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3. ความหมายการออกแบบผลิตภัณฑ 
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2) ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร – การออกแบบผลิตภัณฑ 
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7. ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทย 

1) การตรวจคน 
2) การยื่นขอจดทะเบียน 
3) การตรวจสอบ 
4) การแจงใหแกไขคําขอ 
5) การแจงใหตกลงกันกอน 
6) การแจงไมปฏิเสธคําขอ 
7) การแจงปฏิเสธ 
8) แจงคําวินจิฉัยใหนายทะเบียน 
9) การประกาศโฆษณา 
10) การจดทะเบียน 

8. จําพวกสินคาของเครื่องหมายการคา 
 
ลิขสิทธ์ิ 

1. ลิขสิทธ์ิคืออะไร 
2. ลิขสิทธ์ิจะมีไดในงานตาง ๆ 9 ประเภท 
3. ผลงานอะไรบางท่ีไมถือวามีลิขสิทธ์ิ 
4. การไดมาซ่ึงลิขสิทธ์ิ 
5. ใครคือเจาของลิขสิทธ์ิ 
6. การคุมครองลิขสิทธ์ิ 
7. ผลของการคุมครองลิขสิทธ์ิ 



8. ประโยชนของลิขสิทธ์ิ 
9. การแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ 
10. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ 
11. สถานท่ีติดตอเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ 
12. การตรวจคนขอมูลลิขสิทธ์ิ 
13. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจงลิขสิทธ์ิ 
14. สถานท่ียื่นคําขอ 

 
ทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ 

1. แบบผังภูมิวงจรรวม 
2. ความลับทางการคา 
3. ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
4. ภูมิปญญาทองถ่ินไทย 

 
สิทธิบัตร 

สิทธิบัตร 
1. ความหมายของสิทธิบัตร(Patent) 

หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ 
(Product Design) หรือผลิตภัณฑอรรถประโยชน (Utility Model) ท่ีมีลักษณะตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

2. ความหมายของการประดิษฐ  
ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ ลักษณะองคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑ 

รวมท้ังกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทําใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหม ท่ีแตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของกลองถายรูป, กลไกของเครื่องยนต, ยารักษา
โรค เปนตน หรือการคิดคนกรรมวิธีในการผลิตส่ิงของ เชน วิธีการในการผลิตสินคา, วิธีการในการ
เก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน 

3. ความหมายการออกแบบผลิตภัณฑ 
ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางไปจากเดิม เชน 

การออกแบบแกวน้ําใหมีรูปรางเหมือนรองเทา เปนตน 
ผลิตภัณฑอรรถประโยชนหรือท่ีเรียกอีกอยางหนึ่งวา อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) จะมี

ลักษณะคลายกันกับการประดิษฐ แตเปนความคิดสรางสรรคท่ีมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูง
มากนัก หรือเปนการประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอย 



อนุสิทธิบัตร 
1. ความหมายอนุสิทธิบัตร (Petty patent) 

เปนการใหความคุมครองส่ิงประดษิฐคิดคน เชนเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ แตแตกตาง
กันตรงท่ีการประดิษฐท่ีจะขอรับอนุสิทธิบัตร เปนการประดิษฐท่ีมีเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย 
และมีประโยชนใชสอยมากขึ้น 

2. ความหมายระบบการสืบคนสิทธิบัตร  
กรมทรัพยสินทางปญญาใหบริการสืบคาสิทธิบัตรผานเว็บไซด http://www.ipic.moc.go.th 

3. ความหมายการคุมครองของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เปนการคุมครองการประดิษฐคิดคนหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ท่ีมี

ลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  
4. ความหมายสถานท่ียื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

หากตอง การขอรับความคุมครอง จะตองยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พรอมชําระ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไดท่ี สวนบริหารงานจดทะเบียน สํานัก
สิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา โทร. 0-2547-4637 หรือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกแหง 

5. ความหมายเง่ือนไขในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
1) การประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรได  
กฎหมายกําหนดวา จะตองมีคุณสมบัติครบท้ัง 3 อยาง ดังตอไปนี ้
- เปนส่ิงประดิษฐใหม คือ ยังไมเคยมีจําหนายหรือขายมากอน หรือยังไมเคยเปดเผย

รายละเอียดของส่ิงประดิษฐในเอกสารส่ิงพิมพใดๆ ในทีว ีหรือในวิทยุ มากอน 
- มีขั้นการประดิษฐท่ีสูงขึ้น คือ ไมเปนส่ิงการประดิษฐท่ีสามารถทําไดงาย โดยผูมีความรูใน

ระดับธรรมดา หรืออาจพูดไดวา มีการแกไขปญหาทางเทคนิคของส่ิงประดิษฐท่ีมีมากอน และ 
- สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ

พาณิชยกรรมได 
2) การประดิษฐท่ีขอรับอนุสิทธิบัตรได 
กฎหมายกําหนดวา จะตองมีคุณสมบัติครบท้ัง 2 อยาง ดังตอไปนี ้
- เปนส่ิงประดิษฐใหม คือ ยังไมเคยมีจําหนายหรือขายมากอน หรือยังไมเคยเปดเผย

รายละเอียดของส่ิงประดิษฐในเอกสารส่ิงพิมพใดๆ ในทีว ีหรือวิทยุ มากอน และ 
- สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ 

พาณิชยกรรมได 
3) การประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไมได 



- จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพท่ีมีอยูตามธรรมชาติ สัตว พืช หรือสาร
สกัดจากสัตวหรือพืช เชน แบคทีเรียท่ีมีอยูตามธรรมชาต,ิพืชสมุนไพร,ยารักษาโรคท่ีสกัดจาก
สมุนไพร เปนตน 

- กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน สูตรคูณ เปนตน 
- ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
- วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว 
- การประดิษฐ ท่ีขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ สวัสดิภาพของ

ประชาชน เชน การคิดสูตรยาบา เปนตน 
4) เง่ือนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
การออกแบบผลิตภัณฑท่ีขอรับสิทธิบัตรได กฎหมายกําหนดวา จะตองมีคุณสมบัติครบท้ัง 2 

อยาง ดังตอไปน 
- เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม คือ เปนการออกแบบผลิตภัณฑท่ียังไมเคยมีหรือขายมา

กอน หรือยังไมเคยเปดเผยในเอกสารส่ิงพิมพใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุมากอน และ 
- สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรมได 
5) การออกแบบผลิตภัณฑท่ีขอรับสิทธิบัตรไมได 
- แบบผลิตภัณฑท่ีขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน 
- แบบผลิตภัณฑท่ีไมใชการออกแบบผลิตภัณฑใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 

 
 



1) ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร – การประดิษฐ  
การยื่นขอเขารับสิทธิบัตร-การประดิษฐ พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียม ซ่ึงในคําขอตองประกอบดวย 
- แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ซ่ึงมี 2 หนา 
- รายละเอียดการประดิษฐ 
- ขอถือสิทธิ 
- บทสรุปการประดิษฐ 
- รูปเขียน (ถามี) 
- เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เอกสารประกอบอันแสดงถึงสิทธิของผูขอ เชน หนังสือโอนสิทธิสัญญาการ
วาจาง หนังสือมอบอํานาจ เปนตน 
- เม่ือยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีส่ิงบกพรองท่ีพอจะแกไขไดจะแจงใหผูขอหรือตัวแทนทราบ เพ่ือ
ปฏิบัติหรือแกไขตามคําส่ังในหนังสือแจงนั้น  ๆ
- ขอตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียม 
- ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลวจะสงหนังสือแจงใหผูขอชําระ
คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบัตร 
- เม่ือประกาศโฆษณาแลว ผูขอตองยื่นขอใหตรวจสอบการประดิษฐโดยใช (แบบ สป.003-ก) 
ภายใน 5 ป นับแตวันท่ีประกาศโฆษณา 
- ถาอธิบดีเห็นวาคําขอถูกตองตามกฎหมาย และส่ังใหรับจดทะเบียนสิทธิบัตร แลวจะสงหนังสือ
แจงใหผูขอ มาชําระคาธรรมเนียม 
- เม่ือผูขอชําระคาธรรมเนียมตามขอ 1.6 แลวจะออกสิทธิบัตรใหแกผูขอตอไป 

 
2) ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร – การออกแบบผลิตภัณฑ  
- การยื่นคําขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ จะตองยื่นคําขอพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมซ่ึงใน
คําขอตองประกอบดวย 
1.) แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) มี 2 หนา 
2.) คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี) 
3.) ขอถือสิทธิ 
4.) รูปเขียน (จะตองชัดเจนทุกดาน) 
5.) เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน หนังสือโอนสิทธิสัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ เปนตน 
- เม่ือยื่นคําขอแลว ถามีส่ิงบกพรองท่ีพอจะแกไขไดจะแจงใหผูขอหรือตัวแทนทราบ เพ่ือปฏิบัติ
หรือแกไขตามคําส่ังในหนังสือแจงนั้น  ๆ
- ผูขอตองใชแบบ สบ/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเตมิพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียม 



- ในกรณีคําขอตามขอถูกตองหรือไดแกไขใหถูกตองตามขอ 3 แลว จะสงหนังสือแจงใหผูขอ ชําระ
คาธรรมเนียมประกาศโฆษณาในหนงัสือจดหมายเหตุสิทธิบัตร 
- ถาอธิบดีเห็นวาคําขอถูกตองตามกฎหมาย และส่ังใหรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแลว จะสงหนังสือ
แจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียม 
- เม่ือผูขอมาชําระคาธรรมเนียมตามขอ 5 จะออกสิทธิบัตรใหแกผูขอตอไป 

 
7. อายุการใหความคุมครองสิทธิบัตร 
- สิทธิบัตรการประดิษฐ มีอายุ 20 ป นับแตวันท่ีขอรับสิทธิบัตร  
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ มีอายุ 10 ป นบัแตวันท่ีขอรับสิทธิบัตร 

 
8. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน 
  - ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ       500 
 - ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ      250 
 - ยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ       250 
 - คําขอแกไขเพ่ิมเติม            50 
 - การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร       250 
 - รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร      500 
 - คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ (กรณีการประดิษฐ)     250  
 - รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร       500 
 - คําคัดคาน          250 
 - คําอุทธรณ          500 
 - คําขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิ       100 
2) อัตราคาธรรมเนียมรายป 
- อัตราคาธรรมเนียมรายปของสิทธิบัตรการประดิษฐ  

ปท่ี 5      1, 000 
ปท่ี 6      1, 200 
ปท่ี 7      1, 600 
ปท่ี 8      2,200 
ปท่ี 9      3,000 
ปท่ี 10      4,000  
ปท่ี 11      5,200  



ปท่ี 12      6,600  
ปท่ี 13      8,200  
ปท่ี 14      10,000  
ปท่ี 15      12,000  
ปท่ี 16      14,200  
ปท่ี 17      16,600 
ปท่ี 18      1 9,200  
ปท่ี 19      22,000  
ปท่ี 20      25,000  

 หรือ ชําระท้ังหมดในการชําระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก    140, 000  
- อัตราคาธรรมเนียมรายปของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
 ปท่ี 5  500 
 ปท่ี 6  650 
 ปท่ี 7  950 
 ปท่ี 8  1,400  
 ปท่ี 9  2,000  
 ปท่ี 10   2,750  
 หรือชําระท้ังหมดในการชําระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก   7,500  
- อัตราคาธรรมเนียมรายปของอนุสิทธิบัตร  
 ปท่ี 5  750 
 ปท่ี 6  1,500  
 หรือ ชําระท้ังหมดในการชําระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก   2,000  
- อัตราคาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร 
 ครั้งท่ี 1   6, 000 บาท  
 ครั้งท่ี 2  9, 000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



9. ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

 
 
10. ความแตกตางระหวางอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ 
อนุสิทธิบัตร คือหนังสือสําคัญท่ีออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ อนุสิทธิบัตรมีขอบเขตในความ
คุมครองการประดิษฐเชนเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ แตอนุสิทธิบัตรเปนการประดิษฐท่ีมี
เทคนิคท่ีไมสูงมากนัก อาจจะเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย สวนสิทธิบัตรการประดิษฐจะตอมีการ
แกไขปญหาทางเทคนิคของส่ิงท่ีมีมากอน หรือท่ีเรียกวามีขั้นตอนการประดิษฐท่ีสูงขึ้นระยะเวลา
การขอรับอนุสิทธิบัตรจะส้ันกวาสิทธิบัตรการประดิษฐ เพราะอนุสิทธิบัตรใชระบบจดทะเบียนแต
สิทธิบัตรการประดิษฐจะตองมีการตรวจสอบกอนรับจดทะเบียน ผูประดิษฐคิดคนสามารถท่ีจะ
เลือกวาจะยื่นขอความคุมครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่ง แตจะขอความคุมครอง
ท้ังสองอยางพรอมกันไมได 

 
 



11. เง่ือนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร  
- ตองเปนการประดิษฐขึ้นใหม ท่ีแตกตางไปจากเดิมยังไมเคยมีการใชหรือแพรหลายกอนวันยื่นขอ 
หรือยังไมเคยมีการเปดเผยสาระสําคัญของการประดิษฐนั้นกอนวันยื่นขอท้ังในหรือตางประเทศ 
- สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได 
12. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรจะตองมีเอกสารดังนี ้
- แบบพิมพคําขอ (สป/สผ/อสป/001-ก) 
- รายละเอียดการประดิษฐ 
- ขอถือสิทธิ 
- บทสรุปการประดิษฐ 
- รูปเขียน (ถามี) 
- เอกสารประกอบคําขอ เชน  
1.) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร 
2.) หนังสือมอบอํานาจ (เฉพาะมอบอํานาจใหตัวแทน ท่ีขึ้นทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา
เทานั้น) 
3.) หนังสือสัญญาโอนสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร 
4.) หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐท่ีหนวยงานราชการจัดขึ้น (กรณีท่ีมีการนําไปแสดง) 
5.) ตนฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีท่ีผูขอเปนนิติบุคคล, ออกใหไมเกิน 6 
เดือน) 
13. อายุการใหความคุมครอง 
อนุสิทธิบัตรใหอายุความคุมครอง 6 ป นับตั้งแตวันขอรับอนุสิทธิบัตร และตองชําระคาธรรมเนียม
รายป ตั้งแตเริ่มตนปท่ี 5 และปท่ี 6 และสามารถตออายุไดอีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ป (รวม 10 ป) 
14. สถานท่ียื่นคําขอและวิธียื่นขอจดทะเบียน 
การยื่นคําขอตาง ๆ สามารถยื่นไดท่ี สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด 
 

เครื่องหมายการคา 
1. องคประกอบของเครื่องหมายการคาท่ีรับจดทะเบียน 

เครื่องหมายการคาท่ีจะจดทะเบียนไดจะตองมีองคประกอบ 3 ลักษณะ คือ มีลักษณะบง
เฉพาะ เปนเครื่องหมายการคาท่ีไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และไมเปนเครื่องหมายการคาท่ี
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอ่ืนไดจดทะเบียนไวแลว  

 
 



2. ความคุมครองและประเภทของเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวจะไดรับความคุมครองตาม พระราชบัญญัติเครือ่งหมาย

การคา พ.ศ. 2534 แกไขเปนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2543 เครื่องหมาย
การคาแบงเปน 4 ประเภท คือ เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และ
เครื่องหมายรวม 
1) ความหมายเครื่องหมายการคา  
เครื่องหมายท่ีใชหรือจะใชเปนท่ีหมายหรือเกี่ยวของกับสินคาเพ่ือแสดงวาสินคาท่ีใชเครื่องหมาย
ของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตางกับสินคาท่ีใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอ่ืน  

  
2) ความหมายเครื่องหมายบริการ  
เครื่องหมายท่ีใชหรือจะใชเปนท่ีหมายหรือเกี่ยวของกับบริการ เพ่ือแสดงวาบริการท่ีใชเครื่องหมาย
ของเจาของเครื่องหมายบริการนั้นแตกตางกับบริการท่ีใชเครื่องหมายบรกิารของบุคคลอ่ืน  

  
3) ความหมายเครื่องหมายรับรอง  
เครื่องหมายท่ีเจาของเครื่องหมายรับรองใชหรือจะใชเปนท่ีหมายหรือเกี่ยวของกับสินคาและบริการ
ของบุคคลอ่ืน เพ่ือเปนการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดของสินคานั้น หรือเพ่ือรับรองเกี่ยวกับสภาพคุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใด
ของบริการนั้น 



 
4) เครื่องหมายรวม หมายความวา  
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการท่ีใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน
หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคล หรือองคกรอ่ืนใดของรัฐหรือ
เอกชน  

 
 
3. แนวทางการออกแบบเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายท่ีจะขอจดทะเบียนจะตองเปน ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตราช่ือ คํา ขอความ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงวัตถุ หรือส่ิงเหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางประกอบกันเปนเครื่องหมาย เจาของเครื่องหมายจึงควรท่ีจะคิดสรางสรรค
เครื่องหมายดวยตนเอง จะไดไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของบุคคลอ่ืนท่ีไดจดทะเบียนไว 
สําหรับสินคาจําพวกเดียวกัน หรือตางจําพวกท่ีสินคามีลักษณะอยางเดียวกัน โดยการตรวจสอบ
เครื่องหมายกอนยื่นคําขอจดทะเบียน 
4. เครื่องหมายการคาท่ีไมรับจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาท่ีไมรับจดทะเบียน คือ รูป หรือเครื่องหมาย ท่ีมีลักษณะเหมือน หรือคลายกับ รูป
หรือเครื่องหมาย ท่ีบุคคลอ่ืนจดทะเบียนไวแลว / ส่ิงท่ีบุคคลท่ัวไปเคารพ นับถือ เชน ชาติ ศาสนา / 
ส่ิงท่ีเกิดขึ้น หรือมีในธรรมชาติ / ส่ิงท่ีเปนสาธารณะ เชน ตัวอักษร คําในพจนานุกรมตาง  ๆเปนตน 
5. สิทธิความเปนเจาของเครื่องหมายการคา 
เม่ือเครื่องหมายการคาไดรับจดทะเบียนแลว เจาของจะมีสิทธิตาง ๆ ในเครื่องหมายการคาแตเพียงผู
เดียวเปนระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันท่ียื่นจดทะเบียน ไดแก สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา
สําหรับสินคาในการท่ีไดจดทะเบียนไว สิทธิในการทําสัญญาอนุญาตใหผูอ่ืนใชเครื่องหมายการคา 



สิทธิในการโอนเครื่องหมายการคา สิทธิในการฟองรองและเรียกคาสินไหมทดแทนในกรณีท่ีมีผู
ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคา นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการใชสีเครื่องหมายการคาไดทุกสี (กรณี
จดทะเบียนแบบไมจํากัดสี)  
6. ประโยชนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ประโยชนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เพ่ือท่ีจะทําใหผูบริโภคสามารถจดจําหรือเรียก
ขานสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้น ทําใหผูบริโภคสามารถแยกแยะเพ่ือเลือกซ้ือสินคา
เจาของเครื่องหมายนั้นได โดยไมสับสนกับสินคาท่ีใชเครื่องหมายการคาอ่ืน ๆ ดวย 
7. ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของประเทศไทย 

 
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนโดยยื่นคําขอจดทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมตามจํานวนรายการ
สินคาหรือบริการท่ีจะจดทะเบียนอยางละ 500 บาท และเม่ือรับคําส่ังใหจดทะเบียนสินคา/บริการ 
ใหชําระคาธรรมเนียมตามจํานวนสินคา/บริการอีก อยางละ 300 บาท เพ่ือนายทะเบียนส่ังรับจด



ทะเบียนภายหลังครบกําหนดประกาศโฆษณาและไมมีผูคัดคานการจดทะเบียน มีรายละเอียด
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังนี ้
1) การตรวจคน  
แนะนําใหผูยื่นดําเนินการตรวจคนเครื่องหมายท่ีจะขอจดวาเหมือนหรือคลายเครื่องหมายของผูอ่ืน
หรือไม ผูคนตองเสียคาธรรมเนียมในการตรวจคน 100 บาท/1 ช่ัวโมง  
2) การยื่นขอจดทะเบียน 
- ผูยื่นตองเตรียมเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนดและกรอกขอความใหสมบูรณ 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 ท่ีนายทะเบียนออกใหไมเกิน 6 เดือน นับ
จนถึงวันยื่นคําขอ (ถาผูขอเปนนิติบุคคล) 
2.6) ถาผูขออยูตางประเทศใหโนตารี พับลิครับรองเอกสารดวย 
2.7) รูปเครื่องหมายจํานวน 8 รูป ขนาดไมเกิน 5X5 เซนติเมตร (ถาเกินคิดคาธรรมเนียมเพ่ิม
เซนติเมตรละ 100 บาท) 
- ยื่นเอกสารตอเจาหนาท่ีพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียม 500 บาท ตอสินคา/บริการ 1 อยาง 
3) การตรวจสอบ 
- ในขั้นแรกเจาหนาท่ีจะตรวจสอบเบ้ืองตน (Preliminary check) คือตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารเทานั้น (Documentary check) 
- ตอมาเจาหนาท่ีตรวจสอบและนายทะเบียนจะตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาท่ีขอจดทะเบียน มี
ลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม กลาวคือ 
3.1.1) ตองมีลักษณะบงเฉพาะ 
3.1.2) ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและ 
3.1.3) ไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของผูอ่ืนในช้ันนี้จะใชเวลาตรวจสอบประมาณ 4 เดือน
ตอ 1 คําขอ 
- ภายหลังตรวจสอบแลว เจาหนาท่ีจะแจงผูยื่นคําขอทราบผลการตรวจสอบตามแตกรณ ีดังตอไปนี ้ 
3.2.1) การรับจดทะเบียน 
3.2.2) ปฏิเสธไมรับจดทะเบียน 
3.2.3) ใหแกไขคําขอ 



3.2.4) แจงผูยื่นคําขอวา เครื่องหมายท่ีขอจดทะเบียน มีผูอ่ืนยื่นขอจดทะเบียนไวเชนกัน ขอใหผูยื่น
ไปตกลงกันเองกอน 
4) การแจงใหแกไขคําขอ  
ผูขอจดทะเบียนตองดําเนินการแกไขใหถูกตองไมวาจะเปนการพิมพผิด ระบุขอความไมครบถวน 
ไมไดลงลายมือช่ือ ฯลฯ โดยคิดคาธรรมเนียมคําขอละ 200 บาท 
5) การแจงใหตกลงกันกอน  
- ถาผูยื่นคําขอตกลงกันได และแจงใหเจาหนาท่ีทราบวาใครไดสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นไป 
เจาหนาท่ีจะดําเนินการประกาศโฆษณาตอไป 
- ถาผูยื่นคําขอไมสามารถตกลงกันไดคําขอจดทะเบียนท่ียื่นกอนจะไดรับการจดทะเบียน ตามหลัก 
ใครยื่นกอนมีสิทธิดีกวา (first-to-file) 
6) การแจงไมปฏิเสธคําขอ  
- เจาหนาท่ีจะดําเนนิการประกาศโฆษณาตอไป 
- บางกรณีเจาหนาท่ีจะแจงใหผูยื่นคําขอสละสิทธิในคําขอบางสวนเนื่องจากบางสวนของ
เครื่องหมายเปนส่ิงท่ีใชกับสามัญในการคาขายหรือไมมีลักษณะบงเฉพาะ 
6.1) ถาผูยื่นคําขอยอมสละสิทธิ ผูยื่นคําขอตองแจงนายทะเบียนทราบ 
6.2) ถาผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกับนายทะเบียน ผูยื่นคําขออาจดําเนินการอุทธรณตอคณะกรรมการ
เครื่องหมายการคาก็ได ภายใน 90 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําส่ัง โดยชําระคาธรรมเนียม
การอุทธรณคําขอฉบับละ 2,000 บาท  
7) การแจงปฏิเสธ 
- ถาผูยื่นคําขอไมอุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี นายทะเบียนก็จะจําหนายคําขอนั้นออกจาก
สารบบ 
- ถาผูยื่นคําขอประสงคจะอุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีใหดําเนินการยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาภายใน 90 วันนับตั้งแตวันท่ีรับหนังสือแจงคําส่ัง โดยชําระ
คาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 2,000 บาท 
8) แจงคําวินิจฉัยใหนายทะเบียน 
เม่ือคณะกรรมการเครื่องหมายการคามีคําวินิจฉัยแลว จะแจงคําวินิจฉัยใหนายทะเบียนทราบดังนี ้
- ถาวินิจฉัยเห็นควรใหจดทะเบียน นายทะเบียนจะดําเนินการประกาศโฆษณาตอไป 
- ถาวินิจฉัยไมรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะจําหนายคําขอจดทะเบียนออกนอกสารบบและคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการคาถือเปนท่ีสุด 

 
 
 



9) การประกาศโฆษณา  
- ถานายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนมีคําส่ังประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน
และมีหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนมาชําระคาธรรมเนียมประกาศโฆษณาคําขอละ 200 บาท 
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 
9.1.1) ถาไมชําระคาธรรมเนียมภายใน 30 วันถือวาละท้ิงคําขอ  
9.1.2) เม่ือชําระคาธรรมเนียมแลว นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนและจะรอการ
ประกาศเอาไว 90 วัน 
9.1.3) ถาไมมีการคัดคานการจดทะเบียนเจาหนาท่ีก็จะดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นตอไป 
9.1.4) ถามีการคัดคานการจดทะเบียน โดยเหตุหนึ่ง เหตุใดเชน เครื่องหมายการคาไมมีลักษณะท่ีจด
ทะเบียนได, เครื่องหมายการคาไมไดเปนของผูจดทะเบียน หรือการจดทะเบียนไมชอบดวย
กฎหมาย ผูคัดคานตองยื่นคําคัดคานตอเจาหนาท่ีพรอมแสดงหลักฐานและเหตุผล และชําระ
คาธรรมเนียมคาคําคัดคาน 1,000 บาท 
- เจาหนาท่ีจะแจงใหผูยื่นคําขอทราบวามีบุคคล คัดคานการจดทะเบียนคําขอนั้น 
9.2.1) ถาผูยื่นคําขอไมประสงคจะโตแยงการคัดคานนายทะเบียนจะจําหนายคําขอออกจากสารบบ 
9.2.2) ถาผูยื่นคําขอประสงคจะโตแยงการคัดคานใหยื่นคําโตแยงตอนายทะเบียนภายใน 90 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับสําเนาการคัดคาน 
- นายทะเบียนจะพิจารณาในประเด็นท่ีคัดคานนั้น เม่ือมีคําวินิจฉัยแลว จะแจงไปใหคูกรณีทราบ 
- คูกรณีท่ีเสียประโยชนอาจอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนไดโดนยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีทราบคําวินิจฉัยของนายทะเบียน โดย
ชําระคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ2,000 บาท 
- เม่ือคณะกรรมการเครื่องหมายการคาไดวินิจฉัยแลวนายทะเบียนจะแจงผลการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาใหแกคูกรณีทราบ 
- ถาคูกรณีฝายท่ีเสียประโยชนไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย ผูนั้นอาจนําคดีขึ้นฟองศาลไดภายใน 90 วัน
นับแตวันท่ีทราบผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการคา 
10) การจดทะเบียน  
- เครื่องหมายท่ีมีลักษณะบงเฉพาะ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เม่ือผานการตรวจสอบ
จากนายทะเบียนและไดประกาศโฆษณาแลว และผานกระบวนการคัดคานและอุทธรณ จนถึงท่ีสุด
เปนเครื่องหมายท่ีสามารถจดทะเบียนได นายทะเบียนจะแจงไปยังผูยื่นคําขอทราบใหดําเนินการ
ชําระคาธรรมเนียมภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือเจง 
- เม่ือผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม ผูยื่นคําขอจะไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนไวเปน
หลักฐาน โดยชําระคาธรรมเนียมสินคาหรือบริการอยางละ 300 บาท 

 



8. จําพวกสินคาของเครื่องหมายการคา  
ในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จะตองระบุจําพวกสินคาใหถูกตองตามประเภท
สินคาท่ีไดขอยื่น ปจจุบันจําพวกสินคาของเครื่องหมายการคามีท้ังส้ิน 45 จําพวก ซ่ึงไดประกาศใช
เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2546 เปนตนมา  
 

ลิขสิทธ์ิ 
1. ลิขสิทธ์ิคืออะไร 

ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดทํา
ขึ้น โดยการแสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธ์ิตาง ๆ  

ลิขสิทธ์ิ เปนผลงานท่ีเกิดจาการใชสติปญญา ความรูความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ
ในการสรางสรรคงานใหเกิดขึ้น ซ่ึงถือวาเปน "ทรัพยสินทางปญญา"ประเภทหนึ่งท่ีมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้นเจาของผลงานทางลิขสิทธ์ิจึงควรไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

ลิขสิทธ เปนทรัพยสินประเภทท่ีสามารถ ซ้ือ ขาย หรือโอนสิทธิกันได ท้ังทางมรดก หรือ
โดยวิธีอ่ืน ๆ การโอนลิขสิทธ์ิควรท่ีจะทําเปนลายลักษณอักษร หรือทําเปนสัญญาใหชัดเจน จะโอน
สิทธิท้ังหมดหรือเพียงบางสวนก็ได 

2. ลิขสิทธ์ิจะมีไดในงานตาง ๆ 9 ประเภท 
2.1. งานวรรณกรรม ไดแก หนังสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ ปาฐกถา โปรแกรมคอมพิวเตอร 
2.2. งานนาฏกรรม ไดแก งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงท่ีประกอบขึ้น

เปนเรื่องราว การแสดงโดยวิธีใบ 
2.3. งานศิลปกรรม ไดแก งานจิตกรรม งานปฏิมากรรม งานภาพพิมพ งานสถาปตยกรรม 

งานภาพถาย ภาพประกอบ แผนท่ีโครงสราง งานศิลปประยุกต และรวมท้ังภาพถายและแผนผังของ
งานดังกลาว 

2.4. งานดนตรีกรรม หมายถึง งานท่ีเกี่ยวกับเพลง ทํานองและเนื้อรอง หรือทํานองอยางเดียว 
และรวมถึงโนตเพลงท่ีไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว 

2.5. งานโสตทัศนวัสดุ เชน วิดีโอเทป แผนเลเซอรดิสก 
2.6. งานภาพยนตร 
2.7. งานส่ิงบันทึกเสียง เชน เทปเพลง แผนคอมแพ็คดิสก 
2.8. งานแพรเสียงและภาพ เชน งานท่ีนําออกเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
2.9. งานอ่ืนใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 

3. ผลงานอะไรบางท่ีไมถือวามีลิขสิทธ์ิ  
3.1. ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเปนเพียงขาวสาร อันมิใชงานในแผนก

วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 



3.2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
3.3. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง คําช้ีแจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง 

กรม หนวยงานของรัฐ หรือของทองถ่ิน  
3.4. คําพิพากษา คําส่ัง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
3.5. คําแปลและการรวบรวม ตามขอ 1 – 4 ซ่ึงทางราชการจัดทําขึ้น 

4. การไดมาซ่ึงลิขสิทธ์ิ 
สิทธ์ิ ในลิขสิทธ์ิจะเกิดขึ้นโดยทันที นับตั้งแตผูสรางสรรคคไดสรางสรรคผลงานโดยไมตอง

จดทะเบียน ดังนั้น เจาของลิขสิทธ์ิจึงควรท่ีจะปกปองคุมครองสิทธ์ิของตนเอง โดยการเก็บรวบรวม
หลักฐานตาง ๆ ท่ีไดทําการสรางสรรคผลงานนั้นขึ้น เพ่ือประโยชนในการพิสูจนสิทธ์ิ หรือความ
เปนเจาของในโอกาสตอไป  

5. ใครคือเจาของลิขสิทธ์ิ 
เจาของลิขสิทธ์ินอกจากจะเปนผูสรางสรรคงานแลว บุคคลอ่ืนอาจมีสิทธ์ิในงานท่ี

สรางสรรคนั้นก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงตางๆ ในการไดมาซ่ึงลิขสิทธ์ิ เชนการสรางสรรคงาน
รวมกัน การวาจางใหสรางสรรคงาน การโอนสิทธ์ิในลิขสิทธ์ิ เปนตน ดังนั้นผูมีลิขสิทธ์ิจะเปน
บุคคล หรือกลุมบุคคล ตอไปนี ้

5.1. ผูสรางสรรคงานขึ้นใหม ท้ังท่ีสรางสรรคงานดวยตนเองเพียงผูเดียว หรือผูสรางสรรค
งานรวมกัน 

5.2. ผูสรางสรรคในฐานะพนักงาน หรือลูกจาง 
5.3. ผูวาจาง 
5.4. ผูรวบรวมหรือประกอบกันเขา 
5.5. กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐหรือทองถ่ิน 
5.6. ผูรับโอนลิขสิทธ์ิ 
5.7. ผูสรางสรรคซ่ึงเปนคนชาติภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศ เชน อนุสัญญากรุงเบอรน 

และประเทสในภาคสีมาชิกโองการคาโลก 
5.8. ผูพิมพโฆษณางานท่ีใชนามแฝงหรือนามปากกกาท่ีไมปรากฏช่ือผูสรางสรรค 

6. การคุมครองลิขสิทธ์ิ 
เจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธ์ิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด  ๆตองานอันมีลิขสิทธ์ิของตน ดังนี ้
6.1. ทําซํ้า หรือดัดแปลง 
6.2. การเผยแพรตอสาธารณชน 
6.3. ใหเชาตนฉบับ หรือสําเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และส่ิง

บันทึกเสียง 
6.4. ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธ์ิแกผูอ่ืน 



6.5. อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธ์ิในการเชาซ้ือ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน และใหเชา
ตนฉบับ 

6.6. อายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิ 
7. ผลของการคุมครองลิขสิทธ์ิ 

โดยท่ัวไป การคุมครองลิขสิทธ์ิ จะมีผลเกิดขึ้นโดยทันทีท่ีมีการสรางสรรคผลงาน โดยความ
คุมครองนี้จะมีผลตลอดอายุของผูสรางสรรค และจะคุมครองตองไปอีก 50 ป นับตั้งแตผูสรางสรรค
เสียชีวิต หากแตมีงานบางประเภทจะมีการคุมครองท่ีแตกตางกันไป โดยสรุปดังนี ้

7.1. ในงานท่ัวไป ลิขสิทธ์ิ จะมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรค และจะมีตอไปอีก 50 ป 
นับตั้งแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย กรณีเปนผูสรางสรรครวม ก็ใหนับจากผูสรางสรรคคนสุดทาย
ถึงแกความตาย กรณีเปนนิติบุคคล ลิขสิทธ์ิจะมีอายุ 50 ป นับตั้งแตท่ีไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น กรณี
ผูสรางสรรคคใชนามแฝง หรือไมปรากฏช่ือผูสรางสรรคค ลิขสิทธ์ิมีอายุ 50 ป นับตั้งแตได
สรางสรรคงานนั้นขึ้น 

7.2. งานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรืองานแพรเสียงแพรภาพ ลิขสิทธ์ิมีอายุ 50 ป 
นับแตไดสรางสรรคงานขึ้น 

7.3. งานท่ีสรางสรรค โดยการวาจาง หรือตามคําส่ังใหมีอายุ 50 ป นับแตไดสรางสรรคงาน
ขึ้น 

7.4. งานศิลปประยุกต ลิขสิทธ์ิจะมีอายุ 25 ป นับแตไดสรางสรรคงานขึ้น กรณีท่ีไดมีการ
โฆษณางานเหลานั้น ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธ์ิมีอายุตอไปอีก 50 ป นับตั้งแต
โฆษณาครั้งแรก ยกเวนในกรณีงานศิลปประยุกตใหลิขสิทธ์ิมีอายุตอไปอีก 25 ป นับแตโฆษณาครั้ง
แรก 

8. ประโยชนของลิขสิทธ์ิ  
8.1. ประโยชนของเจาของลิขสิทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิจะไดรับความคุมครองตามกฏหมาย 

ลิขสิทธ์ิ และมีสิทธ์ิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานท่ีไดสรางสรรคขึ้น หรือผลงาน
ตามขอใดขอหนึ่งดังท่ีกลาวไวขางตน ดังนั้น เจาของลิขสิทธ์ิจะมีสิทธ์ิทําซํ้า หรือดัดแปลง จําหนาย 
ใหเชา คัดลอก เลียนแบบ ทําสําเนา การทําใหปรากฏตอสาธารณชน หรืออนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธ์ิ
ของตนท้ังหมด หรือแตบางสวนก็ได โดยเจาของลิขสิทธ์ิยอมไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรม 

8.2. ประโยชนของประชาชนหรือผูบริโภค การคุมครองและพิทักษสิทธ์ิในผลงานลิขสิทธ์ิมี
ผลใหเกิดแรงจูงใจแกผูสรางสรรคผลงาน ท่ีจะสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชน มีคุณคาทาง
วรรณกรรมและศิลปกรรมออกสูตลาดใหมากขึ้น สงผลใหผูบริโภคไดรับความรู ความบันเทิง และ
ไดผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 

 



9. การแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ  
ลิขสิทธ์ิ เปนสิทธ์ิท่ีเกิดขึ้นทันทีท่ีมีการสรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบียน อยางไรก็

ตาม กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดรับทําใหมีการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ เพ่ือใชเปน
ฐานขอมูลและรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน เกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ ซ่ึงจะเปนองคประกอบหนึ่งในการพิทักษ
และคุมครองสิทธ์ิเจาของลิขสิทธ์ิ นอกจากนี้แลวยังเปนแหลงขอมูลสําหรับผูตองการขออนุญาตใช
ลิขสิทธ์ิ สามารถตรวจคนเพ่ือประโยชนในการติดตอธุรกิจกับเจาของลิขสิทธ์ิดวย 

การแจงขอมูลลิขสิทธ์ิไมไดหมายความวาจะทําใหผูแจงไดรับสิทธ์ิในผลงานนั้น หรือเปน
เจาของลิขสิทธ์ิ ดังนั้น การแจงขอมูลลิขสิทธ์ิจะไมกอใหเกิดสิทธ์ิใด  ๆเพ่ิมขึ้นจากสิทธ์ิท่ีมีอยูเดิม
ของเจาของลิขสิทธ์ิท่ีแทจริง 

10. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ  
10.1. แบบพิมพคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ จํานวน 2 ชุด ซ่ึงผูแจงจะตองกรอกรายละเอียดตาง 

ๆ ใหครบถวน เชน ประเภทของงาน ช่ือผูแจง ช่ือผูสรางสรรค สถานท่ีติดตอ ลักษณะของงาน 
วิธีการสรางสรรค เปนตน 

10.2. หลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล 
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

10.3. ผลงานลิขสิทธ์ิท่ีสรางสรรค จํานวน 1 ชุด 
11. สถานท่ีติดตอเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ  

การแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ สามารถดําเนินการได ดังนี ้
11.1. สวนจัดการงานลิขสิทธ์ิ สํานักลิขสิทธ์ิ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
11.2. สํานักงานพาณิชยจังหวัด ทุกจังหวัด ท่ีเจาของลิขสิทธ์ิมีภูมิลําเนาอยู และไมมี

คาธรรมเนียมใด ๆ ท้ังส้ิน 
12. การตรวจคนขอมูลลิขสิทธ์ิ  

ตรวจคนไดท่ีสวนจัดการงานลิขสิทธ์ิ สํานักลิขสิทธ์ิ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย หรือคนหาผานเว็บไซดไดท่ีนี ่http://61.19.225.221/cr-system/logoff.do 

13. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจงลิขสิทธ์ิ  
13.1. แบบ ลข.01 จํานวน 3 ชุด 
13.2. ผลงานลิขสิทธ์ิ จํานวน 1 ชุด 
13.3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง กรณีนิติบุคคลใหใช

หนังสือรับรองนิติบุคคลตนฉบับ โดยมีคํารับรองของผูมีอํานาจใหคํารับรองตามกฎหมายไมเกิน 6 
เดือน นับแตวันท่ีออกหนังสือรับรองนั้น ไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

 



14. สถานท่ียื่นคําขอ  
กองบริการและเผยแพร กรมทรัพยสินทางปญญา ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ํา บางกระสอ 

นนทบุรี หรือ ท่ีสํานักงานพาณิชยทุกแหงท่ัวประเทศ 
 

ทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ 
ประเภททรัพยสินทางปญญานอกจาก เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ 

ในประเทศไทยยังมีทรัพยสินทางปญญาประเภทอ่ืน ๆ ไดแก แบบผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการ
คา ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ินไทย เปนตน 

1. แบบผังภูมิวงจรรวม 
แบบผังภูมิวงจรรวม คือ แบบแผนผัง หรือภาพท่ีทําขึ้นไมวาจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธี

ใดเพ่ือใหเห็นถึงการจัดวางใหเปนวงจรรวม ท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติคุมครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 ซ่ึงหากตองการขอรับความคุมครอบแบบผังภูมิของวงจรรวม 
ตองยื่นคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม พรอมชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบผัง
ภูมิของวงจรรวมไดท่ี สวนบริหารงานจดทะเบียน สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา โทร. 
0-2547-4637 หรือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกแหง 

2. ความลับทางการคา 
ความลับทางการคา หมายถึง ขอมูลการคาท่ียังไมเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป และมีมูลคาในเชิง

พาณิชยเนื่องจากขอมูลนั้นเปนความลับ และมีการดําเนินการตามสมควรเพ่ือรักษาขอมูลนั้นไปนค
วามลับ พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายใหมมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2545 กฎหมายฉบับนี ้จะใหความคุมครองครอบคลุมขอมูลการคาท่ีเปนความลับทาง
การคาอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ ผูท่ีเปนเจาของความลับทางการคา จะไดรับความ
คุมครองตลอดไปตราบเทาท่ีความลับนั้นยังเปนความลับอยู 

3. ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร  
ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร หมายถึง ช่ือ สัญลักษณ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชเรียกหรือใช แทนแหลง

ภูมิศาสตร และสามารถบงบอกวาสินคาท่ีเกิดจากแหลงภูมศาสตรนั้นเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ ช่ือเสียง 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตรนั้น เชน มีดอรัญญิก สมบางมด ผาไหมไทย แชมเปญ 
คอนยัค เปนตน 

ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indications หรือ GI) เปนทรัพยสินทางปญญาประเภท
หนึ่ง ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีความเช่ือมโยง (Links) ระหวางปจจัยสําคัญสองประการ คือ 
ธรรมชาติและมนุษย กลาวคือ ชุมชนไดอาศัยลักษณะเฉพาะท่ีมีอยูในแหลงภูมิศาสตรตามธรรมชาติ 
เชน สภาพดินฟาอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพ้ืนท่ี มาใชประโยชนในการผลิตสินคาในทองถ่ิน



ของตนขึ้นมา ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณลักษณะพิเศษท่ีมาจากพ้ืนท่ีดังกลาว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจ
หมายถึง คุณภาพ ช่ือเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆท่ีมาจากแหลงภูมิศาสตรนั้น  ๆ

4. ภูมิปญญาทองถ่ินไทย 
ภูมิปญญาทองถ่ินไทย คือ องคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ิน และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม

พ้ืนบานท่ีมีอยูในประเทศไทยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  
- ภูมิปญญาฯ ประเภทองคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ิน เชน การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

การผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช และการผลิตผลิตภัณฑจากไม 
หิน โลหะ แกว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืนๆ 

- ภูมิปญญาฯ ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน เชน เรื่องเลาพ้ืนบาน กวีนิพนธพ้ืนบาน 
ปริศนา พ้ืนบาน เพลงพ้ืนบาน ดนตรีพ้ืนบาน การฟอนรําพ้ืนบาน ละครพ้ืนบาน จิตกรรมพ้ืนบาน 
ประติมากรรมพ้ืนบาน หัตถกรรมพ้ืนบาน เครื่องแตงกายพ้ืนบาน และส่ิงทอพ้ืนบาน 


