวยงานสามารถพิจารณาดําเนินการขยายผลไดทันที 

2. กลุมผลงานท่ีตองปรับปรุงใหเปนมาตรฐาน แบงออกเปน 5 กลุมยอย โดยใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของรับไปดําเนินการหารือ ตั้งคณะทํางานมาดําเนินการเปนการเฉพาะ ดังนี้ 

  2.1 กลุมวิทยาศาสตรและวิศวกรรม ดําเนินการโดยสายวิชาการหรือตั้งคณะทํางาน 

  2.2 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ดําเนินการโดยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือตั้ง 

คณะทํางาน 
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2.3 กลุมระบบแจงเตือนและควบคุม ดําเนินการโดยสายงานวิชาการหรือตั้งคณะทํางาน 

2.4 กลุมอ่ืนๆ ดําเนินการโดยสายงานท่ีเก่ียวของหรือตั้งคณะทํางาน 

2.5 กลุมคูมือ DIY เปนผลงานท่ีไมมีความซับซอน สามารถดําเนินการไดในรูปแบบของคูมือ 

DIY โดยกองวิจัยและพัฒนา 

 

   รูปท่ี 3.3 ข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม 
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3.3 การขยายผลนวัตกรรม  

เพ่ือขยายผลงานนวัตกรรมไปใชงานอยางท่ัวถึงท้ังองคกร โดยใหแตละหนวยงานนํานวัตกรรมมาตรฐาน

ไปดําเนินการขยายผล โดยแบงกลุมตามความพรอมของหนวยงานและทีมงาน ดังรูปท่ี 3.4 ดังนี้ 

3.3.1 หนวยงานท่ีมีความพรอมดานงบประมาณและดําเนินการจัดทํานวัตกรรมไดเอง ใหดําเนินการขยาย

ผลตามนวัตกรรมมาตรฐานไดทันที 

3.3.2 หนวยงานท่ีจัดทํานวัตกรรมได แตขาดงบประมาณ สามารถดําเนินการไดโดยการขอเพ่ิมหรือ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณของหนวยงาน หรือขอใชงบคิดคนและพัฒนานวัตกรรมของ กปภ. 

3.3.3 หนวยงานท่ีไมพรอมดานงบประมาณและไมพรอมจัดทํานวัตกรรม ใหดําเนินการโดยขอเพ่ิมหรือ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณของหนวยงาน หรอืขอใชงบคิดคนและพัฒนานวัตกรรมของ กวพ. ในสวน

ของการดําเนินการจัดทํานวัตกรรม อาจพิจารณาจัดจางหนวยงานภายนอกตามระเบียบท่ีกําหนด

หรือขอความรวมมือจากหนวยงานภายใน 

3.4 การจัดการทรัพยสินทางปญญา  

ดําเนินการข้ันตอนจดทะเบียนดานทรัพยสินทางปญญากับกรมทรัพยสินทางปญญาตามระเบียบท่ีกําหนด 

โดยการดําเนินการ ดังรูปท่ี 3.5 ดังนี ้

3.4.1 หนวยงานหรือเจาของผลงานดําเนินการเสนอขอจัดการดานทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนด

ประเภทท่ีเหมาะสม เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรการประดิษฐ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุ

สิทธิบัตร ตามตัวอยางใน ภาคผนวก ง. โดยใหหนวยงานกฎหมายในสังกัด เชน กองกฎหมายใน

สํานักงานใหญ หรืองานกฎหมายใน กปภ.เขต ชวยตรวจสอบเอกสารและขอถือสิทธิ์ของผลงาน

นวัตกรรม 

3.4.2 หนวยงานหรือเจาของผลงานนําเสนอขอให ผวก. มอบอํานาจใหดําเนินการทางทรัพยสินทาง

ปญญา ในนาม กปภ. โดยผานตามสายงานหรือ กวพ. ตามความเหมาะสม 

3.4.3 เม่ือไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาแลว ใหหนวยงานหรือเจาของผลงานดําเนินการ

ขอรับคาตอบแทนการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาออก

ระเบียบ ดังภาคผนวก จ. 
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รูปท่ี 3.4 ข้ันตอนการขยายผลนวัตกรรม 

 

 
 

* การดําเนินการขยายผลนวัตกรรมโดยผลงานนวัตกรรมมาตรฐาน ใหแตละหนวยงานพิจารณาดําเนินการไดตาม

อํานาจท่ีไดรับมอบอํานาจ 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการดําเนินงานดานการวิจยั พัฒนา และสรางนวัตกรรมของ กปภ.                                   กองวิจัยและพัฒนา กุมภาพันธ 2558 
  12 



 

รูปท่ี 3.5 ข้ันตอนการจัดการดานทรัพยสินทางปญญา 
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3.5 การขอรับรางวัลในประเทศและตางประเทศ 

โดยกําหนดใหผลงานท่ีรับรางวัลของ กปภ. แลว สามารถสงเขาคัดเลือกเพ่ือขอรับรางวัลระดับชาติได 

และผลงานท่ีไดรับรางวัลระดับชาติจะไดรับการคัดเลือกเขาเสนอขอรับรางวัลในระดับนานาชาติ ดังรูปท่ี 3.6 ดังนี ้

 3.5.1 การขอรับรางวัลในประเทศ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กลุมท่ีสามารถขอรับรางวัลดานนวัตกรรมได 

• รางวลันวัตกรรมการใหบริการของ กพร. 

• รางวัลนวัตกรรมรัฐวิสาหกิจดีเดนของ สคร. 

• รางวัลประดิษฐคิดคนของ วช. 

โดยการดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของแตละรางวัล 

(2) ฝปอ. จะเปนผูประสานงานในการเชิญผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาผลงานท่ีจะ

ขอรับรางวัล ซ่ึงผลงานท่ีไดรับการคัดเลือก หนวยงานเจาของผลงานจะตองดําเนินการเขียน

แบบฟอรมเสนอขอรับรางวัล โดย ฝปอ. จะจัดทีมงานสนับสนุน 

(3) ฝปอ. จะรวบรวมเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงผลงานท่ีผานการ

พิจารณาในรอบแรก เจาของผลงานจะตองจัดทําเอกสารเพ่ิมเติมและเตรียมการนําเสนอผลงาน 

โดย ฝปอ. จะจัดทีมงานสนับสนุน ท้ังนี้ผลงานท่ีผานรอบท่ีสองจะไดรับรางวัลระดับชาติ 

 3.5.2 การขอรับรางวัลระดับนานาชาติ โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลงานท่ีไดรับรางวัลระดับชาติแลว โดย

การดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ฝปอ. จะเปนผูประสานงานในการเชิญผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาผลงานท่ีจะ

ขอรับรางวัล ซ่ึงผลงานท่ีไดรับการคัดเลือก หนวยงานเจาของผลงานจะตองดําเนินการเขียน

แบบฟอรมเสนอขอรับรางวัลเปนภาษาไทย โดย ฝปอ. จะจัดทีมงานสนับสนุนและแปลเอกสาร

เปนภาษาอังกฤษ 

(2) ฝปอ. จะรวบรวมเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลจากหนวยงานระดับนานาชาติ ท้ังนี้ผลงานท่ี

ผานการคัดเลือกในรอบแรก ผูเสนอผลงานจะตองจัดทําเอกสารเพ่ิมเติมและเตรียมการนําเสนอ

ผลงาน โดย ฝปอ. จะจัดทีมงานสนับสนุน ผลงานท่ีผานรอบท่ีสองจะไดรับรางวัลระดับ

นานาชาติ 

 สําหรับผลงานท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ กปภ. จะพิจารณามอบรางวัลในรูปแบบท่ีเหมาะสม

ใหกับทีมงานท่ีสรางสรรคผลงาน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานตอไป  
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รูปท่ี 3.6 ข้ันตอนการขอรบัรางวัลในประเทศและตางประเทศ 
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3.6 การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

เปนข้ันตอนในการวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมา เพ่ือปรับปรุงระบบการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังรูปท่ี 3.7 สรุปได ดังนี ้

(1) กวพ.พิจารณาวิเคราะหทบทวนขอมูลฐานขอมูลวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม และผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมา และจัดทําขอเสนอ หลักเกณฑ หรือแนวทางการดําเนินการท่ีจะขอปรับปรุง

ทบทวนใหมตอคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม หากเห็นชอบ ใหนําเสนอตอ ผวก. คณะทํางาน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกร หรือ ครส. พิจารณา หากเห็นชอบใหใชกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

(2) กวพ.จะติดตามขอมูล รวบรวมขอมูล และวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานเพ่ือจัดทําขอเสนอ การ

ปรับปรุงเปนระยะตามความเหมาะสม 

3.7 การนําไปใชประโยชนเชิงพาณชิย 

เพ่ือพิจารณานําผลงานนวัตกรรมมาตรฐานท่ีไดรับการจดทะเบียนดานทรัพยสินทางปญญาแลวไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชยใหมีผลตอบแทนท่ีคุมคาทางการเงิน ดังรูปท่ี 3.8 ดังนี ้

(1) หนวยงานเจาของผลงานท่ีเก่ียวของในแตละสายงาน เชน สายงานแผนฯ สายงานวิชาการ สายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ สายปฏิบัติการ หรือสายงานอ่ืนๆ พิจารณาเสนอแนวทางการนําไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย พรอมการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน 

(2) รูปแบบการดําเนินการเชิงพาณิชย เชน การใหเอกชนผลิต การรวมทุนกับเอกชน การจางเอกชนผลิต 

การขายสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา หรืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับชิ้นงาน 

(3) การพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม หรือ ครส. หรือ 

คณะกรรมการ กปภ. ตามความเหมาะสมตามอํานาจหนาท่ี การดําเนินการในข้ันตอนตางๆ ใหเปนไป

ตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไวในแตละเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการดําเนินงานดานการวิจยั พัฒนา และสรางนวัตกรรมของ กปภ.                                   กองวิจัยและพัฒนา กุมภาพันธ 2558 
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รูปท่ี 3.7 ข้ันตอนการทบทวนและปรบัปรุงกระบวนการทํางาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

คูมือการดําเนินงานดานการวิจยั พัฒนา และสรางนวัตกรรมของ กปภ.                                   กองวิจัยและพัฒนา กุมภาพันธ 2558 
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รูปท่ี 3.8 ข้ันตอนการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

คูมือการดําเนินงานดานการวิจยั พัฒนา และสรางนวัตกรรมของ กปภ.                                   กองวิจัยและพัฒนา กุมภาพันธ 2558 
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ภาคผนวก ก. 

หลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
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หลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. ป 2558 

 
1. นิยามของการวิจัยและนวัตกรรม  

การวิจัย หมายถึง ความคิด กระบวนการศึกษาคนควาหาคําตอบในการแกไขปญหา โดยวิธีการท่ีเปน
ระบบเชื่อถือไดตามหลักวิชาการ 

นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ท่ียังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการ  “ตอ
ยอด” โดยพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งข้ึน เม่ือนํานวัตกรรมมาใชจะชวยให
การปฏิบัติงานไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิมหรือชวยประหยัดคาใชจาย เวลาหรือแรงงานได  

2. ลักษณะและหัวขอของการวิจัยและนวัตกรรม  
  2.1 ตองเปนสิ่งท่ีสามารถนํามาใชงานไดจริง มีประโยชนอยางเดนชัด ไมใชเปนเพียงแนวคิด 
  2.2 เปนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีความใหม โดยอาจใชงานอยูแลวในปจจุบันหรืออาจ “ตอยอด”มา

จากสิ่งท่ีมีอยูเดิมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 
  2.3 เปนผลงานของบุคคล  กลุมบุคคล หรือหนวยงานภายใน กปภ.เทานั้น 
  2.4 เปนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไมมีกรณีพิพาท หรือการเรียกรองสิทธิความเปนเจาของทาง

กฎหมาย 
โดยหัวขอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตองมีอยูในหัวขอใดหัวขอหนึ่งดังนี้ 

(ก.)  การพัฒนาสงเสริมใหมีการใชน้ําประปาอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการหรือลดปริมาณน้ําสูญเสีย 
(ข.)  การทดแทนการนําเขาเทคโนโลยี วัสดุและอุปกรณจากตางประเทศ เพ่ือใชในกิจการประปา 
(ค.)  การเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมรายไดหรือลดตนทุนหรืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ

กิจการประปา 
(ง.)  การปองกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมจากการดําเนินกิจการประปา 
(จ.) หัวขอการวิจัยและนวัตกรรมพิเศษในป 2558 ซ่ึงคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมจะใหความสนใจเปน

พิเศษ โดยเนนท่ีความประหยัดและการสนับสนุนการทํางาน ของ กปภ.สาขาและหนวยบริการ แบง 
      เปน 4 กลุมหลัก ดังแสดงใน ตารางท่ี 1.  

ตารางท่ี 1. หัวขอการวิจัยและนวัตกรรมพิเศษ ป 2558 
 

  กลุม หัวขอวิจัยและนวัตกรรมพิเศษ 

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพการสง
จายน้ําและลดน้ําสูญเสีย 

๑.๑ ระบบหรือแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการสงจายน้ําหรือลด
น้ําสูญเสีย 
๑.๒ อุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการสงจายน้ําหรือลดน้ําสูญเสีย 

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบผลิตน้ํา 

๒.๑ ระบบหรืออุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพระบบผลิตน้ํา 
๒.๒ ระบบหรืออุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการจายสารเคมี  
๒.๓ ระบบหรืออุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพน้ํา 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยกระดับบริการลกูคา 

๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการลูกคา 
๓.๒ นวัตกรรมการใหบริการลูกคา 

๔. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ๔.๑ นวัตกรรมประหยัดน้ําและพลังงาน 
๔.๒ นวัตกรรมการจัดการตะกอน 

 3. ประเภทของการวิจัยและนวัตกรรม   กําหนดใหแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
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                3.1 การใหทุนวิจัย เพ่ือสงเสริมการวิจัยและคนหานวตักรรม  
         3.2 การใหรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน เพ่ือสงเสริมและเปนกําลังใจใหกับผูสรางผลงาน   

 4. แนวทางการพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรม   ใหบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานภายใน  
กปภ.ท่ีสนใจเสนอผลงานผานตามสายงานไปยังประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. (รผว.) ซ่ึง
ผลงานและการนําเสนอจะตองเปนไปตามแบบฟอรมและหลักเกณฑท่ี คณะกรรมการฯ กําหนดข้ึนแนบทาย
หลักเกณฑฉบับนี้   
 5. วิธีการพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรม  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากแบบฟอรมใบสมัคร
และอาจจะมีการใหนําเสนอผลงาน ตรวจสอบหรือทดสอบผลงานท่ีเสนอในลักษณะท่ีเหมาะสม วิธีการตัดสินเปน
เอกสิทธิ์ของคณะกรรมการฯและผลของการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนท่ีสิ้นสุด 
 6. การพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมดีเดน จะพิจารณาใหทันตอการมอบ
รางวัลนวัตกรรมในวันประปาวิชาการ ในแตละป สวนการใหทุนวิจัย สามารถสงผลงานใหคณะกรรมการวิจัยและ
นวัตกรรมพิจารณาไดตลอดเวลา 
 7.  การใหทุนวิจัยและรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดนแตละผลงาน  กําหนดไว ดังนี้ 

 7.1 การใหทุนวิจัยและคนหานวัตกรรม กําหนดทุนใหตามความจําเปนและเหมาะสม สอดคลอง
กับท่ีผูศึกษาเสนอขอ ผลงานท่ีแลวเสร็จและพิสูจนแลววามีคุณคาหรือสามารถนําไปใชงานไดจริงจะไดรับเกียรติ
บัตรจากคณะกรรมการฯ และสามารถนําเสนอขอรับรางวัลนวัตกรรมดีเดนในปถัดไปได  

     7.2 การใหรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน มี รางวัลเหรียญทอง 60,000 บาท รางวัลเหรียญเงิน 
40,000 บาท และรางวัลเหรียญทองแดง 20,000 บาท    โดยอาจมีเหรียญละหลายรางวัลตามความเหมาะสม  

8. การสรุปผลการพิจารณาเพ่ือนําเสนอผูวาการ คณะกรรมการฯจะพิจารณาและสรุปผลการพิจารณา 
เพ่ือนําเสนอผูวาการพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินรางวัล   
 9. ปฏิทินการพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน กําหนดการข้ันตอนดําเนินการดังตารางท่ี 2. 
 

ตารางท่ี 2. ปฏทิินการดําเนินการพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน 
 

ข้ันตอน 
ป 2558 ป 2559 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1.ประกาศใหนําเสนอผลงาน  ****  ****  ****  **** **** **** ****         

2. พิจารณาผลงาน        **** **** ****    

3. นําเสนอ ผวก.            ***   

4.นํา เสนอคณะกรรมการ 
กปภ. 

              *   

5.มอบรางวัลผลงาน
นวัตกรรมดีเดน 

             *  

 
 
 
 
 
 
 

21 
 



   

               10. เกณฑการพิจารณาและตัดสินผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของ กปภ.  
              10.1 เกณฑการใหคะแนน เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเปนแต

ละหัวขอยอยดังนี้ ดัง ตารางท่ี 3. 

ตารางท่ี 3. เกณฑการใหคะแนนการพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

เกณฑการพิจารณา จากแบบฟอรมเสนอผลงาน ขอ 4 ถึง 10 คะแนนเต็ม 
4. สภาพปญหากอนมีนวัตกรรม 

20 
0-10  คะแนน เปนปญหาในบางพ้ืนท่ีและมีผลกระทบไมรุนแรง 

10-15  คะแนน เปนปญหาในบางพ้ืนท่ีแตมผีลกระทบรุนแรง 
15-20 คะแนน เปนปญหาในทุกพ้ืนท่ีและมีผลกระทบรุนแรง 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 
10  0-5  คะแนน ไมชัดเจนแตตรงประเด็นปญหา 

 5-10 คะแนน ชัดเจนและตรงประเด็นปญหา 

6. แนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการโครงการ 

20 
  0-10  คะแนน เปนแนวความคิดท่ีพบไดท่ัวไป 

 10-15  คะแนน เปนแนวความคิดท่ีพัฒนาจากท่ีพบไดท่ัวไป 
 15-20 คะแนน เปนแนวความคิดใหมท่ีไมเคยพบมากอน 

7. ผลสรุป (Output) และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

25 

  0-10  คะแนน มีประโยชนนอยและยากตอการนําไปใชท่ัวไป 

 10-15  คะแนน มีประโยชนนอยแตงายตอการนําไปใชท่ัวไป 

 15-20 คะแนน มีประโยชนมากแตยากตอการนําไปใชท่ัวไป 

20-25 คะแนน มีประโยชนมากและงายตอการนําไปใชท่ัวไป 

*คะแนนพิเศษ* 
บวกเพ่ิม 1-10 คะแนนหากมีการนําไปใชประโยชนจริงแลว
อยางกวางขวางหรือเปนหัวขอในการวิจัยและนวัตกรรมพิเศษป 
2558 (คะแนนรวมขอ 7 ไมเกิน 25 คะแนน) 

8. เอกสารอางอิง ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหา 
5  0-2.5 คะแนน ไมมเีอกสารอางอิง 

 2.5-5 คะแนน มีเอกสารอางอิงท่ีสอดคลองกับประเด็นปญหา 

9.ระยะเวลาดําเนินการโครงการ     
5   0-2.5  คะแนน ใชระยะเวลาดําเนินการมาก 

  2.5-5  คะแนน  ใชระยะเวลาดําเนินการไมมากนัก 

10.งบประมาณโครงการ  

15 
   0-5  คะแนน ใชงบประมาณมาก 

 5-10  คะแนน ใชงบประมาณไมมาก 

10-15  คะแนน ใชงบประมาณนอย 

รวม 100  
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10.2  เกณฑการพิจารณาการใหทุนและเงินรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน  คณะกรรมการฯ
จะแบงการพิจารณาเปน 2 รอบคือ 
   การพิจารณารอบแรก จะพิจารณาจากใบสมัครของแตละผลงาน โดยใหคะแนนตามหลักเกณฑขอ 10.1 
ผลงานท่ีไดรับคะแนนรวมเกิน 60 คะแนน จะไดรับการพิจารณาในรอบท่ี 2. 
   การพิจารณารอบท่ี 2  คณะกรรมการฯ อาจกําหนดใหผูเสนอผลงานดําเนินการสาธิตผลงานในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม และคณะกรรมการฯจะมีการปรับคะแนนจากท่ีใหไวแลวในรอบแรก  ตามขอเท็จจริงท่ีพบ โดยกําหนด
กลุมคะแนนเพ่ือใหทุนและรางวัล ดัง ตารางท่ี 4. 

ตารางท่ี 4. เกณฑการพิจารณาและเงินรางวัลผลงานนวัตกรรม  
 

กลุมรางวัล คะแนนรวม หมายเหตุ  
(ก.) การใหทุนวิจัย 
    กําหนดทุนใหตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
มากกวา 70 คะแนน 

 

(ข.) การใหรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน 
      - รางวัลเหรียญทอง 60,000 บาท  
      - รางวัลเหรียญเงิน 40,000 บาท 
      - รางวัลเหรียญทองแดง 20,000 บาท 

 
> 80 คะแนน 

71-80 คะแนน 
61-70 คะแนน 

 
โดยอาจมีเหรียญละ

หลายรางวัลตามความ
เหมาะสม 

 
     * การใหทุนวิจัยคนหานวัตกรรม เม่ือไดรับทราบผลคะแนนแลว ผูเสนอผลงานจะตองปรับปรุงขอเสนอของ
ผลงาน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีอาจมีเพ่ิมเติม และใชประกอบการทําบันทึกขอตกลงกับ กปภ.กอน
การรับทุนและใหมีรายงานผลความกาวหนา กับคณะกรรมการกํากับดูแลทุนนวัตกรรม เปนระยะตามความ
เหมาะสม เม่ือคณะกรรมการฯกํากับดูแลทุนนวัตกรรม ตรวจรับผลงานแลวจึงถือเปนอันสิ้นสุดสัญญา ผลงานท่ีได
ถือเปนสิทธิ์ของ กปภ. หากไมสามารถดําเนินผลงานตอไดจนแลวเสร็จ ผูเสนอขอตองคืนทุนสวนท่ีเหลือใหกับ กปภ.   
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1. ช่ือผลงาน................................................................................................................................................................................... 

2. ช่ือผูเสนอผลงาน/ตําแหนง................................................................................................................................. 

    สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................................................... 

    ............................................................................................................................................................................ 

    หมายเลขโทรศัพท*............................หมายเลขโทรศัพทมือถือ*...........................โทรสาร............................. 

    Email*................................................................................................................................................................ 

3.  กลุมของโครงการ   มีความสอดคลองกับหัวขอท่ี กปภ.ใหการสนับสนุน ดังนี้   

     (เลือกทําเครื่องหมาย √ ในกรอบ  ) 
   1. การพัฒนาสงเสริมใหมีการใชน้ําประปาอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดการหรือลดปริมาณน้ําสูญเสีย 
   2 .การทดแทนการนําเขาเทคโนโลยี วัสดุและอุปกรณจากตางประเทศ เพ่ือใชในกิจการประปา 
   3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมรายไดหรือลดตนทุนหรืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ี เก่ียวของกับ   

กิจการประปา 
 4. การปองกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมจากการดําเนินกิจการประปา 
 5. หัวขอนวัตกรรมพิเศษ ป 2558  ................................................................................................................ 

4. สภาพปญหากอนมีนวัตกรรม 
     (สภาพปจจุบันและความสําคัญของสิ่งท่ีเปนประเด็นปญหาท่ีนํามาสูโครงการ) 
    ............................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................... ................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. .......................... 

 5. วัตถุประสงคของโครงการ  
      (วัตถุประสงคของโครงการท่ีสามารถตอบโจทยปญหาของโครงการ ซ่ึงควรตรวจวัดไดในเชิงปริมาณ) 
       .......................................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................................... 

 6. แนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการโครงการ    (เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค และแกไขปญหาของโครงการ) 
    ............................................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................................................ 

7. ผลสรุป (Output) และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (ระบุผลตอบแทนทางการเงินดวย (ถามี)) 
     ............................................................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................................................ 

แบบฟอรมการเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ.ป ๒๕๕๘  
                                ประเภทที่เสนอขอ         การใหทุนวิจัย                                                   
ก                                                                  การใหรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดน       
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8. เอกสารอางอิง ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหา (ถามี) 
 ( เอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการ / เอกสารอางอิงท่ีบงชี้วายังขาดองคความรูท่ีจําเปนตองหามาเสริมในโครงการ) 
   ............................................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................................................ 

 9. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ .........ป  ........ เดือน    

กิจกรรม 
ป 255.... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.                
2.                 
3.                 

 
10. งบประมาณโครงการ  .................................. บาท     

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
1.    
2.    
3.    

รวมท้ังส้ิน     
 
                                                       ลงชื่อ  ........................................................... (ผูเสนอโครงการ) 

                                                      (  .......................................................  ) 
                                               วันท่ี ..........เดอืน ......................... พ.ศ. .............. 
 

หมายเหตุ  1. ใหกรอกแบบฟอรมใหครบถวนและแนบเอกสารหรือรูปภาพประกอบตามความเหมาะสมเพื่ออธิบาย
ผลงานไดดียิ่งข้ึนและเพื่อใหคณะกรรมการฯสามารถพิจารณาไดสะดวกข้ึน 

              2. ใหจัดทํา Power Point นําเสนอผลงานโดยสรุป 
              3. ใหแนบ CD หรือ DVD บันทึกขอมูลซึ่งประกอบดวยขอมูลตามขอ 1 และ 2 สงมาที่คณะกรรมการฯ ดวย 
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ภาคผนวก ข. 

บันทึกขอตกลงการดําเนินการทุนวิจัย 
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บันทึกขอตกลงขอรับทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ชุดทดลองเครื่องแยกทราย 
------------------------------------------------- 

 บันทึกขอตกลงนี้ทําข้ึน เม่ือวันท่ี       ระหวางการประปาสวนภูมิภาค 
โดย นายสมชาย มนตบุรีนนท รองผูวาการ (วิชาการ) ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมของ กปภ. ปฏิบัติงานแทน 
ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค ซ่ึงตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา " ผูใหทุน " ฝายหนึ่ง กับพนักงานสังกัด     
กปภ. สาขาบานนาสาร กปภ.ข.๔  ประกอบดวย  นายบุญสง วิเศษสิงห ชางเครื่องกล 3  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา         
" ผูรับทุน " อีกฝายหนึ่ง ซ่ึงไดตกลงกันดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ผูใหทุนไดใหทุนนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวนเงิน  ๕,๗๐๐.-  บาท         
(หาพันเจ็ดรอยบาทถวน) แกผูรับทุนเพ่ือดําเนินการนวัตกรรม  ชุดทดลองเครื่องแยกทราย  กําหนดแลวเสร็จ
ภายใน  ๕  เดือนนับจากวันลงนามในบันทึกขอตกลง 

ขอ ๒  ผูใหทุนและผูรับทุนนวัตกรรมตกลงการเบิกจายเงินงวดเดียว เม่ือมีการลงนามในบันทึกขอตกลง
ฉบับนี ้
 ขอ ๓  ผูรับทุนตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศและมติตางๆ ท่ี
เก่ียวของโดยเครงครัด 
 ขอ ๔  ผูรับทุนจะตองสงมอบผลงานนวัตกรรม เครื่องมือ และอุปกรณท่ีใชเงินทุนนวัตกรรมในการจัดหา
และจัดซ้ือ ใหแกหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุนเพ่ือการใชประโยชนตอไป 
 ขอ ๕  เม่ือหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุนไดรับมอบผลงานนวัตกรรม เครื่องมือและอุปกรณในขอท่ี ๔ ให
ดําเนินการตามระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ขอ ๖  ในกรณีผูรับทุนไมสามารถดําเนินการจัดทําผลงานนวัตกรรมไดแลวเสร็จไมวาในกรณีใดๆ ใหผูรับ
ทุนแจงตอคณะกรรมการกํากับดูแลและดําเนินการคืนเงินทุนนวัตกรรมสวนท่ีเหลือใหแกผูใหทุน 
  ขอ ๗  ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง ผูรับทุนไมอาจดําเนินการภายในกําหนดเวลา ใหผูรับทุนแจงขอ
อนุมัติขยายกําหนดเวลาดําเนินการใหคณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาอนุมัติ และถือวาหนังสือการอนุมัติและ
แผนงานท่ีขยายปรับเปลี่ยนเปนสวนหนึ่งของบันทึกขอตกลงนี้ 
 ขอ ๘  ผูรับทุนยินยอมมอบสิทธิตางๆ ในผลงานนวัตกรรมใหแกผูใหทุน 
 ขอ ๙  หากผูรับทุนไมสามารถสงผลงานนวัตกรรมตามเวลาท่ีกําหนดไวในบันทึกขอตกลงนี้ ผูรับทุน
ยินยอมใหหักเงินเดือนท่ีไดรับเปนประจําทุกเดือน ชดใชคืนแกผูใหทุนตามจํานวนเงินท่ีไดเบิกจายไปแลว    
 ขอ ๑๐ หากผูรับทุนละเมิดขอตกลงขอใดขอหนึ่งดังท่ีกลาวมาขางตน ผูรับทุนยินยอมท่ีจะดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ยินยอมใหผูใหทุนบอกเลิกบันทึกขอตกลงโดยไมมีเง่ือนไขในทุกกรณี โดยจะดําเนินการ
ฟองรอง ผูใหทุนตามกฎหมายใดๆ มิได 

(2) ยินยอมชดใชเงินทุนนวัตกรรมคืนใหแกผูใหทุนตามจํานวนเงินท่ีไดดําเนินการเบิกจาย ใหแลว
เสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับตั้งแตผูใหทุนมีเอกสารแจงบอกเลิกบันทึกขอตกลง 

(3) ตองสงมอบครุภัณฑ  เครื่องมือ  และอุปกรณท่ีใชในการดําเนินการนวัตกรรมและใชคืน
เงินทุนนวัตกรรมท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ือการจัดหาและจัดซ้ือ ใหกับหนวยงานตนสังกัดของ
ผูรับทุนใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตผูใหทุนมีเอกสารแจงบอกเลิกบันทึกขอตกลง 

...๒/ขอ ๑๑ เอกสาร.... 

ตัวอยาง 
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 (……………….............................……….…………) 

 

- ๒ - 

 ขอ ๑๑  เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงตอไปนี้  ถือเปนสวนหนึ่งของบันทึกขอตกลงนี้ 
๑๑.๑ แบบฟอรมเสนอผลงานนวัตกรรมดีเดนของ กปภ.ป ๒๕๕๗  ชุดทดลองเครื่องแยกทราย  

จํานวน   ๔  หนา               
ขอความใดๆในเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงท่ีขัดแยงกับขอความในบันทึกขอตกลงนี้  ใหใชขอความ

ในบันทึกขอตกลงนี้บังคับ บันทึกขอตกลงนี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอความตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความใน
บันทึกขอตกลงนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานของแตละฝายและตางเก็บไวฝายละ
ฉบับ 

 
 
 (ลงชื่อ) …………………..............…………………… ผูรับทุน 

   

 (ลงชื่อ) ……………….......………….....…………… ผูใหทุน 

 
 

 (ลงชื่อ) …………………………….....……..… พยานฝายผูใหทุน 

 
 

 (ลงชื่อ) ………….....………………………..… พยานฝายผูรับทุน 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 

 

 

 

 ( นายวิโรจน  กิตติรัตนชัย )  
ผอ.กองวิจัยและพัฒนา 

เลขานุการคณะกรรมการการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. 

 ( นายสมชาย มนตบุรีนนท ) 
รองผูวาการ (วิชาการ) 

ประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. 

(นายบุญสง วิเศษสิงห) 
ชางเครื่องกล ๓ 

กปภ.ข.๔ กปภ.สาขาบานนาสาร 
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ภาคผนวก ค. 

บันทึกขอตกลงการดําเนินการนวัตกรรมรวมกนั (MOU) 
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(ตัวอยาง) 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

ระหวาง 

 การประปาสวนภูมิภาค และ  

                                                .                                                         

หลักการและเหตุผล 

 การประปาสวนภูมิภาคมีพันธกิจในการใหบริการน้ําประปาแกประชาชนในสวนภูมิภาค เพ่ือใหประชาชน

ไดใชน้ําประปาท่ีมีมาตรฐานอยางพอเพียง และ                                             ดังนั้น เพ่ือพัฒนาการ

ใหบริการ จึงเห็นควรใหรวมมือกับ                                       ในการดําเนินการ                               .                                                                                            

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือรวมกันดําเนินการ                                                                                      .      

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการใหบริการประชาชนโดย                                                          .         

3. เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการ ดาน                                                                . 

เปาหมาย                                                                               

 ใหมีความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานดาน                                                เพ่ือใหเกิด                                               

.                                                 อยางจริงจังและบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

ขอตกลง 

 ภายใตหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว การประปาสวนภูมิภาค โดย                               

.                           ตําแหนง                                     ซ่ึงตอไปในบันทึกขอตกลงนี้จะเรียกวา “กปภ.” 

ฝายหนึ่ง และ                                  โดย                                ตําแหนง                           ซ่ึงตอไป

ในบันทึกขอตกลงนี้จะเรียกวา “                               ” ฝายหนึ่ง หนวยงานท้ังสองไดตกลงใหความรวมมือใน

การดําเนินการ ดังนี ้

 1. หนวยงานท้ังสอง จะสนับสนุน สงเสริม และเผยแพรให                                         .              

 2. หนวยงานท้ังสองจะรวมกันดําเนินการ                                                            .                                        

 3.                                                                                                       . 

 บันทึกขอตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับนับแตวันท่ีลงนามเปนตนไป และมีกําหนดระยะเวลา   .ป ท้ังนี้

หนวยงานท้ังสองอาจพิจาณาและตกลงปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ 

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมก็ได โดยจะจัดทําเปนบันทึกขอตกลงแนบทายบันทึกขอตกลงนี้ และหากฝายใดประกาศ

จะขอยกเลิก ก็สามารถดําเนินการได โดยแจงเหตุอันสมควรเปนลายลักษอักษรใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไม

นอยกวา 30 วัน 
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 บันทึกขอตกลงนี้ ไดจัดทําข้ึนรวม สองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน หนวยงานท้ังสองไดอานและเขาใจ

ขอความโดยละเอียดแลว เห็นถูกตองตามวัตถุประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนสําคัญ โดยเก็บรักษา

ไวฝายละฉบับ 

 

 ลงนาม ณ วันท่ี                        พ.ศ.          . 

 

 

  

  

ลงช่ือ....................................................... 

(......................................................................) 

ผู้วา่การการประปาสว่นภมูิภาค 

ลงช่ือ....................................................... 

(......................................................................) 

 

 

(.............................................................) 

ลงช่ือ....................................................... 

(......................................................................) 

พยาน 

ลงช่ือ....................................................... 

(......................................................................) 

พยาน 
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ภาคผนวก ง. 

แนวทางการจัดการดานทรัพยสินทางปญญา 
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แนวทางการดําเนินการขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 

1.ประเภทของทรัพยสินทางปญญา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial 

Property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) 

1.1 ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสรางสรรคของมนุษยท่ี

เก่ียวกับสินคาอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยอาจเปนความคิดในการประดิษฐคิดคน ซ่ึงอาจจะเปนกระบวนการหรือ

เทคนิคในการผลิตท่ีไดปรับปรุงหรือคิดคนข้ึนใหม หรือการออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมท่ีเปน

องคประกอบและรูปรางของตัวผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการคาหรือยี่หอ ชื่อและถ่ินท่ีอยูทาง

การคา รวมถึงแหลงกําเนิดและการปองกันการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม ทรัพยสินทางอุตสาหกรรมจึง

สามารถแบงออกได ดังนี้  

- สิทธิบัตร (Patent)  

- แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit)  

- เครื่องหมายการคา (Trademark)  

- ความลับทางการคา (Trade Secret)  

- ชื่อทางการคา (Trade Name)  

- สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications). 

ในการดําเนินการดานวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. สวนใหญแลวจะอยูในสวนของสิทธิบัตร (Patent) 

ซ่ึงประกอบดวย สิทธิบัตรการประดิษฐ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ และอนุสิทธิบัตร โดยจะตองพิจารณา

วาสิ่งท่ีคิดคนข้ึนมานั้นเปนการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ในกรณีนี้ สามารถท่ีจะพิจารณาไดงายๆ 

วาถาสิ่งนั้นเปนการคิดคนท่ีกอใหเกิดลักษณะใหมท่ีมีหนาท่ีการทํางาน ประโยชนใชสอยก็สามารถสรุปได วา

เปนการประดิษฐ แตถาสิ่งนั้นเปนการคิดคนเก่ียวกับรูปราง ลักษณะ หรือลวดลายท่ีปรากฏอยูบนตัวผลิตภัณฑ 

เพ่ือใหเกิดความสวยงาม สามารถสรุปไดวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑ  

ในกรณีท่ีเปนการประดิษฐ  ตองตัดสินใจวาควรท่ีจะขอรับความคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐหรืออนุ

สิทธิบัตร โดยคํานึงถึงวา สิ่งประดิษฐนั้นมีเทคนิคท่ีซับซอนหรือไม หากมีเทคนิคท่ีซับซอนก็ควรท่ีจะขอรับ

ความคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐ  และจะตองดูวาลักษณะเง่ือนไข  และองคประกอบอ่ืนๆ เชน 

คาธรรมเนียม อายุการคุมครอง ข้ันตอนการจดทะเบียน  เพ่ือเลือกวาจะยื่นคําขอแบบใด 

1.2 ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวของผูสรางสรรคท่ีจะกระทําการใดๆ 

เก่ียวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดทําข้ึนตามประเภทลิขสิทธิ์ท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก งานวรรณกรรม นาฏกรรม 

ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอ่ืนใดในดาน

วรรณคด ีแผนกวิทยาศาสตร หรือศิลปะ ไมวางานลักษณะดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด ซ่ึง

โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจัดทําข้ึนจะถือวาอยูในหมวดหมูของงานวรรณกรรม 
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2. ข้ันตอนการจัดเตรียมเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

  2.1 เอกสารการมอบอํานาจใหเจาของผลงานย่ืนจดทะเบียน 

1. บันทึกขอความจากหนวยงานตนสังกัดนําเรียน ผวก. โดยผานทางสายงาน เพ่ือมอบอํานาจให

ดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของผลงานนั้นๆ 

2. หนังสือมอบอํานาจจาก ผวก. พรอมอากรแสตมป 30 บาท 

3. สําเนาบัตรประจําตัวของ ผวก. พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4. สําเนาคําสั่งคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค เรื่อง แตงต้ังผูวาการการประปาสวน

ภูมิภาค ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย ผวก. 

5. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ 
 

2.2 เอกสารประกอบการขอจดลิขสิทธิ์ 

1. แบบพิมพคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (ลข.01) (สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตของกรมทรัพยสิน

ทางปญญา (http://www.ipthailand.go.th)) 

2. สําเนาหรือภาพถายผลงานลิขสิทธิ์ 

2.3 เอกสารประกอบการขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร 

1. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซต

ของกรมทรัพยสินทางปญญา (http://www.ipthailand.go.th)) 

2. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) คํารับรองเก่ียวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สามารถ

ดาวนโหลดจากเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา (http://www.ipthailand.go.th)) 

3. รายละเอียดการประดิษฐ (เอกสารสวนนี้ ผูขอจะตองจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4) 

ก. ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ จะตองระบุวาการประดิษฐนั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะ

สําคัญของการประดิษฐนั้นดวย เชน กรรมวิธีหลอผนังคอนกรีต เตาอบไฟฟาแบบจายความรอน 

จะตองไมใชชื่อท่ีต้ังข้ึนเองหรือเครื่องหมายการคา เชน เตาอบไฟฟาสุรชัย และจะตองไมใชชื่อท่ี

เปนการอวดอางสรรพคุณ เชน เตาแกสมหัศจรรย หรือปากกาเนรมิต  

ข. ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ จะตองระบุถึงลักษณะท่ีสําคัญของการ

ประดิษฐโดยยอ รวมท้ังวัตถุประสงคของการประดิษฐดังกลาว ตัวอยางเชน การขอรับสิทธิบัตร

สําหรับ “อุปกรณและวิธีวัดความยาวของวัตถุโดยความยาวคลื่นแสงเลเซอร” ระบุวา“ลักษณะ

ของอุปกรณอันเปนการประดิษฐนี้ประกอบดวยแหลงกําเนิดแสงเลเซอร เครื่องตรวจจับสัญญาณ 

สวนบังคับทิศทาง โดยมีวงจรทางอิเล็คโทรนิคควบคุมการทํางานและความยาวของวัตถุ และ

จุดประสงคของการประดิษฐดังกลาว คือ เพ่ือท่ีจะใหการวัดความยาวของวัตถุมีคาถูกตอง

แนนอนยิ่งข้ึน” 
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ค. สาขาวิทยาการท่ีเกี่ยวของกับการประดิษฐ จะตองระบุวาการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตร

จัดอยูในสาขาวิทยาการหรือเทคโนโลยีดานใด เชน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา เคมี 

ฟสิกส เปนตน 

ง. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการท่ีเกี่ยวของ จะตองระบุลักษณะของการประดิษฐท่ีมีอยู

กอนแลว พรอมท้ังขอบกพรองตางๆ หรือปญหาของการประดิษฐดังกลาว ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะแสดงให

เห็นวาการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกตางกับการประดิษฐท่ีมีอยูกอนแลวอยางไรและ

เพียงใด ในกรณีท่ีเปนการประดิษฐท่ียังไมเคยมีมากอนเลย ผูขออาจจะระบุถึงปญหาในทาง

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ซ่ึงกระตุนใหเกิดแนวคิดดังกลาว 

จ. การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ จะตองระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐท่ีขอรับ

สิทธิบัตรวามีลักษณะโครงสราง สวนประกอบ องคประกอบ หรือข้ันตอนอยางไรบาง การ

บรรยายในหัวขอนี้จะตองละเอียดสมบูรณ และชัดเจนพอท่ีจะทําใหผูมีความชํานาญในระดับ

สามัญในสาขาวิทยาการนั้นๆ สามารถอานแลวเขาใจถึงการประดิษฐนั้นได และสามารถนําไปใช

และปฏิบัติตามการประดิษฐนั้นไดดวย ในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณนี้ ผูเขียน

ควรคํานึงถึงความชัดเจนเปนหลัก ดังนั้น ควรกําหนดลักษณะและข้ันตอนการบรรยายใหดี หาก

เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับกลไก หรือเครื่องมือตางๆ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีรูปเขียนประกอบในกรณี

ดังกลาว 

ฉ. คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ จะตองระบุถึงรูปเขียนท่ีเสนอมาพรอมกับคําขอ (ถามี) โดย

ระบุวารูปเขียนแตละรูปแสดงถึงสวนใดของการประดิษฐ 

ช. วิธีการในการประดิษฐท่ีดีท่ีสุด ในกรณีท่ีมีการระบุในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดย

สมบูรณ (จ.) ถึงวิธีการประดิษฐหลายวิธี ผูขอจะตองระบุถึงวิธีการประดิษฐท่ีดีท่ีสุด แตถามีการ

เปดเผยวิธีการประดิษฐเพียงวิธีเดียวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ (จ.) ผูขอก็

สามารถระบุวา “วิธีการในการประดิษฐท่ีดีท่ีสุดไดแก วิธีการดังท่ีไดบรรยายไวในหัวขอการ

เปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ” 

ซ. การใชประโยชนของการประดิษฐในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม 

หรือพาณิชยกรรม ในกรณีท่ีลักษณะของการประดิษฐเองไมสามารถแสดงไดวาจะนําไปใชในการ

ผลิตในดานตางๆ ไดหรือไมเปนอยางไร เชน การประดิษฐสารประกอบเคมีข้ึนใหม ผูขอจะตอง

อธิบายใหเห็นวา สามารถนําเอาการประดิษฐนั้นไปใชในทางใดบาง และมีประโยชนอยางไร แต

ถาโดยลักษณะของการประดิษฐนั้นเองแสดงใหเห็นไดอยูแลววาสามารถนําไปใชประโยชนในดาน

การผลิตได ก็ไมจําเปนตองมีหัวขอนี้ 

4. ขอถือสิทธิ (เอกสารสวนนี้ ผูขอจะตองจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4) 

เปนสวนท่ีผูขอรับสิทธิบัตรระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐท่ีตองการไดรับความคุมครอง ขอ

ถือสิทธิเปรียบไดกับการกําหนดขอบเขตอันเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนสิทธิของเจาของโฉนดท่ีดิน ขอถือสิทธิ
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จะกําหนดขอบเขตอันเก่ียวกับลักษณะของการประดิษฐท่ีเปนสิทธิของผูทรงสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมี

หนาท่ีท่ีจะตองเคารพและละเวนจากการกระทําอันจะเปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร 

ขอบเขตของการประดิษฐท่ีระบุในขอถือสิทธิจะตองไมกวางหรือเกินไปกวาท่ีผูขอไดทําการ

ประดิษฐนั้น และท่ีไดเปดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ โดยขอถือสิทธิตองระบุลักษณะของ

การประดิษฐท่ีผูขอประสงคจะขอรับความคุมครองโดยชัดแจง รัดกุม และสอดคลองกับ

รายละเอียดการประดิษฐ 

5. รูปเขียน (ถามี) (เอกสารสวนนี้ ผูขอจะตองจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4) 

เปนสวนท่ีจะชวยใหผูอานคําขอรับสิทธิบัตรสามารถเขาใจรายละเอียดการประดิษฐไดดีข้ึน 

ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดวา หากจําเปนเพ่ือท่ีจะทําใหสามารถเขาใจการประดิษฐ โดยท่ัวไปรูป

เขียนมักจะจําเปนในกรณีท่ีเปนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ฟสิกสดวย หากผูขอไมยื่นรูปเขียนในกรณีท่ีจําเปน คําขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได รูปเขียนจะตอง

แสดงใหเห็นชัดเจนสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐและเปนไปตามหลักวิชาการเขียนแบบ 

6. บทสรุปการประดิษฐ (เอกสารสวนนี้ ผูขอจะตองจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4) 

เปนสวนของคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐท่ีจะชวยใหบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน เจาหนาท่ี

ตรวจสอบสิทธิบัตร และผูสนใจ สามารถตรวจคนหรือคนควาเก่ียวกับการประดิษฐนั้นโดยไมตอง

เสียเวลามาก ผูขอจะตองจัดทําบทสรุปการประดิษฐในทุกกรณี บทสรุปการประดิษฐตองสรุป

สาระสําคัญของการประดิษฐท่ีไดเปดเผยหรือแสดงไวในรายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิและ

รูปเขียน (ถามี) โดยจะตองระบุลักษณะทางเทคนิคท่ีเก่ียวของกับการประดิษฐโดยยอ แตตอง

เปนไปในลักษณะท่ีจะทําใหเขาใจไดดีข้ึนถึงปญหาทางเทคนิคตลอดจนการแกไขปญหาโดยการ

ประดิษฐ และการใชการประดิษฐนั้น โดยจะตองรัดกุม ชัดแจงและมีถอยคําไมเกิน 200 คํา 
 

2.4 เอกสารประกอบการขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

1. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซต

ของกรมทรัพยสินทางปญญา (http://www.ipthailand.go.th)) 

2. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) คํารับรองเก่ียวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สามารถ

ดาวนโหลดจากเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา (http://www.ipthailand.go.th)) 

3. ขอถือสิทธิ (เอกสารสวนนี้ ผูขอจะตองจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4) 

เปนสวนท่ีผูขอรับสิทธิบัตรระบุถึงขอบเขตการออกแบบผลิตภัณฑท่ีตองการไดรับความ

คุมครอง เนื่องจากลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑไมยุงยากซับซอนเหมือนกับการประดิษฐ 

กฎหมายจึงกําหนดใหผูขอระบุขอถือสิทธิเพียงขอเดียวเทานั้น ขอถือสิทธิจะตองระบุถึงลักษณะ

ของการออกแบบผลิตภัณฑท่ีผูขอประสงคจะไดรับความคุมครองโดยชัดแจง กลาวคือ ผูขอ

ตองการท่ีจะไดรับความคุมครองในรูปรางลักษณะหรือลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ โดยท่ัวไป
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แลวผูขอจะอางถึงลักษณะท่ีแสดงในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ เชน “ขอถือสิทธิในรูปรางลักษณะ

และลวดลายของเหยือกใสน้ําตามท่ีแสดงในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ” 

4. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ (เอกสารสวนนี้ ผูขอจะตองจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4) 

ไดแก ภาพท่ีแสดงถึงรายละเอียดของการออกแบบผลิตภัณฑท่ีขอรับความคุมครอง มุงหมาย

ท่ีจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของสิ่งท่ีตองการไดรับความคุมครอง ดังนั้น ภาพแสดงแบบ

ผลิตภัณฑจึงเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดในคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ซ่ึงผูขอจะตองยื่น

พรอมกับแบบพิมพคําขอทุกกรณี ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑตองแสดงรูปราง ลวดลายหรือสีของ

ผลิตภัณฑอันเปนสาระสําคัญท้ังหมดท่ีประสงคจะขอรับความคุมครอง โดยจะแสดงเปนรูปเขียน 

(Drawing) หรือภาพถาย (Photographs) ก็ได โดยปกติภาพแสดงแบบผลิตภัณฑตองเปนภาพ

ขาวดําเวนแตเปนการขอรับความคุมครองในสีของผลิตภัณฑ 

5 คําพรรณาแบบผลิตภัณฑ (ถามี) (เอกสารสวนนี้ ผูขอจะตองจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4) 
 

3. การย่ืนคําขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

เม่ือจัดเตรียมเอกสารคําขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาครบถวนแลว ผูขอจะตองยื่นคําขอตอ

พนักงานเจาหนาท่ี ณ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย หรือ สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

ในกรณีการขอจดลิขสิทธิ์ ไมมีคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น สวนในกรณีของการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

อัตราคาธรรมเนียมแสดงดังเอกสารแนบ 1 
 

4. การตรวจสอบเบ้ืองตน 

เม่ือผูขอยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาแลว เจาหนาท่ีจะตรวจดูวาคําขอนั้นมีสวนประกอบ

หรือเอกสารครบถวนหรือไม และผูขอไดชําระคาธรรมเนียมถูกตองหรือไม (คาธรรมเนียมกรณีการขอ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ถาไมถูกตองก็จะใหผูขอดําเนินการแกไขใหถูกตองเสียกอน หลังจากนั้นจึงจะทําการ

ตรวจสอบเบื้องตนอันเปนการตรวจดูวาสวนประกอบคําขอแตละสวนถูกตองหรือไม ทรัพยสินทางปญญาท่ี

ขอรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญานั้นเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีตองหามมิใหขอรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือไม และผูขอรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเปนผูมีสิทธิขอรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือไม ถาพบวาคําขอมีขอบกพรอง เจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงผู

ขอจะตองดําเนินการภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง โดยใชแบบพิมพท่ีกรมทรัพยสินทางปญญากําหนด

และจัดพิมพข้ึน 
 

5. การประกาศโฆษณาคําขอ 

หลังจากผานการตรวจสอบเบื้องตนแลวเจาหนาท่ีจะดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร โดย
แจงใหผูขอชําระคาธรรมเนียมประกาศโฆษณาภายใน 90 วัน การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรมี
วัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรก เพ่ือใหผูท่ีมีสิทธิดีกวาผูอ่ืนยื่นคําขอหรือเห็นวาผูขอไมมีสิทธิมายื่นคํา
คัดคานและประการท่ี 2 เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนในการใหขอมูลหรือหลักฐานแกเจาหนาท่ีในการ
พิจารณาออกสิทธิบัตร 
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ในกรณีของคําขอรับอนุสิทธิบัตร เม่ือผานการตรวจสอบเบื้องตนแลวเจาหนาท่ีจะดําเนินการเสนอ

รายงานการตรวจสอบตออธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา ถาอธิบดีเห็นสมควรออกอนุสิทธิบัตรใหแกผูขอโดยไม

มีการคัดคาน หรือมีการคัดคานแตอธิบดีเห็นวาผูขอมีสิทธิไดรับอนุสิทธิบัตรตามกฎหมาย อธิบดีจะสั่งใหรับจด

ทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรใหแกผูขอ เจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอชําระคาธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตร ซ่ึงผู

ขอจะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาวภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง มิฉะนั้นกฎหมายจะถือวาผูขอละ

ท้ิงคําขอ เม่ือไดชําระคาธรรมเนียมแลว เจาหนาท่ีจะจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรใหแกผูขอพรอมท้ัง

ประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 

ในกรณีของการขอจดลิขสิทธิ์ ไมมีในสวนของการประกาศโฆษณา 
 

6. การตรวจสอบการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ 

เม่ือไดมีการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรแลว เจาหนาท่ีจะดําเนินการพิจารณาวาการประดิษฐหรือ

การออกแบบผลิตภัณฑท่ีขอรับสิทธิบัตรมีลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม การพิจารณาดังกลาวเรียกวา 

“การตรวจสอบการประดิษฐ” หรือ “การตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑ” แลวแตกรณี ข้ันตอนการ

ตรวจสอบการประดิษฐ และการตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายมีความแตกตางกัน คือ ใน

กรณีท่ีเปนคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ เจาหนาท่ีจะดําเนินการตรวจสอบการประดิษฐก็ตอเม่ือผูขอไดยื่นคํา

ขอใหตรวจสอบการประดิษฐโดยใชแบบพิมพท่ีกรมทรัพยสินทางปญญากําหนดและจัดพิมพข้ึน คือ แบบ สป/

อสป/005-ก ภายใน 5 ป นับแตวันประกาศโฆษณา หรือ 1 ป นับแตวันท่ีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุด ในกรณีท่ีมีการ

คัดคานแลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ผูขอจะตองชําระคาธรรมเนียมคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ 

แตในกรณีท่ีเปนคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ผูขอไมตองยื่นคําขอใหตรวจสอบแตประการใด ใน

การตรวจสอบการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ เจาหนาท่ีจะตรวจสอบกับรายละเอียดในเอกสาร

สิทธิบัตรของไทยและของตางประเทศท่ีกรมทรัพยสินทางปญญามีอยู เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบดังกลาว 

อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือ

องคการสิทธิบัตรตางประเทศหรือระหวางประเทศ ทําการตรวจสอบดังกลาวใหได ในปจจุบันกรมทรัพยสิน

ทางปญญาไดขอใหสํานักงานสิทธิบัตรแหงออสเตรเลีย และสํานักงานสิทธิบัตรแหงยุโรป ทําการตรวจสอบการ

ประดิษฐให หากผูขอเปนคนไทย โดยไมตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบ แตถาหากผูขอเปนคนตางประเทศ

และกรมทรัพยสินทางปญญาสงไปตรวจสอบท่ีออสเตรเลียผูขอจะตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบดังกลาว 

 
 

7. การรับจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

หลังจากการตรวจสอบการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑแลว เจาหนาท่ีจะเสนอรายงานการ

ตรวจสอบตออธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา ถาอธิบดีเห็นสมควรออกสิทธิบัตรใหแกผูขอโดยไมมีการคัดคาน 

หรือมีการคัดคานแตอธิบดีเห็นวาผูขอมีสิทธิไดรับสิทธิบัตรตามกฎหมาย อธิบดีจะสั่งใหรับจดทะเบียนการ

ประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑและออกสิทธิบัตรใหแกผูขอ เจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอชําระคาธรรมเนียม

การออกสิทธิบัตร ซ่ึงผูขอจะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาวภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง มิฉะนั้น
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กฎหมายจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ เม่ือไดชําระคาธรรมเนียมแลว เจาหนาท่ีจะจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร

ใหแกผูขอภายใน 15 วัน แตถาอธิบดีเห็นวาการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑท่ีขอรับสิทธิบัตรไมมี

ลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือผูคัดคานเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรก็จะสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรนั้น 

ในสวนของการจดลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญาจะจัดสงเอกสารลิขสิทธิ์ใหทางไปรษณียหลังจาก

วันท่ีรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ภายใน 40 วัน 
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เอกสารแนบ 1



( )

1 500           
2 250           60 
3 250           5 
4 500           60 

1,500

1 50             ( 90 )
2 250           ( 90 )
3 500           ( 60 )
4 100           ( )

5 1,000        60 
6 1,200        60 
7 1,600        60 
8 2,200        60 
9 3,000        60 
10 4,000        60 
11 5,200        60 
12 6,600        60 
13 8,200        60 
14 10,000       60 
15 12,000       60 
16 14,200       60 
17 16,600       60 
18 19,200       60 
19 22,000       60 
20 25,000       60 

152,000
140,000     ( 5) 



( )

1 250                
2 250                60 
3 500                60 

1,000

1 50                  
2 250                ( 90 )
3 500                ( 60 )

5 500                60 
6 650                60 
7 950                60 
8 1,400              60 
9 2,000              60 
10 2,750              60 

8,250
7,500              ( 5) 



( )

1 250                
2 500                60 

750

1 50                  
2 250                ( 90 )
3 500                ( 60 )
4 100                ( )

5 750                60 
6 1,500              60 

2,250
2,000              ( 5) 

1 ( 7 - 8) 6,000              90 
2 ( 9 - 10) 9,000              90 



 
 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

รางคาตอบแทนการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา 
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  คาตอบแทนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ  
และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (ราง) 

-------------------------------------- 
 ตามท่ี การประปาสวนภูมิภาค ไดมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีผลงานทางวิชาการ และการ
ดําเนินการวิจัยพัฒนาและสรางนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและใหกําลังใจพนักงานท่ีสรางสรรค
ผลงาน จึงไดกําหนดใหมีคาตอบแทนสําหรับผูท่ีมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพและจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 ขอ ๑ นิยามความหมายท่ีเก่ียวของ 
(๑) การตีพิมพผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยผลงานท่ีตีพิมพจะตองมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับกิจการของ กปภ. และพิสูจนไดวา
มีประโยชนตอประเทศและสังคมโดยรวม  และเปนผลงานท่ีไมเปนท่ีปรากฏในวิทยานิพนธหรือผลงานท่ีขอใชจบ
การศึกษา หรือผลงานทางวิชาการท่ีไดรับคาตอบแทนทางอ่ืนแลว  

(๒) การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หมายถึง การยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ประเภทลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร และไดรับหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจากกรมทรัพยสินทางปญญา 

 ขอ ๒ ผูมีสิทธไดรับคาตอบแทน ไดแก ผูบริหารและพนักงานของ กปภ. ท่ียังเปนพนักงานของ กปภ. อยู
จนถึงวันท่ีไดรับอนุมัติใหจายคาตอบแทน 

 ขอ ๓ การขอรับคาตอบแทนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ ผูขอรับตองมีชื่อในบทความทางวิชาการเปนชื่อ
แรก หรือเปนผูรับผิดชอบบทความ และระบุวาเปนบุคลากรของ กปภ. เทานั้น 

 ขอ ๔ ผูขอรับคาตอบแทนการตีพิมพผลงานทางวิชาการสามารถขอรับไดไมเกิน 2 เรื่อง/ปงบประมาณ 

 ขอ ๕ ผลงานท่ีมีสิทธิ์เสนอขอรับคาตอบแทน คือผลงานท่ีไดรับลงตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับ หรือไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ตั้งแตวันท่ีประกาศ
เปนตนไป 

 ขอ ๖ อัตราคาตอบแทน มีดังนี้ 

(๑)  คาตอบแทนการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 

(๒)  คาตอบแทนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
ประเภททรัพยสินทางปญญา คาตอบแทน (บาท) 

ลิขสิทธิ ์ 10,๐๐๐.- 
สิทธิบัตรการประดิษฐ 20,000.- 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 15,๐๐๐.- 
อนุสิทธบิัตร 10,๐๐๐.- 

  

ระดับวารสาร คาตอบแทน (บาท) 
ระดับชาต ิ 5,๐๐๐.- 
ระดับนานาชาต ิ 10,๐๐๐.- 
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 /ท้ังนี้ อัตรา ... 

2 

ท้ังนี้ อัตราคาตอบแทนดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมในการตีพิมพผลงานทางวิชาการหรือ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ขอ ๗ การสงผลงานเพ่ือขอรับคาตอบแทน ใหดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ผูขอรับคาตอบแทน ยื่นเอกสารตามแบบท่ีกําหนดในทายประกาศฉบับนี้ 
(๒) จัดทําเอกสารโดยผานความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดจํานวน 1 ชุด ตามรายการ ดังนี้ 

๒.๑ แบบขอรับคาตอบแทน 
๒.๒ สําเนาบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ หรือหนังสือสําคัญการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จากกรมทรัพยสินทางปญญา โดยใหผู ท่ี
รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) เสนอผานตามสายงานมายังกองวิจัยและพัฒนา เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการวิจัยและ
นวัตกรรมของ กปภ. พิจารณาใหความเห็น เพ่ือนําเสนอผูวาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
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