ความรู้ เบือ้ งต้ นด้ านทรั พย์ สินทางปั ญญา
INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY
ทรั พย์ สินทางปั ญญา
1. ทรัพย์ สินทางปั ญญา (Intellectual Property) คืออะไร
ทรัพย์สินทางปั ญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้ น หรื อสร้ างสรรค์ของมนุษย์
ซึง่ เน้ นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชานาญ โดยไม่คานึงถึงชนิดของการสร้ างสรรค์หรื อวิธีในการ
แสดงออก ทรัพย์สินทางปั ญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จบั ต้ องได้ เช่น สินค้ าต่าง ๆ หรื อในรูป
ของสิ่งที่จบั ต้ องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดาเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
2. ประเภทของทรัพย์ สินทางปั ญญา
โดยทัว่ ๆ ไปคนไทยส่วนมากจะคุ้นเคยกับคาว่า “ลิขสิทธิ์” และจะใช้ เรี ยกทรัพย์สินทางปั ญญาทุก
ประเภท โดยที่ถกู ต้ องแล้ ว ในทางสากลทรัพย์สินทางปั ญญาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Property) และลิขสิทธิ์ (Copyright)
2.1 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)
หมายถึง ความคิดสร้ างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้ าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความคิดสร้ างสรรค์นี ้
อาจเป็ นความคิดในการประดิษฐ์ คดิ ค้ น ซึง่ อาจจะเป็ นกระบวนการหรื อเทคนิคในการผลิตที่ได้ ปรับปรุงหรื อ
คิดค้ นขึ ้นใหม่ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เป็ นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์
นอกจากนี ้ยังรวมถึงเครื่ องหมายการค้ าหรื อยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่อยูท่ างการค้ า รวมถึงแหล่งกาเนิดและการ
ป้องกันการแข่งขันทางการค้ าที่ไม่เป็ นธรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจึงสามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้
สิทธิบตั ร (Patent)
แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit)
เครื่ องหมายการค้ า (Trademark)
ความลับทางการค้ า (Trade Secret)
ชื่อทางการค้ า (Trade Name)
สิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)
2.2 ลิขสิทธิ์ (Copyright)
หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้ างสรรค์ที่จะกระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผ้ สู ร้ างสรรค์ได้ ทาขึ ้น
ตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกาหนด ได้ แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรื องานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก

วิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิลปะ ไม่วา่ งานลักษณะดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรื อรูปแบบอย่างใด
นอกจากนัน้ กฎหมายลิขสิทธิ์ยงั ให้ ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงด้ วย
3. ความหมายของทรัพย์ สินทางอุตสาหกรรมแต่ ละประเภท
3.1 สิทธิบตั ร (Patent)
คือ หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Industrial Design) ที่มีลกั ษณะตามที่กฎหมายกาหนด ได้ แก่ สิทธิบตั รการประดิษฐ์ สิทธิบตั รการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบตั ร
ผู้ทรงสิทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั รมีสิทธิเด็ดขาดหรื อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จาก
การประดิษฐ์ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับสิทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั รนัน้ ภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด
สิทธิบตั รการผลิต (Invention Patent) หมายถึง การให้ ความคุ้มครองการคิดค้ นเกี่ยวกับลักษณะ
องค์ประกอบโครงสร้ าง หรื อกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทังกรรมวิ
้
ธีในการผลิต การเก็บรักษา หรื อการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) หมายถึง การให้ ความคุ้มครองความคิด
สร้ างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของลวดลายหรื อสีของผลิตภัณฑ์
ซึง่ สามารถใช้ เป็ นแบบสาหรับผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม รวมทังหั
้ ตถกรรมได้ และแตกต่างไปจากเดิม
อนุสิทธิบตั ร (Petty Patent) คือ การให้ ความคุ้มครองการประดิษฐ์ จากความคิดสร้ างสรรค์ที่มีระดับ
การพัฒนาเทคโนโลยีไม่สงู มาก โดยอาจเป็ นการประดิษฐ์ คดิ ค้ นขึ ้นใหม่ หรื อปรับปรุงจากการประดิษฐ์ ที่มีอยู่
ก่อนเพียงเล็กน้ อย
3.2 แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit)
หมายถึง แบบ แผนผัง หรื อภาพที่ทาขึ ้น ไม่วา่ จะปรากฎในรูปแบบหรื อวิธีใด เพื่อแสดงถึงการจัด
วางและการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้า เช่น ตัวนาไฟฟ้า หรื อตัวต้ านทาน เป็ นต้ น
3.3 เครื่ องหมายการค้ า (Trademark)
หมายถึง เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ หรื อตรา ที่ใช้ กบั สินค้ าหรื อบริ การ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
เครื่ องหมายการค้ า (Trademark) คือ เครื่ องหมายที่ใช้ หรื อจะใช้ กบั สินค้ าเพื่อแสดงว่าสินค้ าที่ใช้
เครื่ องหมายนันแตกต่
้
างกับสินค้ าที่ใช้ เครื่ องหมายการค้ าของบุคคลอื่น เช่น มาม่า กระทิงแดง เป็ นต้ น
เครื่ องหมายบริ การ (Service Mark) คือ เครื่ องหมายที่ใช้ หรื อจะใช้ กบั บริการ เพื่อแสดงว่าบริ การที่
ใช้ เครื่ องหมายนันแตกต่
้
างกับบริการที่ใช้ เครื่ องหมายบริ การของบุคคลอื่น เช่น การบินไทย ธนาคารกรุงไทย
โรงแรมดุสิตธานี เป็ นต้ น

เครื่ องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่ องหมายที่เจ้ าของเครื่ องหมายรับรองใช้ หรื อจะใช้
กับสินค้ าหรื อบริ การของบุคคลอื่น เพื่อเป็ นการรับรองเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริการนัน้ เช่น เชลล์ชวนชิม แม่
ช้ อยนางรา ฮาลาล เป็ นต้ น
เครื่ องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายบริการที่ใช้ หรื อจะใช้
โดยบริษัทหรื อรัฐวิสาหกิจในกลุม่ เดียวกัน หรื อโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุม่
บุคคล หรื อองค์กรอื่นใดของรัฐหรื อเอกชน เช่น ตราช้ างของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
3.4 ความลับทางการค้ า (Trade Secret)
หมายถึง ข้ อมูลการค้ าซึง่ ยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั กันโดยทัว่ ไป โดยเป็ นข้ อมูลที่มีมลู ค่าในเชิงพาณิชย์
เนื่องจากข้ อมูลนันเป็
้ นความลับ และมีการดาเนินการตามสมควรเพื่อทาให้ ข้อมูลนันปกปิ
้
ดเป็ นความลับ
3.5 ชื่อทางการค้ า (Trade Name)
หมายถึง ชื่อที่ใช้ ในการประกอบกิจการ เช่น ไทยประกันชีวิต ขนมบ้ านอัยการ เป็ นต้ น
3.6 สิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)
หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรื อสิ่งอื่นใดที่ใช้ เรี ยกหรื อใช้ แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่า
สินค้ าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ นนั ้ เป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ชื่อเสียง หรื อคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง
ภูมิศาสตร์ ดงั กล่าว เช่น ข้ าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้ องไห้ ผ้ าไหมยกดอกลาพูน ส้ มโอนครชัยศรี ไข่เค็มไชยา เป็ น
ต้ น
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาเฉพาะที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปั ญญา 7 ฉบับ คือ
1. พระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั ร พ.ศ.2552 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั ร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั ร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
2. พระราชบัญญัตเิ ครื่ องหมายการค้ า พ.ศ.2534 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครื่ องหมาย
การค้ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
3. พระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
4. พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543
5. พระราชบัญญัติความลับทางการค้ า พ.ศ.2545
6. พระราชบัญญัติค้ มุ ครองสิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
7. พระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548

นอกจากนี ้ ประเทศไทยยังมีพนั ธกรณีตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่จะต้ องออกกฎหมายให้
คุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

แผนภูมิทรั พย์ สินทางปั ญญา
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สิทธิบัตร
สิทธิบตั ร เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทหนึง่ ที่อยูใ่ กล้ ตวั ทุกคนมากที่สดุ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
สิทธิบตั รเกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของทุก ๆ คน ไม่วา่ จะเป็ นสิ่งของหรื อเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ล้ วนแล้ วแต่เป็ นผลงานสร้ างสรรค์จากการประดิษฐ์ คิดค้ นทังสิ
้ ้น เช่น การประดิษฐ์ เกี่ยวกับผงซักฟอก
โทรศัพท์ รถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ ฯลฯ ดังนัน้ สิทธิบตั รจึงมีสว่ นช่วยในการดารงชีวิตของมนุษย์ มีความ
สะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ ้น
1. สิทธิบัตรคืออะไร
สิทธิบตั ร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มีลกั ษณะตามที่กฎหมายกาหนด หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้ วา่ สิทธิบตั ร หมายถึง การที่รัฐให้ ความคุ้มครอง
การประดิษฐ์ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ ผ้ ทู รงสิทธิบตั ร มีสิทธิเด็ดขาด หรื อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
แสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับสิทธิบตั รนัน้ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด
การประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้ างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้ างหรื อกลไกของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทังกรรมวิ
้
ธีในการผลิต การเก็บรักษา หรื อการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ ดีขึ ้น หรื อทา
ให้ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดสร้ างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบของลวดลาย หรื อสีของผลิตภัณฑ์ ซึง่ สามารถใช้ เป็ นแบบสาหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
รวมทังหั
้ ตถกรรมได้
2. ผลที่จะได้ รับจากสิทธิบัตร
2.1 ในด้ านของประชาชน โดยทัว่ ๆ ไปสิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ที่เกิดจากการประดิษฐ์ คดิ ค้ น หรื อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึง่ ก็คือสิทธิบตั ร นอกจากจะก่อให้ เกิดผลิตภัณฑ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ใหม่ ๆ ที่อานวย
ความสะดวกต่าง ๆ แล้ วยังก่อให้ เกิดผลิตภัณฑ์ที่ให้ ความปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ ้นด้ วย เช่น ยารักษาโรคต่าง
ๆ อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็ นต้ น ดังจะเห็นได้ จากเครื่ องกลเติมอากาศ หรื อกังหันน ้าชัยพัฒนา ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงประดิษฐ์ คิดค้ นเพื่อใช้ ในการบาบัดน ้าเสียและใช้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบ่อ
เลี ้ยงสัตว์น ้า เป็ นการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้ อมเพื่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนให้ ดีขึ ้น การประดิษฐ์
คิดค้ นสิ่งใหม่ ๆ นี ้จะทาให้ ประชาชนได้ รับแต่สิ่งที่ดี มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น และให้ ความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ ้น

2.2 ในด้ านเจ้ าของสิทธิบตั ร ผู้ที่ประดิษฐ์ คิดค้ นสิ่งใหม่ ๆ ย่อมสมควรได้ รับผลตอบแทนจากสังคม คือ
การได้ รับความคุ้มครองสิทธิบตั ร ซึง่ สามารถที่จะนาการประดิษฐ์ ตามสิทธิบตั รนันไปผลิ
้
ต จาหน่าย นาเข้ ามา
ในราชอาณาจักร หรื ออนญาตให้ บคุ คลอื่นใช้ สิทธิบตั รนันโดยได้
้
รับค่าตอบแทน

ตัวอย่ างและความแตกต่ างระหว่ างการประดิษฐ์
และการออกแบบผลิตภัณฑ์
การประดิษฐ์

วงจรไฟฟ้า

เครื่ องใช้

เคมี

ยายพาหนะ

กรรมวิธี
การออกแบบผลิตภัณฑ์

3. เหตุผลในการให้ ความคุ้มครองสิทธิบัตร
3.1 เพื่อคุ้มครองสิทธิอนั ชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์ และผู้ออกแบบ เนื่องจากผู้ประดิษฐ์ หรื อผู้ออกแบบ
ได้ ใช้ สติปัญญาและความพยายามของตนรวมทังเวลาและค่
้
าใช้ จา่ ย เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิ่งที่จะมีประโยชน์แก่
มนุษย์ ดังนัน้ หากการคิดค้ นดังกล่าวสามารถทาให้ เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรื อในเชิงพาณิชย์ได้ ก็
ควรถือเป็ นสิทธิของผู้ประดิษฐ์ คดิ ค้ นหรื อผู้ออกแบบที่รัฐควรให้ ความคุ้มครอง
3.2 เพื่อให้ รางวัลตอบแทนแก่ผ้ ปู ระดิษฐ์ และผู้ออกแบบ เนื่องจากผลงานที่ได้ คิดค้ นขึ ้นทาให้ ชีวิต
ความเป็ นอยู่ของมนุษย์ได้ รับความสะดวกสบายและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ ้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น สังคมก็ควร

ให้ รางวัลตอบแทนแก่ผ้ สู ร้ างคุณประโยชน์ดงั กล่าว โดยการให้ ความคุ้มครองป้องกันมิให้ ผ้ อู ื่นแสวงหา
ผลประโยชน์จากผลงานดังกล่าวนันโดยมิ
้
ชอบ
3.3 เพื่อจูงใจให้ มีการประดิษฐ์ คิดค้ นสิ่งใหม่ ๆ ขึ ้น เนื่องจากการประดิษฐ์ คิดค้ นจะต้ องมีการลงทุนทัง้
ในด้ านค่าใช้ จา่ ย เวลา และสติปัญญาอันพิเศษของมนุษย์แต่เมื่อมีการเปิ ดเผยสาระสาคัญในการประดิษฐ์
คิดค้ น หรื อมีการผลิตเป็ นสินค้ าเพื่อออกจาหน่ายแล้ ว บุคคลอื่นอาจสามารถลอกเลียนแบบได้ โดยง่าย ดังนัน้
จึงจาเป็ นที่รัฐต้ องให้ การคุ้มครอง อันจะเป็ นการกระตุ้นให้ นกั ประดิษฐ์ คดิ ค้ นมีกาลังใจ และมีความมัน่ ใจใน
การคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
3.4 เพื่อกระตุ้นให้ มีการเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ คิดค้ นใหม่ ๆ ในการให้ ความ
คุ้มครองนี ้ ได้ มีการกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ คิดค้ นนัน้ ๆ จนทาให้ สามารถ
นาไปศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั และพัฒนาต่อไปได้ สง่ ผลให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น
3.5 เพื่อจูงใจให้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ การจัดระบบให้ มีการ
คุ้มครองสิทธิบตั รย่อมทาให้ เจ้ าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศมีความมัน่ ใจในการลงทุนหรื อถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ผ้ รู ่วมทุนในประเทศ
4. เงื่อนไขหรือลักษณะของการรับความคุ้มครองสิทธิบัตร
4.1 สิทธิบตั รการประดิษฐ์
1. ต้ องเป็ นการประดิษฐ์ ที่คดิ ค้ นขึ ้นใหม่ คือ การประดิษฐ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมี
ใช้ หรื อแพร่หลายมาก่อนในประเทศ หรื อไม่เคยเปิ ดเผยสาระสาคัญ หรื อรายละเอียดในเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรื อ
การนาออกแสดง หรื อเปิ ดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนทังในและนอกประเทศ
้
และยังไม่เคยได้ รับสิทธิบตั รมา
ก่อน
2. ต้ องเป็ นการประดิษฐ์ ที่มีขนการประดิ
ั้
ษฐ์ สงู ขึ ้น คือ มีลกั ษณะที่เป็ นการแก้ ไขปั ญหาทาง
เทคนิค หรื อไม่เป็ นการประดิษฐ์ ที่ทาได้ โดยง่ายต่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนัน้
3. ต้ องเป็ นการประดิษฐ์ ที่สามารถนาไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้
4.2 สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้ องเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมซึง่ รวมถึง
หัตถกรรม คือ เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่มีใช้ แพร่หลายในประเทศ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อ
รายละเอียดในเอกสารหรื อสิ่งพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบตั ร และไม่คล้ ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้ ว
5. สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ ได้
5.1 การประดิษฐ์ ที่ขอรับสิทธิบตั รไม่ได้
1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึง่ ของจุลชีพที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรื อสาร
สกัดจากสัตว์หรื อพืช

2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3. ระเบียบข้ อมูลสาหรับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์
4. วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรื อรักษาโรคมนุษย์ หรื อสัตว์
5. การประดิษฐ์ ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดี อนามัย หรื อสวัสดิภาพของ
ประชาชน
5.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบตั รไม่ได้
1. แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การออกแบบ
2. แบบผลิตภัณฑ์ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. แบบผลิตภัณฑ์ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ยังไม่มีการกาหนด)
6. เอกสารที่ใช้ ในการขอรั บสิทธิบัตร
6.1 สิทธิบตั รการประดิษฐ์ การให้ ความคุ้มครองสิทธิบตั รการประดิษฐ์ เป็ นการให้ ความคุ้มครอง
แนวความคิดในการประดิษฐ์ คดิ ค้ น ดังนันการยื
้
่นขอรับสิทธิบตั รจึงไม่จาเป็ นต้ องส่งตัวอย่างการประดิษฐ์ ใน
การขอรับสิทธิบตั ร ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอต้ องจัดเตรี ยมคาขอที่ประกอบด้ วยส่วนที่เป็ นแบบพิมพ์คาขอซึง่ เป็ น
แบบที่ทางราชการกาหนด (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) และส่วนที่เป็ นเอกสารประกอบคาขอ ซึง่ เป็ นส่วนที่ผ้ ขู อ
จะต้ องจัดเตรี ยมขึ ้นเองทังหมด
้
ตามหัวข้ อและรูปแบบที่กาหนดไว้ ส่วนเอกสารประกอบคาขอนี ้ประกอบด้ วย
รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้ อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ ามี) นอกจากนี ้ ยังมีเอกสารอื่น ๆ
(ถ้ ามี) เช่น หนังสือสัญญาโอนสิทธิ หนังสือมอบอานาจ เป็ นต้ น
6.2 สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้ ความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์นนั ้ เป็ นไป
เช่นเดียวกันกับสิทธิบตั รการประดิษฐ์ โดยในการจัดเตรี ยมคาขอจะคล้ ายกัน คือ แบบพิมพ์คาขอ เอกสาร
ประกอบคาขอ และเอกสารอื่น ๆ จะแตกต่างกันเฉพาะในส่วนที่เป็ นเอกสารประกอบคาขอ ซึง่ จะ
ประกอบด้ วยคาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี) ข้ อถือสิทธิ รูปเขียนหรื อภาพถ่ายที่แสดงแบบผลิตภัณฑ์นนั ้
ชัดเจนทุกด้ าน
7. ขัน้ ตอนการรับสิทธิบัตร
7.1 การประดิษฐ์
1. การยื่นคาขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์ จะต้ องยื่นคาขอพร้ อมทังช
้ าระค่าธรรมเนียม ในคา
ขอต้ องประกอบด้ วย
1.1 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบตั ร สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์
1.3 ข้ อถือสิทธิ

1.4 บทสรุปการประดิษฐ์
1.5 รูปเขียน (ถ้ ามี)
1.6 เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ สาเนาบัตรประชาชน หนังสือสัญญาโอน
สิทธิ สัญญาการว่าจ้ าง หนังสือมอบอานาจ เป็ นต้ น
2. เมื่อยื่นคาขอตามข้ อ 1 แล้ ว ถ้ ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ ไข้ ได้ จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อหรื อตัวแทน
ทราบ เพื่อทาการแก้ ไขตามคาสัง่ ในหนังสือแจ้ งนัน้ ๆ
3. ผู้ขอต้ องใช้ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ในการยื่นขอแก้ ไขเพิ่มเติมพร้ อมทังช
้ าระ
ค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคาขอถูกต้ องหรื อได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามข้ อ 3 แล้ ว จะส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ขู อชาระ
ค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบตั ร
5. ผู้ขอต้ องใช้ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ในการยื่นขอให้ ตรวจสอบการประดิษฐ์ ภายใน 5 ปี
นับจากวันประกาศโฆษณา
6. ถ้ าอธิบดีเห็นว่าคาขอถูกต้ องตามกฎหมายและสัง่ ให้ รับจดทะเบียนสิทธิบตั ร แล้ วจะส่ง
หนังสือแจ้ งให้ ผ้ ขู อมาชาระค่าธรรมเนียม
7. เมื่อผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมตามข้ อ 6 แล้ ว จะออกสิทธิบตั รให้ แก่ผ้ ขู อต่อไป
7.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์
1. การยื่นคาขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้ องยื่นคาขอพร้ อมทังช
้ าระ
ค่าธรรมเนียม ในคาขอต้ องประกอบด้ วย
1.1 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบตั ร สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 คาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี)
1.3 ข้ อถือสิทธิ
1.4 รูปเขียน
1.5 เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ สาเนาบัตรประชาชน หนังสือโอนสัญญา
สิทธิ สัญญาการว่าจ้ าง หนังสือมอบอานาจ เป็ นต้ น
2. เมื่อยื่นคาขอตามข้ อ 1 แล้ ว ถ้ ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ ไขได้ จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อหรื อตัวแทน
ทราบ เพื่อทาการแก้ ไข ตามคาสัง่ ในหนังสือแจ้ งนัน้ ๆ
3. ผู้ขอต้ องใช้ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ในการยื่นขอแก้ ไขเพิ่มเติมพร้ อมทังช
้ าระ
ค่าธรรมเนียม

4. ในกรณีคาขอถูกต้ องหรื อได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามข้ อ 3 แล้ ว จะส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ขู อชาระ
ค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบตั ร
5. หากอธิบดีเห็นว่าคาขอถูกต้ องตามกฎหมายและสัง่ ให้ รับจดทะเบียนสิทธิบตั รแล้ วจะส่ง
หนังสือแจ้ งให้ ผ้ ขู อมาชาระค่าธรรมเนียม
6. เมื่อผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมตามข้ อ 5 แล้ ว จะออกสิทธิบตั รให้ แก่ผ้ ขู อต่อไป
8. อายุการให้ ความคุ้มครองสิทธิบัตร
 สิทธิบตั รการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับแต่วนั ยื่นคาขอรับสิทธิบตั ร
 สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับแต่วนั ยื่นคาขอรับสิทธิบตั ร
9. ค่ าธรรมเนียม
คาขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์
500 บาท
คาขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
250 บาท
คาขอแก้ ไขเพิ่มเติม
50 บาท
การประกาศโฆษณา
250 บาท
คาขอให้ ตรวจสอบการประดิษฐ์
250 บาท
(เฉพาะกรณีการประดิษฐ์ กระทาได้ ภายใน 5 ปี นับจากวันประกาศโฆษณา)
รับจดทะเบียนและออกสิทธิบตั ร
500 บาท
คาคัดค้ าน (กระทาได้ ภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศโฆษณา)
500 บาท
คาอุทธรณ์
500 บาท
คาขอเปลี่ยนแปลงคาขอรับสิทธิบตั ร
100 บาท
(กระทาได้ ก่อนการประกาศโฆษณาสิทธิบตั ร)
10. สถานที่และวิธีการยื่นขอจดทะเบียน
สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
ท่านสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนได้ ที่ศนู ย์บริ การทรัพย์สินทางปั ญญา ชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ หรื อที่สานักงานพาณิชย์จงั หวัดทุกแห่ง
วิธีการยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่พร้ อมชาระค่าธรรมเนียม
2. ส่งคาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ผู้อานวยการสานักสิทธิบตั ร พร้ อมชาระ
ค่าธรรมเนียมโดยธนาณัตสิ งั่ จ่ายในนาม ผู้อานวยการสานักสิทธิบัตร กรมทรั พย์ สินทางปั ญญา
3. ยื่นคาขอทางอินเตอร์ เน็ต

11. ขัน้ ตอนการขอรับสิทธิบัตร
ยื่นคาขอ

ตรวจสอบเบือ้ งต้ น
แก้ ไขเพิ่มเติม
ประกาศโฆษณา

ตรวจสอบความใหม่
การประดิษฐ์ / การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

คัดค้ าน / โตแย้ ง

สั่งยกคาขอ

คาวินิจฉัยของอธิบดี

อุทธรณ์ คณะกรรมการ

อุทธรณ์ คณะกรรมการ

คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ

คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ

นาคดีส่ ศู าล

นาคดีส่ ศู าล

ยกคาขอ

ผู้ขอมีสิทธิ

รับจดทะเบียน
ออกสิทธิบัตร

ยกคาขอ

อนุสิทธิบัตร
1. อนุสิทธิบัตรคืออะไร
อนุสิทธิบตั ร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ที่มีลกั ษณะเป็ นการ
ประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่ และเป็ นการประดิษฐ์ ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้
2. ความแตกต่ างระหว่ างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบตั รและสิทธิบตั รการประดิษฐ์ ตา่ งก็มีขอบเขตให้ ความคุ้มครองการประดิษฐ์ เช่นเดียวกัน แต่
อนุสิทธิบตั รเป็ นการคุ้มครองการประดิษฐ์ ที่มีเทคนิคที่ไม่สงู มากนัก อาจจะเป็ นการปรับปรุงเพียงเล็กน้ อย
ส่วนสิทธิบตั รการประดิษฐ์ จะต้ องมีการแก้ ไขปั ญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อนหรื อที่เรี ยกว่ามีขนการ
ั้
ประดิษฐ์ ที่สงู ขึ ้น
ขันตอนการขอรั
้
บอนุสิทธิบตั รจะใช้ ระยะเวลาสันกว่
้ าสิทธิบตั รมาก เนื่องจากใช้ ระบบจดทะเบียนแทน
การใช้ ระบบที่ต้องมีการตรวจสอบก่อนรับจดทะเบียน
ผู้ประดิษฐ์ คิดค้ นสามารถที่จะเลือกว่าจะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั รอย่างใดอย่าง
หนึง่ แต่จะขอความคุ้มครองทังสองอย่
้
างพร้ อมกันไม่ได้
3. การประดิษฐ์ คืออะไร
การประดิษฐ์ คือ การคิดค้ นหรื อคิดทาขึ ้นเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ หรื อกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
เช่น การประดิษฐ์ คิดค้ นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้ าง หรื อส่วนประกอบ สิ่งของหรื อเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ หรื อเป็ นการ
ประดิษฐ์ เกี่ยวกับกรรมวิธี กระบวนการหรื อวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิต การเก็ บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร
 ต้ องเป็ นการประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้ หรื อแพร่หลายก่อนวัน
ยื่นขอ หรื อยังไม่เคยมีการเปิ ดเผยสาระสาคัญของการประดิษฐ์ นนก่
ั ้ อนวันยื่นขอทังในและหรื
้
อต่างประเทศ
 สามารถประยุกต์ใช้ ในทางอุตสาหกรรมได้
5. อายุการให้ ความคุ้มครอง
อนุสิทธิบตั รมีอายุ 6 ปี นับตังแต่
้ วนั ยื่นคาขอรับอนุสิทธิบตั ร และต้ องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ตังแต่
้
เริ่มต้ นปี ที่ 5 และปี ที่ 6 ทังนี
้ ้สามารถต่ออายุได้ สองครัง้ ครัง้ ละ 2 ปี (รวม 10 ปี )
6. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
จะต้ องมีเอกสารดังนี ้
 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบตั ร สป/สผ/อสป/001-ก
 รายละเอียดการประดิษฐ์
 ข้ อถือสิทธิ

 บทสรุปการประดิษฐ์
 รูปเขียน (ถ้ ามี)
 เอกสารประกอบคาขอ เช่น
 สาเนาบัตรประชาชน
 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบตั ร
 หนังสือมอบอานาจ (เฉพาะมอบอานาจให้ ตวั แทนที่ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญาเท่านัน)
้
 หนังสือสัญญาโอนสิทธิในการขอรับสิทธิอนุสิทธิบตั ร
 หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ ้น (กรณีที่มีการนาไปแสดง)
 ต้ นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีที่มีผ้ ขู อเป็ นนิตบิ คุ คล ออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือน)
7. ค่ าธรรมเนียม
คาขอรับอนุสิทธิบตั ร
250 บาท
แก้ ไขเพิ่มเติม ครัง้ ละ
50 บาท
รับจดทะเบียนและการประกาศโฆษณา
500 บาท
คาขอให้ ตรวจสอบ
250 บาท
คาขอเปลี่ยนแปลงคาขอรับอนุสิทธิบตั ร
100 บาท
(กระทาได้ ก่อนการประกาศโฆษณาอนุสิทธิบตั ร)
8. ขัน้ ตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
แผนภูมิการจดทะเบียนอนุสิทธิบตั ร
ยื่นคาขอ

.

ตรวจสอบ
เบือ้ งต้ น
ถูกต้ อง

ไม่ ถกู ต้ อง

ผู้ขอแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 90 วัน

รับจดทะเบียน / ประกาศโฆษณา

9. สถานที่และวิธีการยื่นขอจดทะเบียน
สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
ยื่นคาขอจดทะเบียนได้ ที่ศนู ย์บริการทรัพย์สินทางปั ญญา ชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์ หรื อที่สานักงานพาณิชย์จงั หวัด (ที่ทา่ นมีภมู ิลาเนาอยู่)
วิธีการยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่พร้ อมชาระค่าธรรมเนียม
2. ส่งคาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ผู้อานวยการสานักสิทธิบตั ร พร้ อมชาระค่าธรรมเนียม
โดยธนาณัติ สัง่ จ่ายในนาม ผู้อานวยการสานักสิทธิบตั ร กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
3. ยื่นคาขอทางอินเตอร์ เน็ต

ลิขสิทธิ์
1. ลิขสิทธิ์คืออะไร
ลิขสิทธิ์ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวรรณกรรม
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรื องาน
อื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรื อศิลปะ เป็ นต้ น ซึง่ เจ้ าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะ
กระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงาน ลิขสิทธิ์ของตนโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ ให้ ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดง
และการสร้ างสรรค์ด้านเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย
ลิขสิทธิ์ เป็ นผลงานที่เกิดจากการใช้ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะใน
การสร้ างสรรค์งานให้ เกิดขึ ้น ซึง่ ถือว่าเป็ น “ทรัพย์สินทางปั ญญา” ประเภทหนึง่ ที่มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ
ดังนัน้ เจ้ าของลิขสิทธิ์จงึ ควรได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เจ้ าของลิขสิทธิ์สามารถหาประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ของตนได้ เช่น ทาซ ้า คือการคัดเลือก ทาสาเนา
ทาแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ ฯลฯ จากต้ นฉบับหรื อสาเนา ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน เช่น การแสดง การบรรยาย การจาหน่าย การทาให้ ปรากฏด้ วยเสียงด้ วยภาพ ฯลฯ จาก
งานที่ได้ จดั ทาขึ ้น เป็ นต้ น

2. งานสร้ างสรรค์ ท่ มี ีลิขสิทธิ์
งานสร้ างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้ วยประเภทงานต่าง ๆ ดังนี ้
2.1 งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ คาปราศรัย รวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ด้วย
2.2 งานนาฏกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการรา การเต้ น การทาท่า หรื อการแสดงที่ประกอบขึ ้น
เป็ นเรื่ องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ ด้วย
2.3 งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานสถาปั ตยกรรม
ภาพถ่าย ภาพประกอบ หรื องานสร้ างสรรค์รูปทรงสามมิตเิ กี่ยวกับภูมิประเทศหรื อวิทยาศาสตร์ งานศิลป
ประยุกต์ ซึง่ รวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้ วย
2.4 งานดนตรี กรรม เช่น คาร้ อง ทานอง การเรี ยบเรี ยงเสียงประสาน รวมถึงโน๊ ตเพลงที่ได้
แยกและเรี ยบเรี ยงเสียงประสานแล้ ว
2.5 งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วิดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ ดสิ ก์ที่บนั ทึกข้ อมูลซึง่ ประกอบด้ วยลาดับ
ของภาพหรื อภาพและเสียงอันสามารถที่จะนามาเล่นซ ้าได้ อีกเป็ นต้ น
2.6 งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทังเสี
้ ยงประกอบของภาพยนตร์ นนด้
ั ้ วย (ถ้ ามี)
2.7 งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ที่บนั ทึกข้ อมูลเสียง ทังนี
้ ้ ไม่
รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ หรื อเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
2.8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงทางวิทยุ หรื อการแพร่เสียง หรื อภาพทาง
สถานีโทรทัศนื
2.9 งานอื่นใดอันเป็ นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิลปะ
3. ผลงานที่ไม่ ถือว่ ามีลิขสิทธิ์
ผลงานดังต่อไปนี ้เป็ นผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์
3.1 ข่าวประจาวันและข้ อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิลปะ
3.2 รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3.3 ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ คาชี ้แจง และหนังสือโต้ ตอบของกระทรวง ทบวง
กรม หรื อหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรื อของท้ องถิ่น
3.4 คาพิพากษา คาสัง่ คาวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
3.5 คาแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตามข้ อ 3.1 – 3.4 ซึง่ กระทรวง ทบวง กรม หรื อ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรื อของท้ องถิ่นจัดทาขึ ้น

3.6 ความคิด ขันตอน
้
กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้ หรื อวิธีทางาน แนวความคิด หลักการ การ
ค้ นพบ หรื อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรื อคณิตศาสตร์
4. การได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์
สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ ้นโดยทันทีนบั ตังแต่
้ ผ้ สู ร้ างสรรค์ได้ สร้ างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน
ดังนัน้ เจ้ าของลิขสิทธิ์จงึ ควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง โดยการเก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดง
ว่าได้ ทาการสร้ างสรรค์ผลงานนันขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ในการพิสจู น์สิทธิ หรื อความเป็ นเจ้ าของในโอกาสต่อไป
5. ใครคือเจ้ าของลิขสิทธิ์
บุคคลที่เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ ได้ แก่ บุคคลดังต่อไปนี ้
5.1 ผู้สร้ างสรรค์งาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไม่ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น และ
อาจหมายรวมถึงผู้สร้ างสรรค์งานร่วมกันด้ วย
5.2 ผู้สร้ างสรรค์ในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ าง
5.3 ผู้วา่ จ้ างในกรณีว่าจ้ างให้ บคุ คลอื่นสร้ างสรรค์งาน
5.4 ผู้ดดั แปลง รวบรวม หรื อประกอบกันเข้ า โดยได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิ์
5.5 กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรื อของท้ องถิ่น
5.6 ผู้รับโอนลิขสิทธิ์
6. การคุ้มครองลิขสิทธิ์
เจ้ าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใด ๆ ต่องาน อันมีลิขสิทธิของตนดังนี ้
6.1 ทาซ ้าหรื อดัดแปลง
6.2 เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
6.3 ให้ เช่าต้ นฉบับหรื อสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรื อสิ่ง
บันทึกเสียง
6.4 ให้ ประโยชน์อนั เกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผ้ อู ื่น
6.5 อนุญาตให้ ผ้ อู ื่นใช้ สิทธิตาม 6.1, 6.2 หรื อ 6.3 โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดหรื อไม่ก็ได้ ที่
ไม่เป็ นการจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็ นธรรม
7. อายุการคุ้มครอง
โดยทัว่ ๆ ไป การคุ้มครองลิขสิทธิ์ จะมีผลเกิดขึ ้นโดยทันทีที่มีการสร้ างสรรค์ผลงาน โดยความ
คุ้มครองนี ้จะมีตลอดอายุของผู้สร้ างสรรค์ และจะคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผ้ สู ร้ างสรรค์เสียชีวิต หากแต่
มีงานบางประแภทที่จะมีอายุการคุ้มครองแตกต่างกัน ดังนัน้ อายุการคุ้มครองสามารถแยกได้ โดยสรุป ดังนี ้

7.1 อายุการคุ้มครองทัว่ ไป ลิขสิทธิ์จะมีอยูต่ ลอดอายุผ้ สู ร้ างสรรค์ และจะมีตอ่ ไปอีก 50 ปี
นับแต่ผ้ สู ร้ างสรรค์ถึงแก่ความตาย
กรณีที่นิตบิ คุ คลเป็ นผู้สร้ างสรรค์ ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปี นับแต่ได้ สร้ างสรรค์งานนันขึ
้ ้น
กรณีที่ผ้ สู ร้ างสรรค์ใช้ นามแฝง หรื อไม่ปรากฎชื่อผู้สร้ างสรรค์ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้
สร้ างสรรค์งานนันขึ
้ ้น
7.2 งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรื องานแพร่เสียงแพร่ภาพ
ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้ สร้ างสรรค์งานนันขึ
้ ้น
7.3 งานที่สร้ างสรรค์โดยการจ้ างหรื อตามคาสัง่ ของกระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐ ให้ มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้ สร้ างสรรค์งานนันขึ
้ ้น
7.4 งานศิลปประยุกต์ ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปี นับแต่ได้ สร้ างสรรค์งานนันขึ
้ ้น
กรณีที่ได้ มีการโฆษณางานตาม 7.1 - 7.3 ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50
ปี นับแต่ได้ มีการโฆษณาเป็ นครัง้ แรก ยกเว้ นในกรณีงานตาม 7.4 ให้ ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปี นับแต่ได้ มีการโฆษณา
เป็ นครัง้ แรก
8. ประโยชน์ ของลิขสิทธิ์
8.1 ประโยชน์ของเจ้ าของลิขสิทธิ์
เจ้ าของลิขสิทธิ์ย่อมได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะ
กระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผ้ สู ร้ างสรรค์ได้ ทาขึ ้น หรื อผลงานตามข้ อใดข้ อหนึง่ ตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
ดังนัน้ เจ้ าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิในการทาซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และให้ เช่าต้ นฉบับหรื อสาเนา
งานอันมีลิขสิทธิ์ของตน รวมทังให้
้ ประโยชน์อนั เกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผ้ อู ื่น หรื ออนุญาตให้ ผ้ อู ื่นใช้ ลิขสิทธิ์ของตน
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนก็ได้ โดยเจ้ าของลิขสิทธิ์ย่อมได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
8.2 ประโยชน์ของประชาชนหรื อผู้บริโภค
การคุ้มครองและพิทกั ษ์ สิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ มีผลให้ เกิดแรงจูงใจแก่ผ้ สู ร้ างสรรค์ผลงานที่จะ
สร้ างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าออกสู่ตลาด ส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับความรู้ ความบันเทิง และได้
ใช้ ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
9. การแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เป็ นสิทธิที่เกิดขึ ้นทันทีที่มีการสร้ างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม กรม
ทรัพย์สินทางปั ญญาได้ มีบริ การรับแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลและรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
งานลิขสิทธิ์ ซึง่ จะเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ในการพิทกั ษ์ และคุ้มครองสิทธิของเจ้ าของลิขสิทธิ์ ทังยั
้ งเป็ น

แหล่งข้ อมูลสาหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้ ลิขสิทธิ์ ให้ สามารถตรวจค้ นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับ
เจ้ าของลิขสิทธิ์ได้
นอกจากนี ้ เจ้ าของลิขสิทธิ์อาจนาหนังสือรับรองการแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ (รลข.01) มาใช้ เป็ น
หลักประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคารในโครงการแปลงทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทุนตามนโยบายของรัฐบาลได้
ทังนี
้ ้การแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์มิใช่การจดทะเบียนตามกฎหมาย และมิได้ หมายความว่าผู้แจ้ งจะได้ รับ
สิทธิในผลงานนัน้ หรื อเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ ดังนันการแจ้
้
งข้ อมูลลิขสิทธิ์จะไม่ก่อให้ เกิดสิทธิเพิ่มขึ ้นจากสิทธิที่มี
อยูเ่ ดิมของเจ้ าของลิขสิทธิ์ที่แท้ จริ ง
เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์
9.1 แบบพิมพ์คาขอแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.01) จานวน 2 ชุด ซึง่ ผู้แจ้ งจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ ครบถ้ วน เช่น ประเภทของงาน ชื่อผู้แจ้ ง ชื่อผู้สร้ างสรรค์ สถานที่ติดต่อ ลักษณะของ
งาน วิธีการสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น
9.2 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
9.3 สาเนาหรื อภาพถ่ายผลงานลิขสิทธิ์ จานวน 1 ชุด
10. สถานที่ตดิ ต่ อเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
10.1 การแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ สามารถที่จะดาเนินการได้ ณ ศูนย์บริ การทรัพย์สินทางปั ญญา ส่วน
รับคาขอแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ ชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อ สานักงานพาณิชย์จงั หวัดทุกจังหวัด โดยไม่
มีคา่ ธรรมเนียมใด ๆ ทังสิ
้ ้น
10.2 การตรวจค้ นข้ อมูลลิขสิทธิ์สามารถดาเนินการได้ ที่ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์ สานักลิขสิทธิ์ ชัน้ 11
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ยื่นคาขอแจ้ งมูลลิขสิทธิ์
Filling an application

ขัน้ ตอนการรั บแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์
Procedures on the reception of notification of copyright information

พิจารณาและตรวจรับคาขอ

บันทึกข้ อมูลคาขอ

Examintion and

Storage of the

acceptance of the

application onto

application

a computer

ออกหนังสือเดินทาง

ส่งหนังสือรับรอง

Issuance of the

Delivery of the certificate

certificate
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ไม่ดาเนินการเพิกถอน
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Non-Revocation

Return of the certificate
ไม่ตดั สิทธิคกู่ รณีในการนาคดีขึ ้นสูศ่ าล
Litigation by Parties

