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ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

1. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual  Property) คืออะไร 
 ทรัพย์สินทางปัญญา  หมายถึง  ผลงานอนัเกิดจากการประดษิฐ์  คิดค้น  หรือสร้างสรรค์ของมนษุย์  
ซึง่เน้นท่ีผลผลิตของสตปัิญญาและความช านาญ  โดยไมค่ านงึถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการ
แสดงออก  ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งท่ีจบัต้องได้  เช่น  สินค้าตา่ง ๆ หรือในรูป
ของสิ่งท่ีจบัต้องไมไ่ด้  เชน่  บริการ  แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ  กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม  เป็นต้น 
2. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
 โดยทัว่ ๆ ไปคนไทยสว่นมากจะคุ้นเคยกบัค าว่า “ลิขสิทธ์ิ”  และจะใช้เรียกทรัพย์สินทางปัญญาทกุ
ประเภท  โดยท่ีถกูต้องแล้ว  ในทางสากลทรัพย์สินทางปัญญาแบง่ออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ทรัพย์สินทาง
อตุสาหกรรม (Industrial  Property) และลิขสิทธ์ิ (Copyright) 
 2.1 ทรัพย์สินทางอตุสาหกรรม (Industrial  Property) 
 หมายถึง  ความคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์ท่ีเก่ียวกบัสินค้าอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  ความคิดสร้างสรรค์นี ้ 
อาจเป็นความคิดในการประดษิฐ์คดิค้น  ซึง่อาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตท่ีได้ปรับปรุงหรือ
คดิค้นขึน้ใหม ่ หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ทางอตุสาหกรรมท่ีเป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตวัผลิตภณัฑ์  
นอกจากนีย้งัรวมถึงเคร่ืองหมายการค้าหรือย่ีห้อ  ช่ือและถ่ินท่ีอยูท่างการค้า  รวมถึงแหลง่ก าเนิดและการ
ป้องกนัการแขง่ขนัทางการค้าท่ีไมเ่ป็นธรรม  ทรัพย์สินทางอตุสาหกรรมจงึสามารถแบง่ออกได้ ดงันี ้
  สิทธิบตัร (Patent) 
  แบบผงัภมูิของวงจรรวม (Layout - Design  of  Integrated  Circuit) 
  เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) 
  ความลบัทางการค้า (Trade  Secret) 
  ช่ือทางการค้า (Trade  Name) 
  สิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์ (Geographical  Indications) 
 2.2 ลิขสิทธ์ิ (Copyright) 
 หมายถึง  สิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวของผู้สร้างสรรค์ท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึน้
ตามประเภทลิขสิทธ์ิท่ีกฎหมายก าหนด  ได้แก่  งานวรรณกรรม  นาฏกรรม  ศลิปกรรม  ดนตรีกรรม  
โสตทศันวสัด ุ ภาพยนตร์  สิ่งบนัทกึเสียง  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  แผนก



วิทยาศาสตร์  หรือแผนกศลิปะ  ไมว่า่งานลกัษณะดงักล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด  
นอกจากนัน้  กฎหมายลิขสิทธ์ิยงัให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนกัแสดงด้วย 
3. ความหมายของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 
 3.1 สิทธิบตัร (Patent) 
 คือ  หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดษิฐ์ (Invention)  หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
(Industrial  Design)  ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด  ได้แก่  สิทธิบตัรการประดษิฐ์  สิทธิบตัรการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์   และอนสุิทธิบตัร 
 ผู้ทรงสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จาก
การประดษิฐ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัรนัน้  ภายในระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 สิทธิบตัรการผลิต (Invention  Patent)  หมายถึง  การให้ความคุ้มครองการคดิค้นเก่ียวกบัลกัษณะ
องค์ประกอบโครงสร้าง  หรือกลไกของผลิตภณัฑ์  รวมทัง้กรรมวิธีในการผลิต  การเก็บรักษา  หรือการปรับปรุง
คณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
 สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Design  Patent)  หมายถึง  การให้ความคุ้มครองความคิด
สร้างสรรค์ท่ีเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะภายนอกของผลิตภณัฑ์  องค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภณัฑ์  
ซึง่สามารถใช้เป็นแบบส าหรับผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  รวมทัง้หตัถกรรมได้  และแตกตา่งไปจากเดมิ 
 อนสุิทธิบตัร (Petty  Patent)  คือ  การให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีระดบั
การพฒันาเทคโนโลยีไมส่งูมาก  โดยอาจเป็นการประดษิฐ์คดิค้นขึน้ใหม ่ หรือปรับปรุงจากการประดษิฐ์ท่ีมีอยู่
ก่อนเพียงเล็กน้อย 
 3.2 แบบผงัภมูิของวงจรรวม (Layout - Design  of  Integrated  Circuit) 
 หมายถึง  แบบ  แผนผงั  หรือภาพท่ีท าขึน้  ไมว่า่จะปรากฎในรูปแบบหรือวิธีใด  เพ่ือแสดงถึงการจดั
วางและการเช่ือมตอ่ของวงจรไฟฟ้า  เชน่  ตวัน าไฟฟ้า  หรือตวัต้านทาน  เป็นต้น 
 3.3 เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) 
 หมายถึง  เคร่ืองหมาย  สญัลกัษณ์  หรือตรา  ท่ีใช้กบัสินค้าหรือบริการ  แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 เคร่ืองหมายการค้า (Trademark)  คือ  เคร่ืองหมายท่ีใช้หรือจะใช้กบัสินค้าเพ่ือแสดงวา่สินค้าท่ีใช้
เคร่ืองหมายนัน้แตกตา่งกบัสินค้าท่ีใช้เคร่ืองหมายการค้าของบคุคลอ่ืน  เชน่  มามา่  กระทิงแดง  เป็นต้น 
 เคร่ืองหมายบริการ (Service  Mark)  คือ  เคร่ืองหมายท่ีใช้หรือจะใช้กบับริการ  เพ่ือแสดงวา่บริการท่ี
ใช้เคร่ืองหมายนัน้แตกตา่งกบับริการท่ีใช้เคร่ืองหมายบริการของบคุคลอ่ืน  เชน่  การบนิไทย  ธนาคารกรุงไทย  
โรงแรมดสุิตธานี  เป็นต้น 



 เคร่ืองหมายรับรอง (Certification  Mark)  คือ  เคร่ืองหมายท่ีเจ้าของเคร่ืองหมายรับรองใช้หรือจะใช้
กบัสินค้าหรือบริการของบคุคลอ่ืน  เพ่ือเป็นการรับรองเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการนัน้  เชน่  เชลล์ชวนชิม  แม่
ช้อยนางร า  ฮาลาล  เป็นต้น 
 เคร่ืองหมายร่วม (Collective  Mark)  คือ  เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการท่ีใช้หรือจะใช้
โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุม่เดียวกนั  หรือโดยสมาชิกของสมาคม  สหกรณ์  สหภาพ  สมาพนัธ์  กลุม่
บคุคล  หรือองค์กรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน  เช่น  ตราช้างของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย  จ ากดั (มหาชน)  เป็นต้น 
 3.4 ความลบัทางการค้า (Trade  Secret) 
 หมายถึง  ข้อมลูการค้าซึง่ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป  โดยเป็นข้อมลูท่ีมีมลูคา่ในเชิงพาณิชย์
เน่ืองจากข้อมลูนัน้เป็นความลบั  และมีการด าเนินการตามสมควรเพ่ือท าให้ข้อมลูนัน้ปกปิดเป็นความลบั 
 3.5 ช่ือทางการค้า (Trade  Name) 
 หมายถึง  ช่ือท่ีใช้ในการประกอบกิจการ  เชน่  ไทยประกนัชีวิต  ขนมบ้านอยัการ  เป็นต้น 
 3.6 สิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์ (Geographical  Indications) 
 หมายถึง  ช่ือ  สญัลกัษณ์  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช้เรียกหรือใช้แทนแหลง่ภมูิศาสตร์และสามารถบง่บอกวา่
สินค้าท่ีเกิดจากแหลง่ภมูิศาสตร์นัน้  เป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพ  ช่ือเสียง  หรือคณุลกัษณะเฉพาะของแหลง่
ภมูิศาสตร์ดงักลา่ว  เชน่  ข้าวหอมมะลิทุง่กลุาร้องไห้  ผ้าไหมยกดอกล าพนู  ส้มโอนครชยัศรี  ไขเ่คม็ไชยา  เป็น
ต้น 
 ในปัจจบุนั  ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 7 ฉบบั  คือ 

1.  พระราชบญัญัตสิิทธิบตัร  พ.ศ.2552  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตสิิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  
      2535  และพระราชบญัญตัสิิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2542 
2. พระราชบญัญตัเิคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตเิคร่ืองหมาย 
     การค้า  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2543 
3. พระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537 
4. พระราชบญัญตัิคุ้มครองแบบผงัภมูิของวงจรรวม  พ.ศ.2543 
5. พระราชบญัญตัิความลบัทางการค้า  พ.ศ.2545 
6. พระราชบญัญตัิคุ้มครองสิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์  พ.ศ.2546 
7. พระราชบญัญตัิการผลิตภณัฑ์ซีดี  พ.ศ.2548 
 



นอกจากนี ้ ประเทศไทยยงัมีพนัธกรณีตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศท่ีจะต้องออกกฎหมายให้
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน ๆ ตอ่ไปในอนาคต 
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สิทธิบัตร 
 สิทธิบตัร  เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึง่ท่ีอยูใ่กล้ตวัทกุคนมากท่ีสดุ  หรืออาจกลา่วได้ว่า
สิทธิบตัรเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของทกุ ๆ คน  ไมว่า่จะเป็นสิ่งของหรือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั
ล้วนแล้วแตเ่ป็นผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์คิดค้นทัง้สิน้  เชน่  การประดิษฐ์เก่ียวกบัผงซกัฟอก  
โทรศพัท์  รถยนต์  เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ  ดงันัน้  สิทธิบตัรจงึมีสว่นชว่ยในการด ารงชีวิตของมนษุย์  มีความ
สะดวกสบายและมีความปลอดภยัมากขึน้ 
1. สิทธิบัตรคืออะไร 

สิทธิบตัร  หมายถึง  หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดษิฐ์  หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์  
ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด  หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ได้วา่  สิทธิบตัร  หมายถึง  การท่ีรัฐให้ความคุ้มครอง
การประดษิฐ์  หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ผู้ทรงสิทธิบตัร  มีสิทธิเดด็ขาด  หรือสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการ
แสวงหาประโยชน์จากการประดษิฐ์  หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับสิทธิบตัรนัน้  ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

การประดษิฐ์  หมายถึง  ความคดิสร้างสรรค์เก่ียวกบัลกัษณะองค์ประกอบ  โครงสร้างหรือกลไกของ
ผลิตภณัฑ์  รวมทัง้กรรมวิธีในการผลิต  การเก็บรักษา  หรือการปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้ดีขึน้  หรือท า
ให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่แตกตา่งไปจากเดมิ  

การออกแบบผลิตภณัฑ์  หมายถึง  ความคดิสร้างสรรค์เก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะภายนอกของผลิตภณัฑ์  
องค์ประกอบของลวดลาย  หรือสีของผลิตภณัฑ์  ซึง่สามารถใช้เป็นแบบส าหรับการผลิตเชิงอตุสาหกรรม  
รวมทัง้หตัถกรรมได้ 
2. ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตร 
 2.1 ในด้านของประชาชน  โดยทัว่ ๆ ไปสิ่งของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการประดษิฐ์คดิค้น  หรือการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์  ซึง่ก็คือสิทธิบตัร  นอกจากจะก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ใหม ่ๆ ท่ีอ านวย
ความสะดวกตา่ง ๆ แล้วยงัก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความปลอดภยัแก่ชีวิตมากขึน้ด้วย  เชน่  ยารักษาโรคตา่ง 
ๆ อปุกรณ์อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เป็นต้น  ดงัจะเห็นได้จากเคร่ืองกลเตมิอากาศ  หรือกงัหนัน า้ชยัพฒันา  ท่ี
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือใช้ในการบ าบดัน า้เสียและใช้เพ่ือปรับปรุงคณุภาพของบอ่
เลีย้งสตัว์น า้  เป็นการปรับปรุงคณุภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสขุภาพและอนามยัของประชาชนให้ดีขึน้  การประดษิฐ์
คดิค้นสิ่งใหม ่ๆ นีจ้ะท าให้ประชาชนได้รับแตส่ิ่งท่ีดี  มีคณุภาพสงูขึน้  มีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้  และให้ความ
ปลอดภยัแก่ชีวิตมากขึน้ 



 2.2 ในด้านเจ้าของสิทธิบตัร  ผู้ ท่ีประดษิฐ์คิดค้นสิ่งใหม ่ๆ ยอ่มสมควรได้รับผลตอบแทนจากสงัคม  คือ  
การได้รับความคุ้มครองสิทธิบตัร  ซึง่สามารถท่ีจะน าการประดษิฐ์ตามสิทธิบตัรนัน้ไปผลิต  จ าหนา่ย  น าเข้ามา
ในราชอาณาจกัร  หรืออนญาตให้บคุคลอ่ืนใช้สิทธิบตัรนัน้โดยได้รับคา่ตอบแทน 
 

ตัวอย่างและความแตกต่างระหว่างการประดษิฐ์ 
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

การประดษิฐ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       วงจรไฟฟ้า          เคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           เคร่ืองใช้      ยายพาหนะ 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร 
 3.1 เพ่ือคุ้มครองสิทธิอนัชอบธรรมของผู้ประดษิฐ์และผู้ออกแบบ  เน่ืองจากผู้ประดษิฐ์หรือผู้ออกแบบ
ได้ใช้สตปัิญญาและความพยายามของตนรวมทัง้เวลาและคา่ใช้จา่ย  เพ่ือให้ได้มาซึง่สิ่งท่ีจะมีประโยชน์แก่
มนษุย์  ดงันัน้  หากการคดิค้นดงักลา่วสามารถท าให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรือในเชิงพาณิชย์ได้  ก็
ควรถือเป็นสิทธิของผู้ประดษิฐ์คดิค้นหรือผู้ออกแบบท่ีรัฐควรให้ความคุ้มครอง 
 3.2 เพ่ือให้รางวลัตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ  เน่ืองจากผลงานท่ีได้คิดค้นขึน้ท าให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนษุย์ได้รับความสะดวกสบายและมีคณุภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึน้  ปลอดภยัมากยิ่งขึน้  สงัคมก็ควร



ให้รางวลัตอบแทนแก่ผู้สร้างคณุประโยชน์ดงักลา่ว  โดยการให้ความคุ้มครองป้องกนัมิให้ผู้ อ่ืนแสวงหา
ผลประโยชน์จากผลงานดงักลา่วนัน้โดยมิชอบ 
 3.3 เพ่ือจงูใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม ่ๆ ขึน้  เน่ืองจากการประดิษฐ์คิดค้นจะต้องมีการลงทนุทัง้
ในด้านคา่ใช้จา่ย  เวลา  และสตปัิญญาอนัพิเศษของมนษุย์แตเ่ม่ือมีการเปิดเผยสาระส าคญัในการประดษิฐ์
คดิค้น  หรือมีการผลิตเป็นสินค้าเพ่ือออกจ าหน่ายแล้ว  บคุคลอ่ืนอาจสามารถลอกเลียนแบบได้โดยง่าย  ดงันัน้  
จงึจ าเป็นท่ีรัฐต้องให้การคุ้มครอง  อนัจะเป็นการกระตุ้นให้นกัประดษิฐ์คดิค้นมีก าลงัใจ  และมีความมัน่ใจใน
การคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ  
 3.4 เพ่ือกระตุ้นให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการประดษิฐ์คิดค้นใหม ่ๆ  ในการให้ความ
คุ้มครองนี ้ ได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการประดษิฐ์คิดค้นนัน้ ๆ จนท าให้สามารถ
น าไปศกึษา  ค้นคว้า  วิจยัและพฒันาตอ่ไปได้สง่ผลให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ 
 3.5 เพ่ือจงูใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทนุจากตา่งประเทศ  การจดัระบบให้มีการ
คุ้มครองสิทธิบตัรย่อมท าให้เจ้าของเทคโนโลยีจากตา่งประเทศมีความมัน่ใจในการลงทนุหรือถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ผู้ ร่วมทนุในประเทศ 
4. เงื่อนไขหรือลักษณะของการรับความคุ้มครองสิทธิบัตร 
 4.1 สิทธิบตัรการประดษิฐ์ 
  1. ต้องเป็นการประดิษฐ์ท่ีคดิค้นขึน้ใหม่  คือ  การประดิษฐ์ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ  ยงัไมเ่คยมี
ใช้หรือแพร่หลายมาก่อนในประเทศ  หรือไมเ่คยเปิดเผยสาระส าคญั  หรือรายละเอียดในเอกสาร  สิ่งพิมพ์  หรือ
การน าออกแสดง  หรือเปิดเผยตอ่สาธารณชนมาก่อนทัง้ในและนอกประเทศ  และยงัไมเ่คยได้รับสิทธิบตัรมา
ก่อน 
  2. ต้องเป็นการประดิษฐ์ท่ีมีขัน้การประดษิฐ์สงูขึน้  คือ  มีลกัษณะท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิค  หรือไมเ่ป็นการประดษิฐ์ท่ีท าได้โดยง่ายตอ่ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในระดบัสามญัส าหรับงานประเภทนัน้ 
  3. ต้องเป็นการประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ในทางอตุสาหกรรมได้ 
 4.2 สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์  ต้องเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ืออตุสาหกรรมซึง่รวมถึง
หตัถกรรม  คือ  เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ียงัไมมี่ใช้แพร่หลายในประเทศ  ยงัไมไ่ด้เปิดเผยสาระส าคญัหรือ
รายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร  และไมค่ล้ายกบัแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูแ่ล้ว 
5. สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 
 5.1 การประดษิฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรไมไ่ด้ 
  1. จลุชีพและสว่นประกอบส่วนใดสว่นหนึง่ของจลุชีพท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ  สตัว์  พืช  หรือสาร
สกดัจากสตัว์หรือพืช 



  2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  3. ระเบียบข้อมลูส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  4. วิธีการวินิจฉัย  บ าบดั  หรือรักษาโรคมนษุย์  หรือสตัว์ 
  5. การประดษิฐ์ท่ีขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี  อนามยั  หรือสวสัดภิาพของ
ประชาชน  
 5.2 การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรไมไ่ด้ 
  1. แบบผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ชก่ารออกแบบ 
  2. แบบผลิตภณัฑ์ท่ีขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
  3. แบบผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ยงัไมมี่การก าหนด) 
6. เอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบัตร 
 6.1 สิทธิบตัรการประดษิฐ์  การให้ความคุ้มครองสิทธิบตัรการประดษิฐ์เป็นการให้ความคุ้มครอง
แนวความคิดในการประดษิฐ์คดิค้น  ดงันัน้การย่ืนขอรับสิทธิบตัรจงึไมจ่ าเป็นต้องสง่ตวัอยา่งการประดษิฐ์ใน
การขอรับสิทธิบตัร  ผู้ ท่ีประสงค์จะย่ืนขอต้องจดัเตรียมค าขอท่ีประกอบด้วยสว่นท่ีเป็นแบบพิมพ์ค าขอซึง่เป็น
แบบท่ีทางราชการก าหนด (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก)  และสว่นท่ีเป็นเอกสารประกอบค าขอ  ซึง่เป็นส่วนท่ีผู้ขอ
จะต้องจดัเตรียมขึน้เองทัง้หมด  ตามหวัข้อและรูปแบบท่ีก าหนดไว้  สว่นเอกสารประกอบค าขอนีป้ระกอบด้วย  
รายละเอียดการประดษิฐ์  ข้อถือสิทธิ  บทสรุปการประดิษฐ์  และรูปเขียน (ถ้ามี)  นอกจากนี ้ ยงัมีเอกสารอ่ืน ๆ 
(ถ้ามี)  เชน่  หนงัสือสญัญาโอนสิทธิ  หนงัสือมอบอ านาจ  เป็นต้น 
 6.2 สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์  การให้ความคุ้มครองการออกแบบผลิตภณัฑ์นัน้  เป็นไป
เชน่เดียวกนักบัสิทธิบตัรการประดษิฐ์  โดยในการจดัเตรียมค าขอจะคล้ายกนั  คือ  แบบพิมพ์ค าขอ  เอกสาร
ประกอบค าขอ  และเอกสารอ่ืน ๆ  จะแตกตา่งกนัเฉพาะในสว่นท่ีเป็นเอกสารประกอบค าขอ  ซึง่จะ
ประกอบด้วยค าพรรณนาแบบผลิตภณัฑ์ (ถ้ามี)  ข้อถือสิทธิ  รูปเขียนหรือภาพถ่ายท่ีแสดงแบบผลิตภณัฑ์นัน้
ชดัเจนทกุด้าน 
7. ขัน้ตอนการรับสิทธิบัตร 
 7.1 การประดษิฐ์ 
  1. การย่ืนค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์  จะต้องย่ืนค าขอพร้อมทัง้ช าระคา่ธรรมเนียม  ในค า
ขอต้องประกอบด้วย 
   1.1 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบตัร  สป/สผ/อสป/001-ก 
   1.2 รายละเอียดการประดษิฐ์ 
   1.3 ข้อถือสิทธิ 



   1.4 บทสรุปการประดษิฐ์ 
   1.5 รูปเขียน (ถ้ามี) 
   1.6 เอกสารอ่ืน ๆ เชน่  หนงัสือรับรองสิทธิ  ส าเนาบตัรประชาชน  หนงัสือสญัญาโอน
สิทธิ  สญัญาการวา่จ้าง   หนงัสือมอบอ านาจ  เป็นต้น 
  2. เม่ือย่ืนค าขอตามข้อ 1 แล้ว  ถ้ามีสิ่งบกพร่องท่ีพอจะแก้ไข้ได้  จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตวัแทน
ทราบ  เพ่ือท าการแก้ไขตามค าสัง่ในหนงัสือแจ้งนัน้ ๆ  
  3. ผู้ขอต้องใช้แบบ  สป/สผ/อสป/001-ก  ในการย่ืนขอแก้ไขเพิ่มเตมิพร้อมทัง้ช าระ
คา่ธรรมเนียม 
  4. ในกรณีค าขอถกูต้องหรือได้แก้ไขให้ถกูต้องตามข้อ 3 แล้ว  จะสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ขอช าระ
คา่ธรรมเนียมประกาศโฆษณาในหนงัสือจดหมายเหตสุิทธิบตัร 
  5. ผู้ขอต้องใช้แบบ  สป/สผ/อสป/001-ก  ในการย่ืนขอให้ตรวจสอบการประดษิฐ์ภายใน 5 ปี  
นบัจากวนัประกาศโฆษณา 
  6. ถ้าอธิบดีเห็นวา่ค าขอถกูต้องตามกฎหมายและสัง่ให้รับจดทะเบียนสิทธิบตัร  แล้วจะสง่
หนงัสือแจ้งให้ผู้ขอมาช าระคา่ธรรมเนียม 
  7. เม่ือผู้ขอช าระคา่ธรรมเนียมตามข้อ 6 แล้ว  จะออกสิทธิบตัรให้แก่ผู้ขอตอ่ไป 
 7.2 การออกแบบผลิตภณัฑ์   
  1. การย่ืนค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์  จะต้องย่ืนค าขอพร้อมทัง้ช าระ
คา่ธรรมเนียม  ในค าขอต้องประกอบด้วย 
   1.1 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบตัร  สป/สผ/อสป/001-ก 
   1.2 ค าพรรณนาแบบผลิตภณัฑ์ (ถ้ามี) 
   1.3 ข้อถือสิทธิ 
   1.4 รูปเขียน 
   1.5 เอกสารอ่ืน ๆ เชน่  หนงัสือรับรองสิทธิ  ส าเนาบตัรประชาชน  หนงัสือโอนสญัญา
สิทธิ  สญัญาการวา่จ้าง   หนงัสือมอบอ านาจ  เป็นต้น 
  2. เม่ือย่ืนค าขอตามข้อ 1 แล้ว  ถ้ามีสิ่งบกพร่องท่ีพอจะแก้ไขได้  จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตวัแทน
ทราบ  เพ่ือท าการแก้ไข  ตามค าสัง่ในหนงัสือแจ้งนัน้ ๆ  
  3. ผู้ขอต้องใช้แบบ  สป/สผ/อสป/001-ก  ในการย่ืนขอแก้ไขเพิ่มเตมิพร้อมทัง้ช าระ
คา่ธรรมเนียม 



  4. ในกรณีค าขอถกูต้องหรือได้แก้ไขให้ถกูต้องตามข้อ 3 แล้ว  จะสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ขอช าระ
คา่ธรรมเนียมประกาศโฆษณาในหนงัสือจดหมายเหตสุิทธิบตัร 
  5. หากอธิบดีเห็นวา่ค าขอถกูต้องตามกฎหมายและสัง่ให้รับจดทะเบียนสิทธิบตัรแล้วจะสง่
หนงัสือแจ้งให้ผู้ขอมาช าระคา่ธรรมเนียม 
  6. เม่ือผู้ขอช าระคา่ธรรมเนียมตามข้อ 5 แล้ว  จะออกสิทธิบตัรให้แก่ผู้ขอตอ่ไป 
8. อายุการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร 

 สิทธิบตัรการประดษิฐ์  มีอาย ุ20 ปี  นบัแตว่นัย่ืนค าขอรับสิทธิบตัร 

 สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์  มีอาย ุ10 ปี  นบัแตว่นัย่ืนค าขอรับสิทธิบตัร 
9. ค่าธรรมเนียม 
 ค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์       500 บาท 
 ค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์      250 บาท 
 ค าขอแก้ไขเพิ่มเตมิ          50 บาท 
 การประกาศโฆษณา        250 บาท 
 ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์       250 บาท 
 (เฉพาะกรณีการประดิษฐ์กระท าได้ภายใน 5 ปี  นบัจากวนัประกาศโฆษณา) 
 รับจดทะเบียนและออกสิทธิบตัร       500 บาท 
 ค าคดัค้าน (กระท าได้ภายใน 90 วนั  นบัจากวนัประกาศโฆษณา)   500 บาท 
 ค าอทุธรณ์         500 บาท 
 ค าขอเปล่ียนแปลงค าขอรับสิทธิบตัร      100 บาท 
 (กระท าได้ก่อนการประกาศโฆษณาสิทธิบตัร) 
10. สถานที่และวิธีการย่ืนขอจดทะเบียน 
 สถานท่ีย่ืนขอจดทะเบียน 
 ทา่นสามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ท่ีศนูย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา  ชัน้ 3  กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา  กระทรวงพาณิชย์  หรือท่ีส านกังานพาณิชย์จงัหวดัทกุแหง่ 
 วิธีการย่ืนขอจดทะเบียน 
  1. ย่ืนขอโดยตรงตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีพร้อมช าระคา่ธรรมเนียม 
  2. สง่ค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง  ผู้อ านวยการส านกัสิทธิบตัร  พร้อมช าระ
คา่ธรรมเนียมโดยธนาณตัสิัง่จา่ยในนาม  ผู้อ านวยการส านักสิทธิบัตร  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

  3. ย่ืนค าขอทางอินเตอร์เน็ต 



11. ขัน้ตอนการขอรับสิทธิบัตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขอ 

 

ตรวจสอบเบือ้งต้น 

ประกาศโฆษณา 

แก้ไขเพิ่มเติม 

ตรวจสอบความใหม่                   
การประดิษฐ์ / การออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ 

สั่งยกค าขอ 

อุทธรณ์คณะกรรมการ 

ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการ 

ยกค าขอ 

น าคดีสู่ศาล 

คัดค้าน / โตแย้ง 

ค าวนิิจฉัยของอธิบด ี

อุทธรณ์คณะกรรมการ 

ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการ 

รับจดทะเบียน   
ออกสิทธิบัตร 

น าคดีสู่ศาล 

ยกค าขอ 

 

ผู้ขอมีสิทธิ 



อนุสิทธิบัตร 
1. อนุสิทธิบัตรคืออะไร 
 อนสุิทธิบตัร  หมายถึง  หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดษิฐ์ท่ีมีลกัษณะเป็นการ
ประดษิฐ์ขึน้ใหม ่ และเป็นการประดิษฐ์ท่ีสามารถประยกุต์ในทางอตุสาหกรรมได้ 
2. ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดษิฐ์และอนุสิทธิบัตร 
 อนสุิทธิบตัรและสิทธิบตัรการประดิษฐ์ตา่งก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เชน่เดียวกนั  แต่
อนสุิทธิบตัรเป็นการคุ้มครองการประดษิฐ์ท่ีมีเทคนิคท่ีไมส่งูมากนกั  อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย  
สว่นสิทธิบตัรการประดษิฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งท่ีมีมาก่อนหรือท่ีเรียกวา่มีขัน้การ
ประดษิฐ์ท่ีสงูขึน้ 
 ขัน้ตอนการขอรับอนสุิทธิบตัรจะใช้ระยะเวลาสัน้กว่าสิทธิบตัรมาก  เน่ืองจากใช้ระบบจดทะเบียนแทน
การใช้ระบบท่ีต้องมีการตรวจสอบก่อนรับจดทะเบียน 
 ผู้ประดษิฐ์คิดค้นสามารถท่ีจะเลือกวา่จะย่ืนขอความคุ้มครองสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัรอยา่งใดอย่าง
หนึง่  แตจ่ะขอความคุ้มครองทัง้สองอยา่งพร้อมกนัไมไ่ด้ 
3. การประดษิฐ์คืออะไร 
 การประดษิฐ์  คือ  การคดิค้นหรือคดิท าขึน้เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์  หรือกรรมวิธีใหมท่ี่แตกตา่งไปจากเดมิ  
เชน่  การประดิษฐ์คิดค้นเก่ียวกบักลไก  โครงสร้าง  หรือส่วนประกอบ  สิ่งของหรือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ  หรือเป็นการ
ประดษิฐ์เก่ียวกบักรรมวิธี  กระบวนการหรือวิธีการใหม ่ๆ ในการผลิต  การเก็บรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
4. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร 

 ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึน้ใหม่ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ  ยงัไมเ่คยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวนั 
ย่ืนขอ  หรือยงัไมเ่คยมีการเปิดเผยสาระส าคญัของการประดษิฐ์นัน้ก่อนวนัย่ืนขอทัง้ในและหรือตา่งประเทศ 

 สามารถประยกุต์ใช้ในทางอตุสาหกรรมได้ 
5. อายุการให้ความคุ้มครอง 
 อนสุิทธิบตัรมีอาย ุ6 ปี  นบัตัง้แตว่นัย่ืนค าขอรับอนสุิทธิบตัร  และต้องช าระคา่ธรรมเนียมรายปี  ตัง้แต่
เร่ิมต้นปีท่ี 5  และปีท่ี 6  ทัง้นีส้ามารถตอ่อายไุด้สองครัง้  ครัง้ละ 2 ปี (รวม 10 ปี) 
6. การย่ืนขอรับอนุสิทธิบัตร 
 จะต้องมีเอกสารดงันี ้

 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบตัร  สป/สผ/อสป/001-ก   

 รายละเอียดการประดษิฐ์ 

 ข้อถือสิทธิ 



 บทสรุปการประดษิฐ์ 

 รูปเขียน (ถ้ามี) 

 เอกสารประกอบค าขอ  เชน่ 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิในการขอรับอนสุิทธิบตัร 

 หนงัสือมอบอ านาจ (เฉพาะมอบอ านาจให้ตวัแทนท่ีขึน้ทะเบียนไว้กบักรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาเทา่นัน้) 

 หนงัสือสญัญาโอนสิทธิในการขอรับสิทธิอนสุิทธิบตัร 

 หนงัสือรับรองการแสดงการประดษิฐ์ท่ีหนว่ยงานภาครัฐจดัขึน้ (กรณีท่ีมีการน าไปแสดง) 

 ต้นฉบบัหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีท่ีมีผู้ขอเป็นนิตบิคุคล  ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน) 

7. ค่าธรรมเนียม 
 ค าขอรับอนสุิทธิบตัร      250 บาท 
 แก้ไขเพิ่มเตมิ  ครัง้ละ        50 บาท 
 รับจดทะเบียนและการประกาศโฆษณา    500 บาท 
 ค าขอให้ตรวจสอบ      250 บาท 
 ค าขอเปล่ียนแปลงค าขอรับอนสุิทธิบตัร    100 บาท 
 (กระท าได้ก่อนการประกาศโฆษณาอนสุิทธิบตัร) 
8. ขัน้ตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
 

แผนภมูิการจดทะเบียนอนสุิทธิบตัร 
 
. 
 
 

 
 
 
 

ยื่นค าขอ 

ตรวจสอบ

เบือ้งต้น 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

ผู้ขอแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 90 วัน 



 
 
 
 
 
9. สถานที่และวิธีการย่ืนขอจดทะเบียน 
 สถานท่ีย่ืนขอจดทะเบียน 
 ย่ืนค าขอจดทะเบียนได้ท่ีศนูย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา  ชัน้ 3  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวง
พาณิชย์  หรือท่ีส านกังานพาณิชย์จงัหวดั  (ท่ีทา่นมีภมูิล าเนาอยู่) 
 วิธีการย่ืนขอจดทะเบียน 
  1. ย่ืนขอโดยตรงตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีพร้อมช าระคา่ธรรมเนียม 
  2. สง่ค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ผู้อ านวยการส านกัสิทธิบตัร  พร้อมช าระคา่ธรรมเนียม
โดยธนาณตัิ  สัง่จา่ยในนาม  ผู้อ านวยการส านกัสิทธิบตัร  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
  3. ย่ืนค าขอทางอินเตอร์เน็ต 
 
ลิขสิทธ์ิ 
1. ลิขสิทธ์ิคืออะไร 
 ลิขสิทธ์ิ  หมายถึง  ผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ประเภทตา่ง ๆ  เชน่  งานวรรณกรรม  
นาฏกรรม  ศลิปกรรม  ดนตรีกรรม  โสตทศันวสัด ุ ภาพยนตร์  สิ่งบนัทกึเสียง  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  หรืองาน
อ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  วิทยาศาสตร์  หรือศลิปะ  เป็นต้น  ซึง่เจ้าของลิขสิทธ์ิจะมีสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวท่ีจะ
กระท าการใด ๆ เก่ียวกบังาน  ลิขสิทธ์ิของตนโดยกฎหมายลิขสิทธ์ิได้ให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนกัแสดง  
และการสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี  เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
 ลิขสิทธ์ิ  เป็นผลงานท่ีเกิดจากการใช้สตปัิญญา  ความรู้ความสามารถ  และความวิริยะอตุสาหะใน
การสร้างสรรค์งานให้เกิดขึน้  ซึง่ถือวา่เป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา”  ประเภทหนึง่ท่ีมีคณุคา่ทางเศรษฐกิจ  
ดงันัน้  เจ้าของลิขสิทธ์ิจงึควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 เจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถหาประโยชน์จากงานลิขสิทธ์ิของตนได้  เชน่  ท าซ า้  คือการคดัเลือก  ท าส าเนา  
ท าแมพ่ิมพ์  บนัทึกเสียง  บนัทกึภาพ  ฯลฯ  จากต้นฉบบัหรือส าเนา  ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น  หรือเผยแพร่
ตอ่สาธารณชน  เช่น  การแสดง  การบรรยาย  การจ าหน่าย  การท าให้ปรากฏด้วยเสียงด้วยภาพ  ฯลฯ  จาก
งานท่ีได้จดัท าขึน้  เป็นต้น 

รับจดทะเบียน / ประกาศโฆษณา 



2. งานสร้างสรรค์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
 งานสร้างสรรค์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ  ประกอบด้วยประเภทงานตา่ง ๆ ดงันี ้
  2.1 งานวรรณกรรม  เชน่  หนงัสือ  จลุสาร  สิ่งเขียน  สิ่งพิมพ์  ค าปราศรัย  รวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย 
  2.2 งานนาฏกรรม  เชน่  งานเก่ียวกบัการร า  การเต้น  การท าทา่  หรือการแสดงท่ีประกอบขึน้
เป็นเร่ืองราว  รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 
  2.3 งานศลิปกรรม  เชน่  งานจิตรกรรม  งานประตมิากรรม  ภาพพิมพ์  งานสถาปัตยกรรม  
ภาพถ่าย  ภาพประกอบ  หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิตเิก่ียวกบัภมูิประเทศหรือวิทยาศาสตร์  งานศลิป
ประยกุต์  ซึง่รวมถึงภาพถ่ายและแผนผงัของงานดงักล่าวด้วย 
  2.4 งานดนตรีกรรม  เชน่  ค าร้อง  ท านอง  การเรียบเรียงเสียงประสาน  รวมถึงโน๊ตเพลงท่ีได้
แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว 
  2.5 งานโสตทศันวสัด ุ เชน่  วิดีโอเทป  แผน่เลเซอร์ดสิก์ท่ีบนัทกึข้อมลูซึง่ประกอบด้วยล าดบั
ของภาพหรือภาพและเสียงอนัสามารถท่ีจะน ามาเลน่ซ า้ได้อีกเป็นต้น 
  2.6 งานภาพยนตร์  เช่น  ภาพยนตร์  รวมทัง้เสียงประกอบของภาพยนตร์นัน้ด้วย (ถ้ามี) 
  2.7 งานสิ่งบนัทกึเสียง  เช่น  เทปเพลง  แผน่คอมแพ็คดสิก์ท่ีบนัทึกข้อมลูเสียง  ทัง้นี ้ ไม่
รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์  หรือเสียงประกอบโสตทศันวสัดอุยา่งอ่ืน 
  2.8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  เชน่  การกระจายเสียงทางวิทย ุ หรือการแพร่เสียง  หรือภาพทาง
สถานีโทรทศันื 
  2.9 งานอ่ืนใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  หรือแผนกศลิปะ 
3. ผลงานท่ีไม่ถือว่ามีลิขสิทธ์ิ 
 ผลงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผลงานท่ีไมถื่อวา่มีลิขสิทธ์ิ 
  3.1 ขา่วประจ าวนัและข้อเท็จจริงตา่ง ๆ   ท่ีมีลกัษณะเป็นเพียงขา่วสารอนัมิใชง่านในแผนก
วรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  หรือแผนกศลิปะ 
  3.2 รัฐธรรมนญู  และกฎหมาย 
  3.3 ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ประกาศ  ค าสัง่  ค าชีแ้จง  และหนงัสือโต้ตอบของกระทรวง  ทบวง  
กรม  หรือหนว่ยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถ่ิน 
  3.4 ค าพิพากษา  ค าสัง่  ค าวินิจฉยั  และรายงานของทางราชการ 
  3.5 ค าแปลและการรวบรวมสิ่งตา่ง ๆ ตามข้อ 3.1 – 3.4  ซึง่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ
หนว่ยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถ่ินจดัท าขึน้ 



  3.6 ความคิด  ขัน้ตอน  กรรมวิธี  ระบบ  วิธีใช้หรือวิธีท างาน  แนวความคิด  หลกัการ  การ
ค้นพบ  หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  หรือคณิตศาสตร์ 
4. การได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิ 
 สิทธิในลิขสิทธ์ิจะเกิดขึน้โดยทนัทีนบัตัง้แตผู่้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไมต้่องจดทะเบียน  
ดงันัน้  เจ้าของลิขสิทธ์ิจงึควรท่ีจะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง  โดยการเก็บรวบรวมหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีแสดง
วา่ได้ท าการสร้างสรรค์ผลงานนัน้ขึน้เพ่ือประโยชน์ในการพิสจูน์สิทธิ  หรือความเป็นเจ้าของในโอกาสตอ่ไป 
5. ใครคือเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
 บคุคลท่ีเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  ได้แก่  บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
  5.1 ผู้สร้างสรรค์งาน  โดยความคดิริเร่ิมของตนเอง  โดยไมล่อกเลียนงานของบคุคลอ่ืน  และ
อาจหมายรวมถึงผู้สร้างสรรค์งานร่วมกนัด้วย 
  5.2 ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนกังานหรือลกูจ้าง 
  5.3 ผู้วา่จ้างในกรณีว่าจ้างให้บคุคลอ่ืนสร้างสรรค์งาน 
  5.4 ผู้ดดัแปลง  รวบรวม  หรือประกอบกนัเข้า  โดยได้รับอนญุาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
  5.5 กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถ่ิน 
  5.6 ผู้ รับโอนลิขสิทธ์ิ 
6. การคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 
 เจ้าของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ ตอ่งาน  อนัมีลิขสิทธิของตนดงันี ้
  6.1 ท าซ า้หรือดดัแปลง 
  6.2 เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
  6.3 ให้เชา่ต้นฉบบัหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โสตทศันวสัด ุ ภาพยนตร์  หรือสิ่ง
บนัทกึเสียง 
  6.4 ให้ประโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผู้ อ่ืน 
  6.5 อนญุาตให้ผู้ อ่ืนใช้สิทธิตาม 6.1, 6.2 หรือ 6.3  โดยจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดหรือไมก็่ได้ท่ี
ไมเ่ป็นการจ ากดัการแขง่ขนัโดยไมเ่ป็นธรรม 
7. อายุการคุ้มครอง 
 โดยทัว่ ๆ ไป  การคุ้มครองลิขสิทธ์ิ  จะมีผลเกิดขึน้โดยทนัทีท่ีมีการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยความ
คุ้มครองนีจ้ะมีตลอดอายขุองผู้สร้างสรรค์  และจะคุ้มครองตอ่ไปอีก 50 ปี  นบัแตผู่้สร้างสรรค์เสียชีวิต  หากแต่
มีงานบางประแภทท่ีจะมีอายกุารคุ้มครองแตกตา่งกนั  ดงันัน้  อายกุารคุ้มครองสามารถแยกได้โดยสรุป  ดงันี  ้



  7.1 อายกุารคุ้มครองทัว่ไป  ลิขสิทธ์ิจะมีอยูต่ลอดอายผุู้สร้างสรรค์  และจะมีตอ่ไปอีก 50 ปี  
นบัแตผู่้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
  กรณีท่ีนิตบิคุคลเป็นผู้สร้างสรรค์  ลิขสิทธ์ิจะมีอาย ุ50 ปี  นบัแตไ่ด้สร้างสรรค์งานนัน้ขึน้ 
  กรณีท่ีผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง  หรือไมป่รากฎช่ือผู้สร้างสรรค์ลิขสิทธ์ิมีอาย ุ50 ปี  นบัแตไ่ด้
สร้างสรรค์งานนัน้ขึน้ 
  7.2 งานภาพถ่าย  โสตทศันวสัด ุ ภาพยนตร์  สิ่งบนัทึกเสียง  หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
ลิขสิทธ์ิมีอาย ุ50 ปี  นบัแตไ่ด้สร้างสรรค์งานนัน้ขึน้ 
  7.3 งานท่ีสร้างสรรค์โดยการจ้างหรือตามค าสัง่ของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนว่ยงานอ่ืน
ใดของรัฐ  ให้มีอาย ุ50 ปี  นบัแตไ่ด้สร้างสรรค์งานนัน้ขึน้ 
  7.4 งานศลิปประยกุต์  ลิขสิทธ์ิมีอาย ุ25 ปี  นบัแตไ่ด้สร้างสรรค์งานนัน้ขึน้ 
  กรณีท่ีได้มีการโฆษณางานตาม 7.1 - 7.3  ในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว  ให้ลิขสิทธ์ิมีอาย ุ50 
ปีนบัแตไ่ด้มีการโฆษณาเป็นครัง้แรก  ยกเว้นในกรณีงานตาม 7.4 ให้ลิขสิทธ์ิมีอาย ุ25 ปีนบัแตไ่ด้มีการโฆษณา
เป็นครัง้แรก   
8. ประโยชน์ของลิขสิทธ์ิ 
 8.1 ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
  เจ้าของลิขสิทธ์ิย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  และมีสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวท่ีจะ
กระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึน้  หรือผลงานตามข้อใดข้อหนึง่ตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น  
ดงันัน้  เจ้าของลิขสิทธ์ิจะมีสิทธิในการท าซ า้  ดดัแปลง  เผยแพร่ตอ่สาธารณชน  และให้เชา่ต้นฉบบัหรือส าเนา
งานอนัมีลิขสิทธ์ิของตน  รวมทัง้ให้ประโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผู้ อ่ืน  หรืออนญุาตให้ผู้ อ่ืนใช้ลิขสิทธ์ิของตน
ทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้  โดยเจ้าของลิขสิทธ์ิย่อมได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 8.2 ประโยชน์ของประชาชนหรือผู้บริโภค 
  การคุ้มครองและพิทกัษ์สิทธิในผลงานลิขสิทธ์ิ  มีผลให้เกิดแรงจงูใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานท่ีจะ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประโยชน์และมีคณุคา่ออกสู่ตลาด  สง่ผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้  ความบนัเทิง  และได้
ใช้ผลงานท่ีมีคณุภาพ 
9. การแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 
 ลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิท่ีเกิดขึน้ทนัทีท่ีมีการสร้างสรรค์ผลงานโดยไมต้่องจดทะเบียน  อย่างไรก็ตาม  กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้มีบริการรับแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิ  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมลูและรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบั
งานลิขสิทธ์ิ  ซึง่จะเป็นองค์ประกอบหนึง่ในการพิทกัษ์และคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ  ทัง้ยงัเป็น



แหลง่ข้อมลูส าหรับผู้ ท่ีต้องการขออนญุาตใช้ลิขสิทธ์ิ  ให้สามารถตรวจค้นเพ่ือประโยชน์ในการตดิตอ่ธุรกิจกบั
เจ้าของลิขสิทธ์ิได้ 
 นอกจากนี ้ เจ้าของลิขสิทธ์ิอาจน าหนงัสือรับรองการแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิ  (รลข.01)  มาใช้เป็น
หลกัประกนัการกู้ ยืมเงินกบัธนาคารในโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทนุตามนโยบายของรัฐบาลได้ 
 ทัง้นีก้ารแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิมิใชก่ารจดทะเบียนตามกฎหมาย  และมิได้หมายความว่าผู้แจ้งจะได้รับ
สิทธิในผลงานนัน้  หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  ดงันัน้การแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิจะไมก่่อให้เกิดสิทธิเพิ่มขึน้จากสิทธิท่ีมี
อยูเ่ดมิของเจ้าของลิขสิทธ์ิท่ีแท้จริง 
 เอกสารและหลกัฐานประกอบการแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิ 
  9.1 แบบพิมพ์ค าขอแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิ  (ลข.01)  จ านวน 2 ชดุ  ซึง่ผู้แจ้งจะต้องกรอก
รายละเอียดตา่ง ๆ ให้ครบถ้วน  เชน่  ประเภทของงาน  ช่ือผู้แจ้ง  ช่ือผู้สร้างสรรค์  สถานท่ีติดตอ่  ลกัษณะของ
งาน  วิธีการสร้างสรรค์  เป็นต้น 
  9.2 หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาหนงัสือรับรองนิติ
บคุคลออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน  หนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  เป็นต้น 
  9.3 ส าเนาหรือภาพถ่ายผลงานลิขสิทธ์ิ  จ านวน 1 ชดุ 
10. สถานท่ีตดิต่อเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ 
 10.1 การแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิ  สามารถท่ีจะด าเนินการได้  ณ ศนูย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา  ส่วน
รับค าขอแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิ  ชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  หรือ  ส านกังานพาณิชย์จงัหวดัทกุจงัหวดั  โดยไม่
มีคา่ธรรมเนียมใด ๆ ทัง้สิน้ 
 10.2 การตรวจค้นข้อมลูลิขสิทธ์ิสามารถด าเนินการได้ท่ีส่วนจดัการงานลิขสิทธ์ิ  ส านกัลิขสิทธ์ิ  ชัน้ 11 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  หรือทางเว็บไซต์  www.ipthailand.go.th 
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ขัน้ตอนการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 
Procedures on the reception of notification of copyright information  

 
 
  
 
                                                                    

 
 
 
 
 

พิจารณาและตรวจรับค าขอ   

Examintion and 

acceptance of the 

application 

 

บนัทกึข้อมลูค าขอ  

Storage of the 

application onto             

a computer 

 

ออกหนงัสือเดินทาง 

Issuance of the    

certificate 

 

สง่หนงัสือรับรอง           

Delivery of the certificate 

 

โดยผู้แจ้งข้อมลู     

By applicant 

 

ด าเนินการเพิกถอน  

Revocation 

 

คืนหนงัสือรับรอง          

Return of the cerificate 

 

ยื่นค าขอเพิกถอน  

Request for 

revocati on 

 

กรมฯ สง่ค าขอเพิกถอนให้                               

ผู้แจ้งข้อมลูฯ ได้แย้ง                             

Delivery of the revocation                   

request to the applicant for                 

counter objection 

 

ผู้แจ้งข้อมลูฯ ไมโ่ต้แย้ง                   

(ภายใน 30 วนั)                                    

No counter-objection by applicant 

(within 30 days) 

 

ด าเนินการเพิกถอน  

Revocation 

 
คืนหนงัสือรับรอง                    

Return of the certificate 

 

ยื่นค าขอแจ้งมลูลขิสิทธ์ิ     

Filling an application 

 

โดยเจ้าของลิขสิทธ์ิทีแ่ท้จริง                                       

(ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมลูฯ จากบคุคลอ่ืนโดยมิชอบฯ)                                    

(In case of notifying by applicant by copyright 

owner without legitimate right) 

 

ผู้แจ้งข้อมลูฯ โต้แย้ง                   

(ภายใน 30 วนั)                                    

Counter-objection by applicant 

(within 30 days) 

 

อธิบดีชีข้าด                                       

Decision by Director General 

 

ด าเนินการเพิกถอน  

Revocation 

 

ไมด่ าเนินการเพิกถอน  

Non-Revocation 

 
ไมต่ดัสิทธิคูก่รณีในการน าคดีขึน้สูศ่าล          

Litigation by Parties 


