ทรัพยสินทางปญญา
สิทธิบัตร
1. ความหมายของสิทธิบัตร(Patent)
2. ความหมายของการประดิษฐ
3. ความหมายการออกแบบผลิตภัณฑ
อนุสิทธิบัตร
1. ความหมายอนุสิทธิบัตร (Petty patent)
2. ความหมายระบบการสืบคนสิทธิบัตร
3. ความหมายการคุมครองของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4. ความหมายสถานที่ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
5. ความหมายเงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรได
2) การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได
3) การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไมได
4) เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
5) การออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรไมได
6. ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
1) ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร – การประดิษฐ
2) ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร – การออกแบบผลิตภัณฑ
7. อายุการใหความคุมครองสิทธิบัตร
8. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
2) อัตราคาธรรมเนียมรายป
9. ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
10. ความแตกตางระหวางอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ
11. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร
12. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรจะตองมีเอกสารดังนี้
13. อายุการใหความคุมครอง
14. สถานที่ยื่นคําขอและวิธียื่นขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา
1. องคประกอบของเครื่องหมายการคาที่รับจดทะเบียน
2. ความคุมครองและประเภทของเครื่องหมายการคา
1) ความหมายเครื่องหมายการคา
2) ความหมายเครื่องหมายบริการ
3) ความหมายเครื่องหมายรับรอง
4) เครื่องหมายรวม หมายความวา
3. แนวทางการออกแบบเครื่องหมายการคา
4. เครื่องหมายการคาที่ไมรับจดทะเบียน
5. สิทธิความเปนเจาของเครื่องหมายการคา
6. ประโยชนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
7. ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทย
1) การตรวจคน
2) การยื่นขอจดทะเบียน
3) การตรวจสอบ
4) การแจงใหแกไขคําขอ
5) การแจงใหตกลงกันกอน
6) การแจงไมปฏิเสธคําขอ
7) การแจงปฏิเสธ
8) แจงคําวินจิ ฉัยใหนายทะเบียน
9) การประกาศโฆษณา
10) การจดทะเบียน
8. จําพวกสินคาของเครื่องหมายการคา
ลิขสิทธิ์
1. ลิขสิทธิ์คืออะไร
2. ลิขสิทธิ์จะมีไดในงานตาง ๆ 9 ประเภท
3. ผลงานอะไรบางที่ไมถือวามีลิขสิทธิ์
4. การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์
5. ใครคือเจาของลิขสิทธิ์
6. การคุมครองลิขสิทธิ์
7. ผลของการคุมครองลิขสิทธิ์

8. ประโยชนของลิขสิทธิ์
9. การแจงขอมูลลิขสิทธิ์
10. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
11. สถานที่ติดตอเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
12. การตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์
13. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจงลิขสิทธิ์
14. สถานที่ยื่นคําขอ
ทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ
1. แบบผังภูมิวงจรรวม
2. ความลับทางการคา
3. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
4. ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
สิทธิบัตร
สิทธิบัตร
1. ความหมายของสิทธิบัตร(Patent)
หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ
(Product Design) หรือผลิตภัณฑอรรถประโยชน (Utility Model) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมาย
กําหนด
2. ความหมายของการประดิษฐ
ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ ลักษณะองคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑ
รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทําใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของกลองถายรูป, กลไกของเครื่องยนต, ยารักษา
โรค เปนตน หรือการคิดคนกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เชน วิธีการในการผลิตสินคา, วิธีการในการ
เก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน
3. ความหมายการออกแบบผลิตภัณฑ
ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ ที่แตกตางไปจากเดิม เชน
การออกแบบแกวน้ําใหมีรูปรางเหมือนรองเทา เปนตน
ผลิตภัณฑอรรถประโยชนหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) จะมี
ลักษณะคลายกันกับการประดิษฐ แตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูง
มากนัก หรือเปนการประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอย

อนุสิทธิบัตร
1. ความหมายอนุสิทธิบัตร (Petty patent)
เปนการใหความคุมครองสิ่งประดิษฐคิดคน เชนเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ แตแตกตาง
กันตรงที่การประดิษฐที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เปนการประดิษฐที่มีเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย
และมีประโยชนใชสอยมากขึ้น
2. ความหมายระบบการสืบคนสิทธิบัตร
กรมทรัพยสินทางปญญาใหบริการสืบคาสิทธิบัตรผานเว็บไซด http://www.ipic.moc.go.th
3. ความหมายการคุมครองของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร เปนการคุมครองการประดิษฐคิดคนหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ที่มี
ลักษณะตามที่กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
4. ความหมายสถานที่ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หากตอง การขอรับความคุมครอง จะตองยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พรอมชําระ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไดที่ สวนบริหารงานจดทะเบียน สํานัก
สิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา โทร. 0-2547-4637 หรือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกแหง
5. ความหมายเงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรได
กฎหมายกําหนดวา จะตองมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 อยาง ดังตอไปนี้
- เปนสิ่งประดิษฐใหม คือ ยังไมเคยมีจําหนายหรือขายมากอน หรือยังไมเคยเปดเผย
รายละเอียดของสิ่งประดิษฐในเอกสารสิ่งพิมพใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุ มากอน
- มีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น คือ ไมเปนสิ่งการประดิษฐที่สามารถทําไดงาย โดยผูมีความรูใน
ระดับธรรมดา หรืออาจพูดไดวา มีการแกไขปญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐที่มีมากอน และ
- สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ
พาณิชยกรรมได
2) การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได
กฎหมายกําหนดวา จะตองมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อยาง ดังตอไปนี้
- เปนสิ่งประดิษฐใหม คือ ยังไมเคยมีจําหนายหรือขายมากอน หรือยังไมเคยเปดเผย
รายละเอียดของสิ่งประดิษฐในเอกสารสิ่งพิมพใดๆ ในทีวี หรือวิทยุ มากอน และ
- สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ
พาณิชยกรรมได
3) การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไมได

- จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ สัตว พืช หรือสาร
สกัดจากสัตวหรือพืช เชน แบคทีเรียที่มีอยูตามธรรมชาติ,พืชสมุนไพร,ยารักษาโรคที่สกัดจาก
สมุนไพร เปนตน
- กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน สูตรคูณ เปนตน
- ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
- วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว
- การประดิษฐ ที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ สวัสดิภาพของ
ประชาชน เชน การคิดสูตรยาบา เปนตน
4) เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
การออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรได กฎหมายกําหนดวา จะตองมีคุณสมบัติครบทั้ง 2
อยาง ดังตอไปน
- เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม คือ เปนการออกแบบผลิตภัณฑที่ยังไมเคยมีหรือขายมา
กอน หรือยังไมเคยเปดเผยในเอกสารสิ่งพิมพใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุมากอน และ
- สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรมได
5) การออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรไมได
- แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน
- แบบผลิตภัณฑที่ไมใชการออกแบบผลิตภัณฑใหม

6. ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

1) ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร – การประดิษฐ
การยื่นขอเขารับสิทธิบัตร-การประดิษฐ พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม ซึ่งในคําขอตองประกอบดวย
- แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ซึ่งมี 2 หนา
- รายละเอียดการประดิษฐ
- ขอถือสิทธิ
- บทสรุปการประดิษฐ
- รูปเขียน (ถามี)
- เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เอกสารประกอบอันแสดงถึงสิทธิของผูขอ เชน หนังสือโอนสิทธิสัญญาการ
วาจาง หนังสือมอบอํานาจ เปนตน
- เมื่อยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดจะแจงใหผูขอหรือตัวแทนทราบ เพื่อ
ปฏิบัติหรือแกไขตามคําสั่งในหนังสือแจงนั้น ๆ
- ขอตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่มเติมพรอมทัง้ ชําระคาธรรมเนียม
- ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลวจะสงหนังสือแจงใหผูขอชําระ
คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบัตร
- เมื่อประกาศโฆษณาแลว ผูขอตองยื่นขอใหตรวจสอบการประดิษฐโดยใช (แบบ สป.003-ก)
ภายใน 5 ป นับแตวันที่ประกาศโฆษณา
- ถาอธิบดีเห็นวาคําขอถูกตองตามกฎหมาย และสั่งใหรับจดทะเบียนสิทธิบัตร แลวจะสงหนังสือ
แจงใหผูขอ มาชําระคาธรรมเนียม
- เมื่อผูขอชําระคาธรรมเนียมตามขอ 1.6 แลวจะออกสิทธิบัตรใหแกผูขอตอไป
2) ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร – การออกแบบผลิตภัณฑ
- การยื่นคําขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ จะตองยื่นคําขอพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมซึ่งใน
คําขอตองประกอบดวย
1.) แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) มี 2 หนา
2.) คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี)
3.) ขอถือสิทธิ
4.) รูปเขียน (จะตองชัดเจนทุกดาน)
5.) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน หนังสือโอนสิทธิสัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ เปนตน
- เมื่อยื่นคําขอแลว ถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดจะแจงใหผูขอหรือตัวแทนทราบ เพื่อปฏิบัติ
หรือแกไขตามคําสั่งในหนังสือแจงนั้น ๆ
- ผูขอตองใชแบบ สบ/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม

- ในกรณีคําขอตามขอถูกตองหรือไดแกไขใหถูกตองตามขอ 3 แลว จะสงหนังสือแจงใหผูขอ ชําระ
คาธรรมเนียมประกาศโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบัตร
- ถาอธิบดีเห็นวาคําขอถูกตองตามกฎหมาย และสั่งใหรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแลว จะสงหนังสือ
แจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียม
- เมื่อผูขอมาชําระคาธรรมเนียมตามขอ 5 จะออกสิทธิบัตรใหแกผูขอตอไป
7. อายุการใหความคุมครองสิทธิบัตร
- สิทธิบัตรการประดิษฐ มีอายุ 20 ป นับแตวันที่ขอรับสิทธิบัตร
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ มีอายุ 10 ป นับแตวันที่ขอรับสิทธิบัตร
8. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
- ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ
- ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
- ยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ
- คําขอแกไขเพิ่มเติม
- การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
- รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร
- คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ (กรณีการประดิษฐ)
- รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร
- คําคัดคาน
- คําอุทธรณ
- คําขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
2) อัตราคาธรรมเนียมรายป
- อัตราคาธรรมเนียมรายปของสิทธิบัตรการประดิษฐ
ปที่ 5
ปที่ 6
ปที่ 7
ปที่ 8
ปที่ 9
ปที่ 10
ปที่ 11

500
250
250
50
250
500
250
500
250
500
100

1, 000
1, 200
1, 600
2,200
3,000
4,000
5,200

ปที่ 12
6,600
ปที่ 13
8,200
ปที่ 14
10,000
ปที่ 15
12,000
ปที่ 16
14,200
ปที่ 17
16,600
ปที่ 18
1 9,200
ปที่ 19
22,000
ปที่ 20
25,000
หรือ ชําระทั้งหมดในการชําระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก
- อัตราคาธรรมเนียมรายปของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ปที่ 5
500
ปที่ 6
650
ปที่ 7
950
ปที่ 8
1,400
ปที่ 9
2,000
ปที่ 10
2,750
หรือชําระทั้งหมดในการชําระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก
7,500
- อัตราคาธรรมเนียมรายปของอนุสิทธิบัตร
ปที่ 5
750
ปที่ 6
1,500
หรือ ชําระทั้งหมดในการชําระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก
2,000
- อัตราคาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร
ครั้งที่ 1
6, 000 บาท
ครั้งที่ 2
9, 000 บาท

140, 000

9. ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

10. ความแตกตางระหวางอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ
อนุสิทธิบัตร คือหนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ อนุสิทธิบัตรมีขอบเขตในความ
คุมครองการประดิษฐเชนเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ แตอนุสิทธิบัตรเปนการประดิษฐที่มี
เทคนิคที่ไมสูงมากนัก อาจจะเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย สวนสิทธิบัตรการประดิษฐจะตอมีการ
แกไขปญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมากอน หรือที่เรียกวามีขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้นระยะเวลา
การขอรับอนุสิทธิบัตรจะสั้นกวาสิทธิบัตรการประดิษฐ เพราะอนุสิทธิบัตรใชระบบจดทะเบียนแต
สิทธิบัตรการประดิษฐจะตองมีการตรวจสอบกอนรับจดทะเบียน ผูประดิษฐคิดคนสามารถที่จะ
เลือกวาจะยื่นขอความคุมครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่ง แตจะขอความคุมครอง
ทั้งสองอยางพรอมกันไมได

11. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร
- ตองเปนการประดิษฐขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิมยังไมเคยมีการใชหรือแพรหลายกอนวันยื่นขอ
หรือยังไมเคยมีการเปดเผยสาระสําคัญของการประดิษฐนั้นกอนวันยื่นขอทั้งในหรือตางประเทศ
- สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได
12. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรจะตองมีเอกสารดังนี้
- แบบพิมพคําขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
- รายละเอียดการประดิษฐ
- ขอถือสิทธิ
- บทสรุปการประดิษฐ
- รูปเขียน (ถามี)
- เอกสารประกอบคําขอ เชน
1.) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร
2.) หนังสือมอบอํานาจ (เฉพาะมอบอํานาจใหตัวแทน ที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา
เทานั้น)
3.) หนังสือสัญญาโอนสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร
4.) หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐที่หนวยงานราชการจัดขึ้น (กรณีที่มีการนําไปแสดง)
5.) ตนฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่ผูขอเปนนิติบุคคล, ออกใหไมเกิน 6
เดือน)
13. อายุการใหความคุมครอง
อนุสิทธิบัตรใหอายุความคุมครอง 6 ป นับตั้งแตวันขอรับอนุสิทธิบัตร และตองชําระคาธรรมเนียม
รายป ตั้งแตเริ่มตนปที่ 5 และปที่ 6 และสามารถตออายุไดอีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ป (รวม 10 ป)
14. สถานที่ยื่นคําขอและวิธียื่นขอจดทะเบียน
การยื่นคําขอตาง ๆ สามารถยื่นไดที่ สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด
เครื่องหมายการคา
1. องคประกอบของเครื่องหมายการคาที่รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาที่จะจดทะเบียนไดจะตองมีองคประกอบ 3 ลักษณะ คือ มีลักษณะบง
เฉพาะ เปนเครื่องหมายการคาที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และไมเปนเครื่องหมายการคาที่
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นไดจดทะเบียนไวแลว

2. ความคุมครองและประเภทของเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวจะไดรับความคุมครองตาม พระราชบัญญัติเครือ่ งหมาย
การคา พ.ศ. 2534 แกไขเปนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เครื่องหมาย
การคาแบงเปน 4 ประเภท คือ เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และ
เครื่องหมายรวม
1) ความหมายเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคาเพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมาย
ของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น

2) ความหมายเครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับบริการ เพื่อแสดงวาบริการที่ใชเครื่องหมาย
ของเจาของเครื่องหมายบริการนั้นแตกตางกับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

3) ความหมายเครื่องหมายรับรอง
เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคาและบริการ
ของบุคคลอื่น เพื่อเปนการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ
คุณลักษณะอื่นใดของสินคานั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพคุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใด
ของบริการนั้น

4) เครื่องหมายรวม หมายความวา
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน
หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคล หรือองคกรอื่นใดของรัฐหรือ
เอกชน

3. แนวทางการออกแบบเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนจะตองเปน ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตราชื่อ คํา ขอความ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงวัตถุ หรือสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางประกอบกันเปนเครื่องหมาย เจาของเครื่องหมายจึงควรที่จะคิดสรางสรรค
เครื่องหมายดวยตนเอง จะไดไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไว
สําหรับสินคาจําพวกเดียวกัน หรือตางจําพวกที่สินคามีลักษณะอยางเดียวกัน โดยการตรวจสอบ
เครื่องหมายกอนยื่นคําขอจดทะเบียน
4. เครื่องหมายการคาที่ไมรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาที่ไมรับจดทะเบียน คือ รูป หรือเครื่องหมาย ที่มีลักษณะเหมือน หรือคลายกับ รูป
หรือเครื่องหมาย ที่บุคคลอื่นจดทะเบียนไวแลว / สิ่งที่บุคคลทั่วไปเคารพ นับถือ เชน ชาติ ศาสนา /
สิ่งที่เกิดขึ้น หรือมีในธรรมชาติ / สิ่งที่เปนสาธารณะ เชน ตัวอักษร คําในพจนานุกรมตาง ๆ เปนตน
5. สิทธิความเปนเจาของเครื่องหมายการคา
เมื่อเครื่องหมายการคาไดรับจดทะเบียนแลว เจาของจะมีสิทธิตาง ๆ ในเครื่องหมายการคาแตเพียงผู
เดียวเปนระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันที่ยื่นจดทะเบียน ไดแก สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา
สําหรับสินคาในการที่ไดจดทะเบียนไว สิทธิในการทําสัญญาอนุญาตใหผูอนื่ ใชเครื่องหมายการคา

สิทธิในการโอนเครื่องหมายการคา สิทธิในการฟองรองและเรียกคาสินไหมทดแทนในกรณีที่มีผู
ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคา นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการใชสีเครื่องหมายการคาไดทุกสี (กรณี
จดทะเบียนแบบไมจํากัดสี)
6. ประโยชนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ประโยชนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เพื่อที่จะทําใหผูบริโภคสามารถจดจําหรือเรียก
ขานสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้น ทําใหผูบริโภคสามารถแยกแยะเพื่อเลือกซื้อสินคา
เจาของเครื่องหมายนั้นได โดยไมสับสนกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ดวย
7. ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทย

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนโดยยื่นคําขอจดทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมตามจํานวนรายการ
สินคาหรือบริการที่จะจดทะเบียนอยางละ 500 บาท และเมื่อรับคําสั่งใหจดทะเบียนสินคา/บริการ
ใหชําระคาธรรมเนียมตามจํานวนสินคา/บริการอีก อยางละ 300 บาท เพื่อนายทะเบียนสั่งรับจด

ทะเบียนภายหลังครบกําหนดประกาศโฆษณาและไมมีผูคัดคานการจดทะเบียน มีรายละเอียด
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังนี้
1) การตรวจคน
แนะนําใหผูยื่นดําเนินการตรวจคนเครื่องหมายที่จะขอจดวาเหมือนหรือคลายเครื่องหมายของผูอื่น
หรือไม ผูคนตองเสียคาธรรมเนียมในการตรวจคน 100 บาท/1 ชั่วโมง
2) การยื่นขอจดทะเบียน
- ผูยื่นตองเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดและกรอกขอความใหสมบูรณ ไดแก
2.1) คําขอจดทะเบียน (ก. 01) 1 ฉบับ พรอมสําเนา จํานวน 5 ฉบับ
2.2) การด (ก. 16) จํานวน 2 ฉบับ
2.3) หนังสือมอบอํานาจ (ถามีการมอบอํานาจ) ติดอากร 30 บาท ตอผูรับมอบอํานาจ 1 คน พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ
2.4) สําเนาบัตรประจําตัว (ถาผูขอเปนบุคคลธรรมดา)
2.5) ตนฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกใหไมเกิน 6 เดือน นับ
จนถึงวันยื่นคําขอ (ถาผูขอเปนนิติบุคคล)
2.6) ถาผูขออยูตางประเทศใหโนตารี พับลิครับรองเอกสารดวย
2.7) รูปเครื่องหมายจํานวน 8 รูป ขนาดไมเกิน 5X5 เซนติเมตร (ถาเกินคิดคาธรรมเนียมเพิ่ม
เซนติเมตรละ 100 บาท)
- ยื่นเอกสารตอเจาหนาที่พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม 500 บาท ตอสินคา/บริการ 1 อยาง
3) การตรวจสอบ
- ในขั้นแรกเจาหนาที่จะตรวจสอบเบื้องตน (Preliminary check) คือตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารเทานั้น (Documentary check)
- ตอมาเจาหนาที่ตรวจสอบและนายทะเบียนจะตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียน มี
ลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม กลาวคือ
3.1.1) ตองมีลักษณะบงเฉพาะ
3.1.2) ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและ
3.1.3) ไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของผูอื่นในชั้นนี้จะใชเวลาตรวจสอบประมาณ 4 เดือน
ตอ 1 คําขอ
- ภายหลังตรวจสอบแลว เจาหนาที่จะแจงผูยื่นคําขอทราบผลการตรวจสอบตามแตกรณี ดังตอไปนี้
3.2.1) การรับจดทะเบียน
3.2.2) ปฏิเสธไมรับจดทะเบียน
3.2.3) ใหแกไขคําขอ

3.2.4) แจงผูยื่นคําขอวา เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน มีผูอื่นยื่นขอจดทะเบียนไวเชนกัน ขอใหผูยื่น
ไปตกลงกันเองกอน
4) การแจงใหแกไขคําขอ
ผูขอจดทะเบียนตองดําเนินการแกไขใหถูกตองไมวาจะเปนการพิมพผิด ระบุขอความไมครบถวน
ไมไดลงลายมือชื่อ ฯลฯ โดยคิดคาธรรมเนียมคําขอละ 200 บาท
5) การแจงใหตกลงกันกอน
- ถาผูยื่นคําขอตกลงกันได และแจงใหเจาหนาที่ทราบวาใครไดสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นไป
เจาหนาที่จะดําเนินการประกาศโฆษณาตอไป
- ถาผูยื่นคําขอไมสามารถตกลงกันไดคําขอจดทะเบียนที่ยื่นกอนจะไดรับการจดทะเบียน ตามหลัก
ใครยื่นกอนมีสิทธิดีกวา (first-to-file)
6) การแจงไมปฏิเสธคําขอ
- เจาหนาที่จะดําเนินการประกาศโฆษณาตอไป
- บางกรณีเจาหนาที่จะแจงใหผูยื่นคําขอสละสิทธิในคําขอบางสวนเนื่องจากบางสวนของ
เครื่องหมายเปนสิ่งที่ใชกับสามัญในการคาขายหรือไมมีลักษณะบงเฉพาะ
6.1) ถาผูยื่นคําขอยอมสละสิทธิ ผูยื่นคําขอตองแจงนายทะเบียนทราบ
6.2) ถาผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกับนายทะเบียน ผูยื่นคําขออาจดําเนินการอุทธรณตอคณะกรรมการ
เครื่องหมายการคาก็ได ภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง โดยชําระคาธรรมเนียม
การอุทธรณคําขอฉบับละ 2,000 บาท
7) การแจงปฏิเสธ
- ถาผูยื่นคําขอไมอุทธรณคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ นายทะเบียนก็จะจําหนายคําขอนั้นออกจาก
สารบบ
- ถาผูยื่นคําขอประสงคจะอุทธรณคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินการยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่รับหนังสือแจงคําสั่ง โดยชําระ
คาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 2,000 บาท
8) แจงคําวินิจฉัยใหนายทะเบียน
เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการคามีคําวินิจฉัยแลว จะแจงคําวินิจฉัยใหนายทะเบียนทราบดังนี้
- ถาวินิจฉัยเห็นควรใหจดทะเบียน นายทะเบียนจะดําเนินการประกาศโฆษณาตอไป
- ถาวินิจฉัยไมรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะจําหนายคําขอจดทะเบียนออกนอกสารบบและคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการคาถือเปนที่สุด

9) การประกาศโฆษณา
- ถานายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนมีคําสั่งประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน
และมีหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนมาชําระคาธรรมเนียมประกาศโฆษณาคําขอละ 200 บาท
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
9.1.1) ถาไมชําระคาธรรมเนียมภายใน 30 วันถือวาละทิ้งคําขอ
9.1.2) เมื่อชําระคาธรรมเนียมแลว นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนและจะรอการ
ประกาศเอาไว 90 วัน
9.1.3) ถาไมมีการคัดคานการจดทะเบียนเจาหนาที่ก็จะดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นตอไป
9.1.4) ถามีการคัดคานการจดทะเบียน โดยเหตุหนึ่ง เหตุใดเชน เครื่องหมายการคาไมมีลักษณะที่จด
ทะเบียนได, เครื่องหมายการคาไมไดเปนของผูจดทะเบียน หรือการจดทะเบียนไมชอบดวย
กฎหมาย ผูค ัดคานตองยื่นคําคัดคานตอเจาหนาที่พรอมแสดงหลักฐานและเหตุผล และชําระ
คาธรรมเนียมคาคําคัดคาน 1,000 บาท
- เจาหนาที่จะแจงใหผูยื่นคําขอทราบวามีบุคคล คัดคานการจดทะเบียนคําขอนั้น
9.2.1) ถาผูยื่นคําขอไมประสงคจะโตแยงการคัดคานนายทะเบียนจะจําหนายคําขอออกจากสารบบ
9.2.2) ถาผูยื่นคําขอประสงคจะโตแยงการคัดคานใหยื่นคําโตแยงตอนายทะเบียนภายใน 90 วัน นับ
แตวันที่ไดรับสําเนาการคัดคาน
- นายทะเบียนจะพิจารณาในประเด็นที่คัดคานนั้น เมื่อมีคําวินิจฉัยแลว จะแจงไปใหคูกรณีทราบ
- คูกรณีที่เสียประโยชนอาจอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนไดโดนยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของนายทะเบียน โดย
ชําระคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ2,000 บาท
- เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการคาไดวินิจฉัยแลวนายทะเบียนจะแจงผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาใหแกคูกรณีทราบ
- ถาคูกรณีฝายที่เสียประโยชนไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย ผูนั้นอาจนําคดีขึ้นฟองศาลไดภายใน 90 วัน
นับแตวันที่ทราบผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการคา
10) การจดทะเบียน
- เครื่องหมายที่มีลักษณะบงเฉพาะ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เมื่อผานการตรวจสอบ
จากนายทะเบียนและไดประกาศโฆษณาแลว และผานกระบวนการคัดคานและอุทธรณ จนถึงที่สุด
เปนเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได นายทะเบียนจะแจงไปยังผูยื่นคําขอทราบใหดําเนินการ
ชําระคาธรรมเนียมภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเจง
- เมื่อผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม ผูยื่นคําขอจะไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนไวเปน
หลักฐาน โดยชําระคาธรรมเนียมสินคาหรือบริการอยางละ 300 บาท

8. จําพวกสินคาของเครื่องหมายการคา
ในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จะตองระบุจําพวกสินคาใหถูกตองตามประเภท
สินคาที่ไดขอยื่น ปจจุบันจําพวกสินคาของเครื่องหมายการคามีทั้งสิ้น 45 จําพวก ซึ่งไดประกาศใช
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 เปนตนมา
ลิขสิทธิ์
1. ลิขสิทธิ์คืออะไร
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทํา
ขึ้น โดยการแสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ตาง ๆ
ลิขสิทธิ์ เปนผลงานที่เกิดจาการใชสติปญญา ความรูความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ
ในการสรางสรรคงานใหเกิดขึ้น ซึ่งถือวาเปน "ทรัพยสินทางปญญา"ประเภทหนึ่งที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้นเจาของผลงานทางลิขสิทธิ์จึงควรไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธ เปนทรัพยสินประเภทที่สามารถ ซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิกันได ทั้งทางมรดก หรือ
โดยวิธีอื่น ๆ การโอนลิขสิทธิ์ควรที่จะทําเปนลายลักษณอักษร หรือทําเปนสัญญาใหชัดเจน จะโอน
สิทธิทั้งหมดหรือเพียงบางสวนก็ได
2. ลิขสิทธิ์จะมีไดในงานตาง ๆ 9 ประเภท
2.1. งานวรรณกรรม ไดแก หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ ปาฐกถา โปรแกรมคอมพิวเตอร
2.2. งานนาฏกรรม ไดแก งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่ประกอบขึ้น
เปนเรื่องราว การแสดงโดยวิธีใบ
2.3. งานศิลปกรรม ไดแก งานจิตกรรม งานปฏิมากรรม งานภาพพิมพ งานสถาปตยกรรม
งานภาพถาย ภาพประกอบ แผนที่โครงสราง งานศิลปประยุกต และรวมทั้งภาพถายและแผนผังของ
งานดังกลาว
2.4. งานดนตรีกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับเพลง ทํานองและเนื้อรอง หรือทํานองอยางเดียว
และรวมถึงโนตเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว
2.5. งานโสตทัศนวัสดุ เชน วิดีโอเทป แผนเลเซอรดิสก
2.6. งานภาพยนตร
2.7. งานสิ่งบันทึกเสียง เชน เทปเพลง แผนคอมแพ็คดิสก
2.8. งานแพรเสียงและภาพ เชน งานที่นําออกเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน
2.9. งานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
3. ผลงานอะไรบางที่ไมถือวามีลิขสิทธิ์
3.1. ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสาร อันมิใชงานในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ

3.2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3.3. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง
กรม หนวยงานของรัฐ หรือของทองถิ่น
3.4. คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
3.5. คําแปลและการรวบรวม ตามขอ 1 – 4 ซึ่งทางราชการจัดทําขึ้น
4. การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์
สิทธิ์ ในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันที นับตั้งแตผูสรางสรรคคไดสรางสรรคผลงานโดยไมตอง
จดทะเบียน ดังนั้น เจาของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกปองคุมครองสิทธิ์ของตนเอง โดยการเก็บรวบรวม
หลักฐานตาง ๆ ที่ไดทําการสรางสรรคผลงานนั้นขึ้น เพื่อประโยชนในการพิสูจนสิทธิ์ หรือความ
เปนเจาของในโอกาสตอไป
5. ใครคือเจาของลิขสิทธิ์
เจาของลิขสิทธิ์นอกจากจะเปนผูสรางสรรคงานแลว บุคคลอื่นอาจมีสิทธิ์ในงานที่
สรางสรรคนั้นก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงตางๆ ในการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ เชนการสรางสรรคงาน
รวมกัน การวาจางใหสรางสรรคงาน การโอนสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เปนตน ดังนั้นผูมีลิขสิทธิ์จะเปน
บุคคล หรือกลุมบุคคล ตอไปนี้
5.1. ผูสรางสรรคงานขึ้นใหม ทั้งที่สรางสรรคงานดวยตนเองเพียงผูเดียว หรือผูสรางสรรค
งานรวมกัน
5.2. ผูสรางสรรคในฐานะพนักงาน หรือลูกจาง
5.3. ผูวาจาง
5.4. ผูรวบรวมหรือประกอบกันเขา
5.5. กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือทองถิ่น
5.6. ผูรับโอนลิขสิทธิ์
5.7. ผูสรางสรรคซึ่งเปนคนชาติภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศ เชน อนุสัญญากรุงเบอรน
และประเทสในภาคีสมาชิกโองการคาโลก
5.8. ผูพิมพโฆษณางานที่ใชนามแฝงหรือนามปากกกาที่ไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค
6. การคุมครองลิขสิทธิ์
เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ ตองานอันมีลิขสิทธิ์ของตน ดังนี้
6.1. ทําซ้ํา หรือดัดแปลง
6.2. การเผยแพรตอสาธารณชน
6.3. ใหเชาตนฉบับ หรือสําเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่ง
บันทึกเสียง
6.4. ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผอู ื่น

6.5. อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิ์ในการเชาซื้อ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน และใหเชา
ตนฉบับ
6.6. อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
7. ผลของการคุมครองลิขสิทธิ์
โดยทั่วไป การคุมครองลิขสิทธิ์ จะมีผลเกิดขึ้นโดยทันทีที่มีการสรางสรรคผลงาน โดยความ
คุมครองนี้จะมีผลตลอดอายุของผูสรางสรรค และจะคุมครองตองไปอีก 50 ป นับตั้งแตผูสรางสรรค
เสียชีวิต หากแตมีงานบางประเภทจะมีการคุมครองที่แตกตางกันไป โดยสรุปดังนี้
7.1. ในงานทั่วไป ลิขสิทธิ์ จะมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรค และจะมีตอไปอีก 50 ป
นับตั้งแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย กรณีเปนผูสรางสรรครวม ก็ใหนับจากผูสรางสรรคคนสุดทาย
ถึงแกความตาย กรณีเปนนิติบุคคล ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ป นับตั้งแตที่ไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น กรณี
ผูสรางสรรคคใชนามแฝง หรือไมปรากฏชื่อผูสรางสรรคค ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ป นับตั้งแตได
สรางสรรคงานนั้นขึ้น
7.2. งานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรืองานแพรเสียงแพรภาพ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ป
นับแตไดสรางสรรคงานขึ้น
7.3. งานที่สรางสรรค โดยการวาจาง หรือตามคําสั่งใหมีอายุ 50 ป นับแตไดสรางสรรคงาน
ขึ้น
7.4. งานศิลปประยุกต ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 25 ป นับแตไดสรางสรรคงานขึ้น กรณีที่ไดมีการ
โฆษณางานเหลานั้น ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุตอไปอีก 50 ป นับตั้งแต
โฆษณาครั้งแรก ยกเวนในกรณีงานศิลปประยุกตใหลิขสิทธิ์มีอายุตอไปอีก 25 ป นับแตโฆษณาครั้ง
แรก
8. ประโยชนของลิขสิทธิ์
8.1. ประโยชนของเจาของลิขสิทธิ์ เจาของลิขสิทธิ์จะไดรับความคุมครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์แตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ไดสรางสรรคขึ้น หรือผลงาน
ตามขอใดขอหนึ่งดังที่กลาวไวขางตน ดังนั้น เจาของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์ทําซ้ํา หรือดัดแปลง จําหนาย
ใหเชา คัดลอก เลียนแบบ ทําสําเนา การทําใหปรากฏตอสาธารณชน หรืออนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิ์
ของตนทั้งหมด หรือแตบางสวนก็ได โดยเจาของลิขสิทธิ์ยอมไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม
8.2. ประโยชนของประชาชนหรือผูบริโภค การคุมครองและพิทักษสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์มี
ผลใหเกิดแรงจูงใจแกผูสรางสรรคผลงาน ที่จะสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชน มีคุณคาทาง
วรรณกรรมและศิลปกรรมออกสูตลาดใหมากขึ้น สงผลใหผูบริโภคไดรับความรู ความบันเทิง และ
ไดผลงานที่มีคุณภาพ

9. การแจงขอมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ เปนสิทธิ์ที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบียน อยางไรก็
ตาม กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดรับทําใหมีการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเปนองคประกอบหนึ่งในการพิทักษ
และคุมครองสิทธิ์เจาของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้แลวยังเปนแหลงขอมูลสําหรับผูตองการขออนุญาตใช
ลิขสิทธิ์ สามารถตรวจคนเพื่อประโยชนในการติดตอธุรกิจกับเจาของลิขสิทธิ์ดวย
การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไมไดหมายความวาจะทําใหผูแจงไดรับสิทธิ์ในผลงานนั้น หรือเปน
เจาของลิขสิทธิ์ ดังนั้น การแจงขอมูลลิขสิทธิ์จะไมกอใหเกิดสิทธิ์ใด ๆ เพิ่มขึ้นจากสิทธิ์ที่มีอยูเดิม
ของเจาของลิขสิทธิ์ที่แทจริง
10. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
10.1. แบบพิมพคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ จํานวน 2 ชุด ซึ่งผูแจงจะตองกรอกรายละเอียดตาง
ๆ ใหครบถวน เชน ประเภทของงาน ชื่อผูแจง ชื่อผูสรางสรรค สถานที่ติดตอ ลักษณะของงาน
วิธีการสรางสรรค เปนตน
10.2. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
10.3. ผลงานลิขสิทธิ์ที่สรางสรรค จํานวน 1 ชุด
11. สถานที่ติดตอเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ สามารถดําเนินการได ดังนี้
11.1. สวนจัดการงานลิขสิทธิ์ สํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
11.2. สํานักงานพาณิชยจังหวัด ทุกจังหวัด ที่เจาของลิขสิทธิ์มีภูมิลําเนาอยู และไมมี
คาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
12. การตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์
ตรวจคนไดที่สวนจัดการงานลิขสิทธิ์ สํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย หรือคนหาผานเว็บไซดไดที่นี่ http://61.19.225.221/cr-system/logoff.do
13. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจงลิขสิทธิ์
13.1. แบบ ลข.01 จํานวน 3 ชุด
13.2. ผลงานลิขสิทธิ์ จํานวน 1 ชุด
13.3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง กรณีนิติบุคคลใหใช
หนังสือรับรองนิติบุคคลตนฉบับ โดยมีคํารับรองของผูมีอํานาจใหคํารับรองตามกฎหมายไมเกิน 6
เดือน นับแตวันที่ออกหนังสือรับรองนั้น ไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

14. สถานที่ยื่นคําขอ
กองบริการและเผยแพร กรมทรัพยสินทางปญญา ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ํา บางกระสอ
นนทบุรี หรือ ที่สํานักงานพาณิชยทุกแหงทั่วประเทศ
ทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ
ประเภททรัพยสินทางปญญานอกจาก เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ในประเทศไทยยังมีทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น ๆ ไดแก แบบผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการ
คา สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่นไทย เปนตน
1. แบบผังภูมิวงจรรวม
แบบผังภูมิวงจรรวม คือ แบบแผนผัง หรือภาพที่ทําขึ้นไมวาจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธี
ใดเพื่อใหเห็นถึงการจัดวางใหเปนวงจรรวม ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุมครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 ซึ่งหากตองการขอรับความคุมครอบแบบผังภูมิของวงจรรวม
ตองยื่นคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม พรอมชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบผัง
ภูมิของวงจรรวมไดที่ สวนบริหารงานจดทะเบียน สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา โทร.
0-2547-4637 หรือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกแหง
2. ความลับทางการคา
ความลับทางการคา หมายถึง ขอมูลการคาที่ยังไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปและมีมูลคาในเชิง
พาณิชยเนื่องจากขอมูลนั้นเปนความลับ และมีการดําเนินการตามสมควรเพื่อรักษาขอมูลนั้นไปนค
วามลับ พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายใหมมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2545 กฎหมายฉบับนี้ จะใหความคุมครองครอบคลุมขอมูลการคาที่เปนความลับทาง
การคาอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ ผูที่เปนเจาของความลับทางการคา จะไดรับความ
คุมครองตลอดไปตราบเทาที่ความลับนั้นยังเปนความลับอยู
3. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเรียกหรือใช แทนแหลง
ภูมิศาสตร และสามารถบงบอกวาสินคาที่เกิดจากแหลงภูมศาสตรนั้นเปนสินคาที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง
หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตรนั้น เชน มีดอรัญญิก สมบางมด ผาไหมไทย แชมเปญ
คอนยัค เปนตน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications หรือ GI) เปนทรัพยสินทางปญญาประเภท
หนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหวางปจจัยสําคัญสองประการ คือ
ธรรมชาติและมนุษย กลาวคือ ชุมชนไดอาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยูในแหลงภูมิศาสตรตามธรรมชาติ
เชน สภาพดินฟาอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใชประโยชนในการผลิตสินคาในทองถิ่น

ของตนขึ้นมา ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกลาว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจ
หมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหลงภูมิศาสตรนั้นๆ
4. ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย คือ องคความรูของกลุมบุคคลทองถิ่น และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานที่มีอยูในประเทศไทยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
- ภูมิปญญาฯ ประเภทองคความรูของกลุมบุคคลทองถิ่น เชน การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
การผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช และการผลิตผลิตภัณฑจากไม
หิน โลหะ แกว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอื่นๆ
- ภูมิปญญาฯ ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน เชน เรื่องเลาพื้นบาน กวีนิพนธพื้นบาน
ปริศนา พื้นบาน เพลงพื้นบาน ดนตรีพื้นบาน การฟอนรําพื้นบาน ละครพื้นบาน จิตกรรมพื้นบาน
ประติมากรรมพื้นบาน หัตถกรรมพื้นบาน เครื่องแตงกายพื้นบาน และสิ่งทอพื้นบาน

