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คานา
คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเล่มนี้ มีความประสงค์จะให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับการศึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิ
ของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย รวมทั้งขั้นตอนการจดทะเบียน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเหล่ า นี้ โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น อั น ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.
2546 และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการแจ้งข้อมูลและการรับบริการข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มี
ความสนใจทางด้า นทรั พย์ สิ น ทางปัญ ญา อย่ างไรก็ ตาม เนื่อ งจากการจัดท าเอกสาร เล่ ม นี้อ าจมี
ข้อผิดพลาดบางประการ จึงขอน้อมรับผิดชอบและพร้อมยอมรับคาติชม เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
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บทนา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า
ความรู้ของมนุษย์ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดการค้นคว้าและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
ที่มีขั้นตอนซับซ้อน สินค้าต่างๆ ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมที่สูงขึ้น การละเมิดทรัพย์สิ นทางปัญญาก็มี
มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น ได้ส ร้างความสูญเสียต่อศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน ประเทศต่างๆ ได้หันมาให้ความสาคัญและยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาของตน ดังนั้น การปรับตัว ให้ทันต่อสถานการณ์เป็นสิ่งที่ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การศึกษา
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับทุกประเทศและทุก
องค์กร ในแต่ละประเทศจึงได้กาหนดแนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในรัฐธรรมนูญของ
ตน สาหรับประเทศไทยได้กาหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้า นทรัพย์สินทางปัญญาในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 86 ความว่า “รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษา และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความตระหนักถึงความสาคัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญาและต้องการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมในผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์
ของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างผลงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ อันอาจนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ ได้ โดยต้องการส่ งเสริ มให้มีการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ในมหาวิทยาลั ย และสร้างความ
ตระหนักให้กับบุคลากร นักศึกษา นาผลงานไปยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น อันถือ
เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญของการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานในมหาวิทยาลัย ทาให้มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งความรู้ ที่สามารถนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและสังคมได้
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒ นาท้องถิ่น อย่างยั่งยื น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒ นาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่
สากล” และให้การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาคู่มือ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชัดเจน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
4. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
5. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน

6. เพื่อใช้เป็นสื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและท้องถิ่น
เกี่ยวกับความร่วมมือและช่วยเหลือด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการดาเนินการด้านกฎหมาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา โดยเฉพาะเรื่ อ งสิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยี
3. เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นมากขึ้น
4. เป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ขอบเขตของคู่มือ
เนื้อหาของเอกสารเล่มนี้นั้น เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะ
เรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

นิยามศัพท์เฉพาะ
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจาก การประดิษฐ์คิดค้น หรือสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชานาญ โดยไม่คานึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์
หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์ สินทางปัญญาอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือ เป็นสิ่ง
ที่จับ ต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวความคิดในการดาเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
เป็นต้น

บทนำ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า
ความรู้ของมนุษย์ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดการค้นคว้าและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
ที่มีขั้นตอนซับซ้อน สินค้าต่างๆ ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมที่สูงขึ้น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็มี
มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น ได้ ส ร้างความสูญเสียต่อศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน ประเทศต่างๆ ได้หันมาให้ความสาคัญและยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาของตน ดังนั้น การปรับตัว ให้ทันต่อสถานการณ์เป็นสิ่งที่ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การศึกษา
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับทุกประเทศและทุก
องค์กร ในแต่ละประเทศจึงได้กาหนดแนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในรัฐธรรมนูญของ
ตน สาหรับประเทศไทยได้กาหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้า นทรัพย์สินทางปัญญาในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 86 ความว่า “รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษา และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความตระหนักถึงความสาคัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญาและต้องการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมในผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์
ของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างผลงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ อันอาจนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ ได้ โดยต้องการส่ งเสริ มให้มีการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ในมหาวิ ทยาลั ย และสร้างความ
ตระหนักให้กับบุคลากร นักศึกษา นาผลงานไปยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น อันถือ
เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญของการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานในมหาวิทยาลัย ทาให้มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งความรู้ ที่สามารถนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและสังคมได้
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒ นาท้องถิ่น อย่างยั่งยื น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒ นาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่
สากล” และให้การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาคู่มือ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชัดเจน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
4. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
5. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
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6. เพื่อใช้เป็นสื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและท้องถิ่น
เกี่ยวกับความร่วมมือและช่วยเหลือด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการดาเนินการด้านกฎหมาย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา โดยเฉพาะเรื่ อ งสิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยี
3. เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นมากขึ้น
4. เป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ขอบเขตของคู่มือ
เนื้อหาของเอกสารเล่มนี้นั้น เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะ
เรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

นิยำมศัพท์เฉพำะ
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจาก การประดิษฐ์คิดค้น หรือสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชานาญ โดยไม่คานึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์
หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์ สินทางปัญญาอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือ เป็นสิ่ง
ที่จับ ต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวความคิดในการดาเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
เป็นต้น
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ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำงๆ
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชานาญ โดยไม่คานึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธี
ในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จั บต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ
หรื อ ในรู ป ของสิ่ ง ที่จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ เช่น บริ ก าร แนวคิด ในการด าเนิ น ธุร กิ จ กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ทาง
อุตสาหกรรม เป็นต้น
ประเภทของทรัพย์สินทำงปัญญำ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ ทรั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรม
(Industrial Property) และลิขสิทธิ์ (Copyright)
1. ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้ อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์
คิดค้น ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิ ดค้นขึ้นใหม่ หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้า รวมถึงแหล่งกาเนิดและการป้องกัน
การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจึงสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
1.1 สิทธิบัตร (Patent)
1.1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent)
1.1.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( Design Patent)
1.1.3 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)
1.2 แบบผังภูมขิ องวงจรรวม (Layout – Design of Integrated Circuits)
1.3 เครื่องหมายการค้า (Trademark) หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตรา ที่ใช้
กับสินค้าหรือบริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1.3.1 เครื่องหมายการค้า (Trademark)
1.3.2 เครื่องหมายบริการ (service Mark)
1.3.3 เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)
1.3.4 เครื่องหมายร่วม (Collective Mark)
1.4 ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
1.5 ชื่อทางการค้า (Trade Name)
1.6 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)
2. ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
เช่น งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่
เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์จะมี
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆ เกี่ยวกับงาน ลิขสิทธิ์ของตนโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้ความ
คุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดง และสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
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ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำง ๆ
ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม (Industrial Property) สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร (Patent)
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสิทธิ
เด็ดขาดหรือสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผุ้เดียวในการแสวงกาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
สิทธิบัตรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ (Invention Patent)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึ ง การให้ ค วามคุ้ ม ครองการคิ ด ค้ น เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
องค์ประกอบโครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จากการ
ประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคิดขึ้นโดยง่าย
การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ
โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม
เงื่อนไขหรือลักษณะของกำรรับควำมคุ้มครองสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์
1. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ คือ การประดิษฐ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคย
มีการใช้หรือแพร่หลายมาก่อนในประเทศหรือไม่เคยเปิดเผยสาระสาคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร
สิ่งพิมพ์ หรือการนาออกแสดงหรือเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนทั้งในและนอกประเทศ และยังไม่เคย
ได้รับสิทธิบัตรมาก่อน
2. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
กำรได้มำซึ่งควำมคุ้มครองสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์
การประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ก็ต่อเมื่อนาการ
ประดิ ษ ฐ์ นั้ น มายื่ น ขอรั บ ความคุ้ม ครอง และได้ รับ การจดทะเบีย นจากกรมทรัพ ย์ สิ น ทางปัญ ญา
กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น
สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent)
สิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง การให้ ค วามคุ้ ม ครองความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่
เกี่ยวกับรู ปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์องค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ง
สามารถใช้เป็นแบบสาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ และแตกต่างไปจากเดิม
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กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะ 2 ประการ คือ
1. ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ พ.ร.บ.สิทธิบัตร ไม่ได้ให้คานิยามไว้โดยตรงว่า
กาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่คืออะไรหรือมีลักษณะอย่างไร เพียงแต่ระบุถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ไว้ 4 ประเภทดังนี้
1.1 แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือมีการใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลายอยู่แล้วในประเทศก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น ผู้ออกแบบได้นาผลิตภัณฑ์นั้นไปผลิตผลิตภัณฑ์และวางขายจาหน่ายก่อนที่จะ
ยื่นขอรับสิทธิบัตร ก็ถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้
1.2 แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระสาคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร
หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรถือว่าไม่เป็นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยวิธีในลักษณะอื่น เช่น การนา
แบบผลิตภัณฑ์ออกแสดงในนิทรรศการหรือการประชุมการวิชาการ เป็นต้น
1.3 แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศโฆษณามาก่ อ นวั น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รคื อ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยและได้มีการพิมพ์ประกาศโฆษณาแล้ว
กฎหมายถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
1.4 แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 1.1 - 1.3 มากจนเห็นได้ว่า
เป็นการเลียนแบบ คือแบบผลิตภัณฑ์ที่แม้จะไม่เหมือนกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วทุกประการ แต่มี
สาระสาคัญเหมือนหรือคล้ายกันมากให้ถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หลักเกณฑ์นี้คล้ายกับ
หลักเกณฑ์ในเรื่องขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้
2. ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ใหม่
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
พ.ร.บ.สิทธิบัตร บัญญัติว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
1. แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตัวอย่างเช่น
แบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะลามกอนาจาร หรือเป็นการแสดงความไม่เคารพ หรือล้อเลียนวัตถุที่
ประชาชนทั่วไปนับถือ เช่น ใช้พระพุทธเป็นฐานของที่เขี่ยบุหรี่ เป็นต้น
2. แบบผลิตภัณฑ์ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฏีกา พ.ร.บ.สิทธิบัตร บัญญัติให้อานาจแก่รัฐที่
จะกาหนดได้ตามความเห็นสมควรและเหมาะสม ยังไม่เคยมีการออกพระราชกฤษฏีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่ประการใด
ผลที่จะได้รับจำกสิทธิบัตร
1. ในด้านของประชาชน โดยทั่วๆ ไปสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือสิทธิบัตร นอกจากจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ใหม่ๆ ที่อานวยความสะดวกต่างๆแล้วยังก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ให้ปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ้นด้วย เช่น ยา
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รักษาโรคต่างๆ อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆเป็นต้น ดังจะเห็นได้จากเครื่องกลเติมอากาศ หรือ
กังหันน้าชัยพัฒนา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์คิดค้นเพื่อใช้ในการบาบัดน้าเสียและ
ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบ่อเลี้ยงสัตว์น้า เป็นการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและ
อนามัย ของประชาชนให้ดีขึ้น การประดิษฐ์ คิดค้นสิ่ งใหม่ๆ นี้จะทาให้ ประชาชนได้รับแต่สิ่ งที่ดี มี
คุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ้น
2. ในด้านเจ้าของสิทธิบัตร ผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ย่อมสมควรได้รับผลตอบแทนจาก
สังคม คือ การได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งสามารถที่จะนาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นไปผลิต
จาหน่าย นาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตรนั้นโดยได้รับค่าตอบแทน
เหตุผลในกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตร
1. เพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ เนื่องจากผู้ประดิษฐ์หรือ
ผู้ออกแบบได้ใช้สติปัญญาและความพยายามของตนรวมทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะมี
ประโยชน์แก่มนุษย์ ดังนั้น หากการคิดค้นดังกล่าวสามารถทาให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรือ
ในเชิงพาณิชย์ได้ ก็ควรถือเป็นสิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบที่รัฐควรให้ความคุ้มครอง
2. เพื่อให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ เนื่องจากผลงานที่ได้คิดค้นขึ้นทา
ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น สังคมก็ควรให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ดังกล่าว โดยการให้ค วามคุ้มครองป้องกัน
มิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์จากผลงานดังกล่าวนั้นโดยมิชอบ
3. เพื่อจูงใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้น เนื่องจากการประดิษฐ์คิดค้นจะต้องมี
การลงทุนทั้งในด้านค่าใช้จ่าย เวลา และสติปัญญาอันพิเศษของมนุษย์แต่เมื่อมีการเปิดเผยสาระสาคัญ
ในการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น หรื อ มี ก ารผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า เพื่ อ ออกจ าหน่ า ยแล้ ว บุ ค คลอื่ น อาจสามารถ
ลอกเลี ย นแบบได้โ ดยง่าย ดั งนั้ น จึงจาเป็นที่รัฐ ต้องให้ การคุ้มครอง อันจะเป็นการกระตุ้นให้ นั ก
ประดิษฐ์คิดค้นมีกาลังใจ และมีความมั่นใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
4. เพื่อกระตุ้นให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ในการให้
ความคุ้มครองนี้ ได้มีการกาหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นนั้นๆ จนทา
ให้สามารถนาไปศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาต่อไปได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
5. เพื่อจูงใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ การจัดระบบให้มี
การคุ้มครองสิทธิบัตรย่อมทาให้เจ้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศมีความมั่นใจในการลงทุนหรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ร่วมทุนในประเทศ
เงื่อนไขหรือลักษณะของกำรรับควำมคุ้มครองสิทธิบัตร
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.1 ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ คือ การประดิษฐ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่
เคยมีใช้หรือแพร่หลายมาก่อนในประเทศ หรือไม่เคยเปิดเผยสาระสาคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร
สิ่งพิมพ์ หรือการนาออกแสดง หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนทั้งในและนอกประเทศ และยังไม่
เคยได้รับสิทธิบัตรมาก่อน
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1.2 ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือ มีลักษณะที่เป็นการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิค หรือไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ทาได้โดยง่ายต่อผู้ที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับ
งานประเภทนั้น
1.3 ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนาไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้
2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรม
ซึ่งรวมถึงหัตถกรรม คือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีใช้แพร่หลายในประเทศ ยังไม่ได้เปิดเผย
สาระส าคัญหรื อรายละเอีย ดในเอกสารหรือสิ่ งพิมพ์ก่อนวันขอรับสิ ทธิบัตร และไม่คล้ายกับแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
1. การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
1.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยุ่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช
หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
1.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.3 ระเบียบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
1.4 วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
1.5 การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
2.1 แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
2.2 แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2.3 แบบผลิตภัณฑ์ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ยังไม่มีการกาหนด)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
2. มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ความคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
3. มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่ง
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้
4. มีภูมิลาเนาหรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริง
และจริ งจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสั ญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
อำยุแห่งกำรคุ้มครอง
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้มีอายุ 20 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุ 10 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
3.อนุสิทธิบัตรให้มีอายุ 6 ปี นับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
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กำรตัดสินใจเลือกรูปแบบกำรขอรับควำมคุ้มครอง
เมื่อได้ทาการประดิษฐ์ คิดค้นหรือออกแบบผลิ ตภัณฑ์ขึ้นมา และประสงค์จะขอรับความ
คุ้มครองอาจจะมีปัญหาว่าควรจะขอรับความคุ้มครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะ
ขอรับความคุ้มครองควรที่จะคานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สิ่งที่คิดค้นขึ้นมานั้นเป็นการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกรณีนี้สามารถที่จะ
พิจารณาได้ง่ายๆ ว่า ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นที่ก่อให้เกิดลักษณะใหม่ที่มีหน้าที่การทางาน ประโยชน์ใช้
สอยก็สามารถสรุปได้ทันที่ว่าเป็นการประดิษฐ์ แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ
หรื อ ลวดลายที่ป รากฏอยู่ บ นตัว ผลิ ตภั ณฑ์ เพื่อ ให้ เกิ ดความสวยงาม สามารถสรุ ปได้ว่ าเป็น การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งควรที่จะยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่เป็น
การประดิษฐ์ ก็ต้องสินใจอีกว่าควรที่จะขอรับความคุ้มครอง สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
ในกรณีนี้ ผู้ขอความคุ้มครองควรที่จะคานึงถึงต่อไปว่า สิงประดิษฐ์นั้นมีเทคนิคที่ซับซ้อนหรือไม่ หากมี
เทคนิคที่ซับซ้อนก็ควรที่จะขอรับ ความคุ้มครองสิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ ทั้งนี้เนื่องจากเงื่อนไขที่ว่า
จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้
นั่นคือจะต้องดูว่าลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ควรที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด
2. องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า อายุการคุ้มครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งผู้ขออาจจะนามาประกอบการพิจารณาเลือกว่าจะยื่นคาขอแบบใด
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ เป็นผลงานที่เกิดจากใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะใน
การสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถหา
ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ของตนได้ เช่น ทาซ้า คือการคัดเลือก ทาสาเนา ทาแม่พิมพ์ บันทึกเสียง
บันทึกภาพ ฯลฯ จากต้นฉบับหรือสาเนา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น
การแสดง การบรรยาย การจาหน่าย การทาให้ปรากฏด้วยเสียงด้วยภาพ ฯลฯ จากงานที่ได้จั ดทาขึ้น
เป็นต้น
งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยประเภทงานต่างๆ ดังนี้
1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ คาปราศรัย รวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย
2. งานนาฏกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการรา การเต้น การทาท่า หรือการแสดงที่ประกอบ
ขึ้นเป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
3. งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรม
ภาพถ่าย ภาพประกอบ หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติเกี่ยวกับภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์ งาน
ศิลปประยุกต์ ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย

9
4. งานดนตรีกรรม เช่น คาร้อง ทานอง การเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงโน้ตเพลงที่
ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
5. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสที่บันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วย
ลาดับของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะนามาเล่นซ้าได้อีก เป็นต้น
6. งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วย (ถ้ามี)
7. งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ที่บันทึกข้อมูลเสียงทั้งนี้ ไม่
รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงทางวิทยุ หรือการแพร่เสียงหรือภาพ
ทางสถานีโทรทัศน์
9. งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
ผลงำนที่ไม่ถือว่ำมีลิขสิทธิ์
ผลงานดังต่อไปนี้เป็นผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์
1. ข่าวประจาวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง คาชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
4. คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย และรายงานของราชการ
5. คาแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 1 – 4 ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน
อื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทาขึ้น
6. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือวิธีทางาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ
หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
กำรได้มำซึ่งสิทธิ์
สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจด
ทะเบี ย น ดังนั้ น เจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์จึ งควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิ ทธิของตนเอง โดยการเก็บรวบรวม
หลักฐานต่างๆ ที่แสดงว่าได้ทาการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิท ธิ หรือความ
เป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป
บุคคลที่เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
1. ผู้สร้างสรรค์งาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไม่ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น และ
อาจหมายรวมถึงผู้สร้างสรรค์งานร่วมกันด้วย
2. ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง
3. ผู้ว่าจ้างในกรณีว่าจ้างให้บุคคลอื่นสร้างสรรค์งาน
4. ผู้ดัดแปลง รวบรวม หรือประกอบกันเข้า โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
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5. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
6. ผู้รับโอนลิขสิทธิ์
กำรคุ้มครองลิขสิทธิ์
เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆ ต่องาน อันมีลิขสิทธิ์ของตนดังนี้
1. ทาซ้าหรือดัดแปลงใหม่
2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่ง
บันทึกเสียง
4. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
5. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม 6.1 , 6.2 , หรือ 6.3 โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็
ได้ที่ไม่เป็นการจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม
ประโยชน์ของลิขสิทธิ์
1. ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะ
กระทาการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทาขึ้น หรือผลงานตามข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์ในการทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และให้เช่า
ต้น ฉบั บ หรื อส าเนางานอัน มีลิ ขสิ ทธิ์ของตน รวมทั้งให้ ประโยชน์อันเกิดจากลิ ขสิ ทธิ์แก่ผู้ อื่น หรือ
อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม
2. ประโยชน์ของประชาชนหรือผู้บริโภค
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ มีผลให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์และมีคุณค่าออกสู่ตลาดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ ความบันเทิง
และได้ใช้ผลงานที่มีคุณภาพ
3. การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียนอย่างไรก็ตาม
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีบริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ
ลิ ขสิ ทธิ์ ทั้งยั ง เป็ น แหล่ งข้อ มูล ส าหรับผู้ ที่ ต้องการขออนุ ญาตใช้ลิ ขสิ ท ธิ์ ให้ ส ามารถตรวจค้นเพื่ อ
ประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้
นอกจากนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (รลข.01) มาใช้เป็น
หลักประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคารในโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนตามนโยบายของ
รัฐบาล ทั้งนี้การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์มิใช่การจดทะเบียนตามกฎหมาย และมิได้หมายความว่าผู้แจ้งจะ
ได้รับสิทธิ์ในผลงานนั้น หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้นการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิเพิ่มขึ้น
จากสิทธิที่มีอยู่เดิมของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
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1. แบบพิมพ์คาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.01) จานวน 2 ชุด ซึ่งผู้แจ้งจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ประเภทของงาน ชื่อผู้แจ้ง ชื่อผู้สร้างสรรค์ สถานที่ติดต่อ ลักษณะ
ของงาน วิธีการสร้างสรรค์ เป็นต้น
2. หลักฐานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) เป็นต้น
3. สาเนาหรือภาพถ่ายผลงานลิขสิทธิ์ จานวน 1 ชุด
อำยุกำรคุ้มครอง
โดยทั่วๆ ไป การคุ้มครองลิขสิทธิ์ จะมีผลเกิดขึ้นโดทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยความ
คุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต
หากแต่มีงานบางประเภทที่จะมีอายุการคุ้มครองแตกต่างกัน ดังนั้น อายุการคุ้มครองสามารถแยกได้
โดยสรุป ดังนี้
1. อายุการคุ้มครองทั่วไป ลิขสิทธิ์จะมีตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ และจะมีต่อไปอีก 50 ปี นับ
แต่ได้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
2. กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์
งานนั้นขึ้น
3. งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ
ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
4. งานที่สร้างสรรค์โดยการจ้างหรือตามคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐ ให้มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
5. งานศิลปะประยุกต์ ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
กรณีที่ได้มีการโฆษณางานตาม 7.1 – 7.3 ในระหว่างระยะเวลาดังตาม 7.4 ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปี
นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมำยกำรค้ำ
เครื่ อ งหมำย หมายความว่ า ภาพถ่ าย ภาพวาด ภาพประดิ ษฐ์ ตรา ชื่ อ ค า ข้ อ ความ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกัน
เครื่องหมำยกำรค้ำ (Trade Mark) หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย
หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง
กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
เครื่องหมำยบริกำร หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ
บริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้
เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

12
เครื่องหมำยรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้
เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด
ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ
ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
เครื่องหมำยร่วม หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้
โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน
กำรได้มำซึ่งควำมคุ้มครอง
ความคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ามิได้เกิดขึ้ นโดยอัตโนมัติ เจ้าของเครื่องหมายการค้ า
จะต้องนาเครื่องหมายการค้าที่คิดขึ้นไปทาการจดทะเบียนเสียก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองโดย
สมบู ร ณ์ ตามพระราชบั ญญั ติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่ มเติม โดยพระราชบัญญั ติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
สิทธิเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ
1. เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ยั งไม่ไ ด้ จดทะเบีย น เจ้า ของเครื่อ งหมายการค้า มีสิ ท ธิที่ จะใช้
เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้น แต่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่อ งหมาย
การค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่ได้ เว้นแต่จะ
เป็นกรณีลวงขาย
2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวที่
จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ และในกรณี ที่ผู้อื่นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้นมีสิทธิที่จะฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ และในกรณีที่มี
ผู้อื่นนาเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
อาจฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้
ลักษณะของเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนได้
ลักษณะของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ที่
จะจดทะเบียนได้ จะต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด โดยประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ
1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ มีลักษณะที่ทาให้ประชาชนหรือผู้ซื้อ
สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น
เช่น เป็นภาพหรือคาที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ลายมือชื่อหรือภาพของผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น
2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2534 เช่น เครื่องหมายราชการ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น และ
3. ไม่ เป็ นเครื่ องหมายการค้ าที่ เหมื อนหรื อคล้ ายกั บเครื่ องหมายการค้ าที่ บุ คคลอื่ นได้ จด
ทะเบียนไว้แล้ว จนอาจจะทาให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกาเนิด
ของสินค้า โดยจะพิจารณาจากคา เสียงเรียกขาน รูปหรือภาพ การประดิษฐ์ของเครื่องหมาย เป็นต้น
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อำยุแห่งควำมคุ้มครอง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุความคุ้มครอง 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (เริ่ม
นับตั้งแต่วันยื่นคาขอ) โดยเมื่อจะครบกาหนดสามารถต่ออายุได้เป็นคราวๆ คราวละ 10 ปี
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแบบผังภูมิของวงจรรวม
แบบผังภูมิของวงจรรวม คือ แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทาขึ้น ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใด หรือ
วิธีใด เพื่อให้เห็นถึงการจัดวางชิ้นส่วนทางไฟฟ้า หรือทางเดินไฟฟ้า เพื่อใช้ผลิตให้เป็นวงจรรวม ไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปแบบใด เช่น แผนผัง (Layout Design) ซึ่งเป็นภาพวาดการจัดวางของวงจรไฟฟ้า และแบบที่เป็น
งานหน้ากาก (Mask Work) ซึ่งใช้ในการผลิตวงจรรวม ภาพถ่ายลายเส้นของวงจรรวม เป็นต้น
เงื่อนไขของแบบผังภูมิที่จะขอรับควำมคุ้มครอง
แบบผังภูมิที่จะนาไปขอรับความคุ้มครองได้นั้น จะต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) แบบผั ง ภู มิ ที่ ผู้ อ อกแบบได้ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น เอง และไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น โดยทั่ ว ไปใน
อุตสาหกรรมวงจรรวม
(2) แบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยนาเอาชิ้นส่วน ส่วนเชื่อมต่อ แบบผัง
ภูมิหรือวงจรรวม อันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวมมาจัดวางใหม่ ในลักษณะที่ทาให้
เกิดเป็นแบบผังภูมิใหม่ ที่ไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมของวงจรรวม
บุคคลผู้มีสิทธิขอรับควำมคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
(1) ผู้ออกแบบ หรือผู้ออกแบบร่วม
(2) พนักงานหรือลูกจ้าง ในกรณีที่เป็นการจ้างแรงงาน
(3) ผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่เป็นการจ้างทาของ
(4) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
(5) ผู้รับโอนหรือผู้รับมรดก
เงื่อนไขในกำรยื่นขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม
(1) กรณีที่น าแบบผังภูมิออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิช ย์แล้ว ไม่ว่าภายในหรือภายนอก
ประเทศ การยื่นขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้นาแบบ
ผังภูมินั้นออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก
(2) ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารน าแบบผั ง ภู มิ อ อกหาประโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ต้ อ งยื่ น ขอจด
ทะเบียนภายใน 15 ปี นับแต่วันที่สร้างสรรค์แบบผังภูมินั้นเสร็จสิ้น
อำยุแห่งควำมคุ้มครอง
กฎหมายกาหนดให้หนังสือสาคัญแบบผังภูมิมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นจดทะเบียนหรือวันที่
นาออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 15 ปีนับแต่
วันที่สร้างสรรค์แบบผังภูมินั้นเสร็จ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ก็ไม่สามารถนาแบบผัง
ภูมิมาขอจดทะเบียนได้ แม้ว่าจะไม่เคยนาแบบผังภูมินั้นออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม
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ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (Geographical Indications) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่น
ใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว หรืออาจกล่าวได้
ว่า ชื่อ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบระหว่างชื่อแหล่งภูมิศาสตร์นั้นกับสินค้า แสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค
ได้ทราบถึงแหล่งกาเนิดของสินค้านั้น ซึ่งแหล่งกาเนิดนั้นส่งผลให้สินค้านั้นมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันในท้องถิ่นอื่น
เงื่อนไขของสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ที่ขอรับควำมคุ้มครองได้
1. เป็นชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอก
ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ
2. สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องมีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ คือ พื้นที่ของ
ประเทศ เขต ภูมิภาค และท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาป แม่น้า เกาะ ภูเขา หรือ
พื้นที่อื่นทานองเดียวกัน
3. ไม่เป็นชื่อที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
4. ไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือนโยบายของรัฐ
5. กรณีเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศจะต้องปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าได้รับ
การคุ้ม ครองตามกฎหมายของประเทศนั้ นและมีการใช้สื บ เนื่ องตลอดมาจนถึงวั นที่ ยื่นค าขอขึ้ น
ทะเบียนในประเทศ
ผู้มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
1. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
อื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
2. บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ และมีถิ่นที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
3. กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผู้มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ภำยหลังได้รับกำรขึ้นทะเบียนแล้ว
1. ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
2. ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
อำยุแห่งกำรคุ้มครอง
สิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนแล้ ว จะได้รับการคุ้มครองตลอดไปโดยไม่มีกาหนด
ระยะเวลาจนกว่าจะมีการเพิกถอนทางทะเบียน
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ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย คือ องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
องค์ควำมรู้ของชุมชนท้องถิ่นไทย หมายความว่า ความรู้ความชานาญ วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีหรือวิธีการใดๆ ที่ใช้ระบบ
ชีววิทยา หรือสิ่งมีชีวิต หรืออนุพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นมาใช้ ซึ่งถูกปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อสินค้าและ
บริการ เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอื่นๆ
งำนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน หมายความว่า งานสร้างสรรค์ของกลุ่มคนในชุมชน บน
พื้นฐานวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม โดยสะท้อนความคิดและความคาดหวัง
ของชุมชนนั้น ด้วยเป็นการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม มาตรฐานและคุณค่าของ
ชุมชน ทั้งนี้ อาจใช้ภาษาหรือไม่ใช้ภาษา หรือผสมผสานระหว่างใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาเป็นสื่อ เช่น
เรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน ปริศนาพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน การฟ้อนราพื้นบ้า น
ละครพื้นบ้าน จิตรกรรมพื้นบ้าน ประติมากรรมพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน
และสิ่งทอพื้นบ้าน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว จะถูก รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลสาหรับ
ให้ประชาชนผู้สนใจได้ค้นหาข้อมูล หรือติดต่อกับผู้แจ้งข้อมูล เพื่ อประโยชน์ในทางธุรกิจ อันเป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้มีการนาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สำมำรถนำมำแจ้งข้อมูล
องค์ควำมรู้ของชุมชนท้องถิ่นไทย ได้แก่
1. สาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
2. สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
3. สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
4. สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอื่นๆ
งำนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ได้แก่
1. สาขาเรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน และปริศนาพื้นบ้าน
2. สาขาเพลงพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้าน
3. สาขาฟ้อนราพื้นบ้านและละครพื้นบ้าน
4. สาขาผลผลิตของศิลปพื้นบ้าน เช่น จิตรกรรมพื้นบ้าน ประติมากรรมพื้นบ้าน หัตถกรรม
พื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพื้นบ้าน
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แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
รำยชื่อกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
(1) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
- กฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2547
(2) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
(3) พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543
(4) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
- กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การประกาศ
โฆษณา การคัดค้านและการโต้แย้งคาคัดค้าน การขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์ และการแก้ ไขหรือเพิก
ถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2547
- กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2547
- กฎกระทรวง กาหนดรายชื่อประเภทสินค้าเฉพาะอย่างและกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรือพ้องกัน พ.ศ.2547
(5) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย
- ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้ว ยการแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทย พ.ศ.2545
กำรดำเนินกำรขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ประดิษฐ์ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แจ้งความประสงค์และนา
รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์และเอกสารประจาตัวของผู้ประดิษฐ์ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติสิ่งประดิษฐ์ ในเบื้องต้น เช่น สิ่งประดิษฐ์หรือ
ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นควรขอรับความคุ้มครองในรูปแบบใด กล่าวคือ ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นที่
ก่อให้เกิดลักษณะใหม่ที่มีหน้าที่การทางาน ประโยชน์ใช้สอยก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นการประดิษฐ์ แต่
ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ หรือลวดลายที่ปรากฏอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด
ความสวยงาม สามารถสรุปได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งควรที่จะยื่นขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
กรณีที่ เ ป็ น การประดิ ษฐ์ ต้ องพิ จารณาอี กว่ า ควรที่ จะขอรั บ ความคุ้ ม ครองประเภท
สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร ในกรณีจะพิจารณาว่า สิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้น
การประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือไม่ หากเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นก็ควรจะขอรับความ
คุ้มครองประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ่งการที่จะขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้นั้นจะต้องมีลักษณะ
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ครบถ้วนทั้ง 3 ประการ กล่าวคือ เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
และเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม หากเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่มีขั้นการ
ประดิษฐ์สูงขึ้น ไม่มีความก้าวหน้าทางเทคนิค แต่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และเป็นการประดิษฐ์ที่
สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ควรจะขอรับความคุ้มครองประเภทอนุสิทธิบัตร รวมทั้ง
พิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า อายุการคุ้มครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น
3. เจ้าหน้าที่ดาเนินการส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณา ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ผู้ประดิษฐ์ ส่งเอกสารขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อผลงานการประดิษฐ์ ว่าสมควรขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือไม่
รวมทั้ ง ส่ ง แจ้ ง ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระดิษ ฐ์ เ ข้ าชี้ แ จงข้อ มู ล ความจริ ง อัน เกี่ ย วกับ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ต่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิต้องการให้เข้าชี้แจง
4. เมื่อทราบผลจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นมีข้อบกพร่อง
อย่ า งมาก เช่ น เหมื อ นหรื อ คล้ า ยกั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อื่ น หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย
ให้สิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นอันตกไป หากผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นั้น เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ควรขอรับ
สิทธิบัตรแล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการจัดทาสัญญาโอนสิทธิระหว่างผู้ประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัย ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ หากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ควร
ขอรับสิทธิบัตร แต่มีข้อบกพร่องที่ต้องดาเนินการแก้ไข ให้ผู้ ประดิษฐ์ดาเนินการแก้ไขตามความเห็น
โดยให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทาสัญญาโอนสิทธิระหว่างผู้ประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ให้ผู้ประดิษฐ์ดาเนินการแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว
5. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ประดิษฐ์ เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอรับ
สิทธิบัตรและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารร่วมกัน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดาเนินการยื่นคา
ขอรับสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ประดิษฐ์ได้
ทาสัญญาโอนสิทธิกับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
6. เจ้าหน้าที่ติดตามผลการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอน
7. เมื่อทราบผลการขอรับสิทธิบัตรแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการยื่นคาขอรับสิทธิบัตรแก่
ผู้ประดิษฐ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการขอรับสิทธิบัตร
8. เจ้าหน้าที่สรุปผล รวมทั้งวิเคราะห์ผลการดาเนินการ เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่อไป
กำรยื่นคำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์
การยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ นั้น จะต้องยื่นคาขอพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมเป็น
เงิน 500 บาท ซึ่งคาขอจะต้องประกอบด้วย
(1) แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
(2) รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
(3) ข้อถือสิทธิ
(4) บทสรุปการประดิษฐ์
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(5) รูปเขียน ( ถ้ามี )
(6) เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบ
อานาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น
รายการที่ (2) – (6) ต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
เมื่อยื่นคาขอรับสิทธิบัตรแล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลา
ว่า จะต้องดาเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากดาเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผัน
ได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียม
กรณีคาขอรับสิทธิบัตรถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอมาดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดย
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้ง 2 ครั้ง ครั้งละ 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้น
ระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ และให้จัดส่งคาขอรับสิทธิบั ตรชุดล่าสุดอีกหนึ่งชุดพร้อมทั้งส่งคา
แปลข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านกรณีที่ผู้อื่น
เห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์แต่นา
ผลงานของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน
เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทั้งชาระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 250 บาท โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
โฆษณา หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้ าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะทาการ
สืบค้นเอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ( รวมทั้งตรวจค้นเอกสารจาก
ต่างประเทศด้วย ) ถ้าคาขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชาระ
ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะ
ยกคาขอ
กำรยื่นคำขอรับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
การยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ นั้น จะต้องยื่นคาขอพร้อมทั้งชาระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 250 บาท ซึ่งคาขอต้องประกอบด้วย
(1) แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
(2) คาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ ( ถ้ามี )
(3) ข้อถือสิทธิ
(4) รูปเขียน
(5) เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนัง สื อโอนสิ ทธิ สั ญญาการว่าจ้า ง หนังสื อมอบ
อานาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น
รายการที่ (2) - (5) ต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
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เมื่อยื่ น คาขอรั บ สิ ทธิบัตรออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ แล้ ว ถ้ามี สิ่ งบกพร่องที่ พอจะแก้ไขได้
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ทาการแก้ไขให้
ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่าจะต้องดาเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากดาเนิ นการ
ไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียม
กรณีคาขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอมาดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็น
เงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งสองครั้ง ครั้งละ 60 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ และให้จัดส่งคาขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุดอี กหนึ่ง
ชุดเพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน กรณีที่ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้คิดค้นแต่นาผลงานของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน
กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ขอไม่ต้องยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
ซึ่งจะใช้เฉพาะกรณีการประดิษฐ์เท่านั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแล้ว เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะทาการสืบค้นว่าเคยมีแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันแพร่หลายมาก่อนหรือไม่ ถ้า
คาขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชาระค่าธรรมเนียมการรับจด
ทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคาขอ
กำรยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร
การยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องยื่นคาขอพร้อมชาระค่าธรรมเนียม ซึ่งคาขอจะต้อง
ประกอบด้วย
(1) แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
(2) รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
(3) ข้อถือสิทธิ
(4) บทสรุปการประดิษฐ์
(5) รูปเขียน (ถ้ามี)
(6) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจ้าง หนังสือมอบอานาจ
หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นต้น
รายการที่ (2) - (6) ต้องเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4
เมื่อยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตรแล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลา
ว่า จะต้องดาเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากดาเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผัน
ได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียม
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กรณีคาขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้อ งแล้ว จะรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียน
และออกอนุสิทธิบัตร และประกาศโฆษณาเป็นเงิน 1,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศ
โฆษณาอนุสิทธิบัตร เป็นเวลา 1 ปี
เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสีย สามารถที่จะขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร
ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ โดยใช้แบบ สป/สผ/อสป/005-ก หากปรากฏว่า อนุ
สิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนต่อไป
เอกสำรหลักฐำน รำยละเอียดเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
คำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ต้องมีความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน
ดังนี้
1. แบบพิมพ์คาขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน
(หากข้อใดไม่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ไม่จาเป็นต้องกรอก)
2. รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึง
ลักษณะสาคัญของการประดิษฐ์นั้นด้วย
(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ จะต้องระบุถึงลักษณะที่สาคัญของการ
ประดิษฐ์โดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว
(3) สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับ
สิทธิบัตรจัดอยู่ในสาขาวิชาการหรือเทคโนโลยีด้านใด
(4) ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง จะต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่มี
อยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้
เห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไรและเพียงใด
(5) คาอธิบายรูปเขียนโดยย่อ (ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรมีรูปเขียน) ให้
อธิบายว่ารูปเขียนแต่ละรูปนั้นแสดงให้เห็นถึงส่วนใดของการประดิษฐ์ ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการอธิบายว่ารูป
เขียนนั้นมีส่วนประกอบหรือมีรายละเอียดและการใช้งานอย่างไร
(6) การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จะต้องระบุรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่
ขอรับสิทธิบัตรว่ามีลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง การ
บรรยายในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์ และชัดเจนพอที่จะทาให้ผู้มีความชานาญระดับสามัญใน
สาขาวิทยาการนั้นๆ สามารถอ่านแล้วเข้าใจการประดิษฐ์นั้นได้ และสามารถนาไปใช้และปฏิบัติตาม
การประดิษฐ์นั้นได้ด้วย
(7) วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีการระบุในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์
โดยสมบูรณ์ถึงวิธีการประดิษฐ์หลายวิธี ผู้ขอจะต้องระบุถึงวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีการ
เปิดเผยวิธีการประดิษฐ์เพียงวิธีเดียวในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผู้ขอก็สามารถระบุ
ว่า "วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ วิธีการดังที่ได้บรรยายไว้ในหัวข้อการเปิดเผย การประดิษฐ์
โดยสมบูรณ์"
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(8) การใช้ ป ระโยชน์ ข องการประดิ ษ ฐ์ ในการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรม หั ต ถกรรม
เกษตรกรรมหรือพาณิชยกรรม ในกรณีที่ลักษณะของการประดิษฐ์เองไม่สามารถแสดงได้ว่าจะ
นาไปใช้ในการผลิตในด้านต่า งๆ ได้หรือไม่อย่างไร ผู้ขอจะต้องอธิบายให้เห็นว่าสามารถนาเอาการ
ประดิษฐ์นั้นไปใช้ในทางใดบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร แต่ถ้าโดยลักษณะของการประดิษฐ์นั้นเอง
แสดงให้เห็นได้อยู่แล้วว่าสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตได้ก็ไม่จาเป็นต้องมีหัวข้อนี้
3. ข้อถือสิทธิ
4. บทสรุปการประดิษฐ์
5. รูปเขียน (ถ้ามี)
6. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ ดังนี้
กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้ประดิษฐ์จะต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิตามแบบ แบบ สป/สผ/อสป/
001-ก (พ) (ไม่จาเป็นต้องยื่นสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน)
กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้รับโอนสิทธิจากผู้ประดิษฐ์ จะต้องยื่นหนังสือโอนสิทธิ
กรณี ที่ ผู้ ข อเป็ น นายจ้ า งผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ จ ะต้ อ งยื่ น หนั ง สื อ แสดงการเป็ น นายจ้ า งของผู้
ประดิษฐ์
ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล จะต้องยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
กรณี ที่ ผู้ ข อประสงค์ จ ะขอถื อ สิ ท ธิ วั น ยื่ น ให้ เ ป็ น วั น เดี ย วกั บ ที่ ยื่ น ขอไว้ ค รั้ ง แรกใน
ต่างประเทศ ให้ยื่นคาขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก เป็นวันยื่นคาขอใน
ประเทศไทย (แบบ สป/สผ/อสป/002-ก)
คำขอรับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารและ
หลักฐาน ดังนี้
1. แบบพิมพ์คาขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริงที่
ครบถ้วน (หากข้อใดไม่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ๆ ไม่จาเป็นต้องกรอก)
2. คาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
3. ข้อถือสิทธิ
4. รูปเขียนหรือภาพถ่าย
5. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ ดังนี้
กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิตามแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
(พ) (ไม่จาเป็นต้องยื่นสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน)
กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้รับโอนสิทธิจากผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสือโอนสิทธิ
กรณี ที่ ผู้ ข อเป็ น นายจ้ า งผู้ อ อกแบบ จะต้ อ งยื่ น หนั ง สื อ แสดงการเป็ น นายจ้ า งของ
ผู้ออกแบบ
ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล จะต้องยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
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คำขอแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)
- เอกสารที่ผู้ขอต้องแก้ไขเพิ่มเติม (อาจจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนของคาขอ
หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ระยะเวลำไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รับแจ้ง
กำรรั บชำระค่ำ ธรรมเนียมกำรประกำศโฆษณำค ำขอรั บสิทธิ บัตรกำรประดิษฐ์/ สิทธิ บัตรกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ อีก 1 ชุด
(เฉพาะกรณี ค าขอรั บ สิ ทธิ บั ต รการประดิษ ฐ์ ผู้ ข อต้ อ งจั ดส่ ง ค าแปลข้ อ ถื อสิ ท ธิ แ ละ
บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด
ระยะเวลำไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอได้รับแจ้งครั้งที่สอง (สาหรับอนุสิทธิบัตรไม่มี
ขั้นตอนนี้)
คำขอให้ตรวจสอบกำรประดิษฐ์/ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก)
(สาหรับคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีขั้นตอนนี้)
ระยะเวลำ กรณีคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา
กรณีอนุสิทธิบัตร ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา
กำรรับชำระค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนและสิทธิบัตร/อนุสิทธิ บัตร จะต้องตรวจความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- คาขอรับสิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ /การออกแบบผลิ ตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตรอีก 1 ชุด
แล้วแต่กรณี
ระยะเวลำ ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รับแจ้ง
คำขอแปลงคำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร/คำขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรกำร
ประดิษฐ์ จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอแปลงคาขอฯ (แบบ สป/อสป/004-ก)
- คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้เดิม 1 ชุด
กรณีขอแปลงคาขอรั บสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร ต้องกระทาก่อนมีการ
ประกาศโฆษณา
กรณีขอแปลงคาขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต้องกระทาก่อนมีการรับ
จดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร
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กำรคัดค้ำน จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอโต้แย้ง (แบบ สป/สผ/008-ก)
- เอกสารประกอบการคัดค้านสาหรับเจ้าหน้าที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจานวน 2 ชุด
และเอกสารผู้คัดค้าน 1 ชุด
การโต้แย้งจะต้องโต้แย้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาคัดค้าน
กำรขอนำพยำนหรือส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอนาพยานหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/007-ก (พ)) พร้อม
ทั้งพยานหรือหลักฐานที่จะนามาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมจานวน 1 ชุด
ระยะเวลำ กรมทรั พย์สิ นทางปัญญาจะพิจารณาถึงระยะเวลาการขอนาพยานหรือ
หลักฐานว่าเกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ดังนี้
กรณีที่เป็นการคัดค้าน จะต้องยื่นคาขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คัดค้าน
กรณีที่เป็นการโต้แย้ง จะต้องยื่นคาขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โต้แย้ง
คำอุทธรณ์ จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาอุทธรณ์ (แบบ สป/สผ/อสป/009-ก)
- เอกสารประกอบการอุทธรณ์ต้นฉบับจานวน 1 ชุด และสาเนาอีกจานวน 10 ชุด
ระยะเวลำไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรือคาวินิจฉัยของอธิบดี
กำรรับชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและกำรต่ออำยุอนุสิทธิบัตร จะต้องตรวจ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- คาขอชาระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/010-ก)
ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 จนสิ้นอายุแล้วแต่กรณี
ระยะเวลำ ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจะเริ่มต้นชาระตั้งแต่เริ่มปีที่ 5 จน
สิ้นอายุแล้วแต่กรณี (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ปีที่ 5-20 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่ 5-10
และอนุสิทธิบัตร ปีที่ 5-6 และต่ออายุได้อีกสองครั้งๆ ละ 2 ปี ) โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นคา
ขอจนสิ้นปีที่ 4 ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องชาระภายใน 60 วัน ของระยะเวลาเริ่มต้นของแต่ละปี หาก
พ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ทรงสิทธิยังสามารถที่จะชาระได้ต่อไปอีก 120 วัน แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพิ่มอีกร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมในปีนั้นๆ
คำขอรับบำเหน็จพิเศษ จะต้องตรวจความครอบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอรับบาเหน็จพิเศษ (แบบ สป/สผ/อสป/207-ค) พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบ
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คำขอคืน สิทธิ บัตรหรื ออนุสิทธิ บัตรหรื อเลิกข้อถือสิทธิ บำงข้อ จะต้องตรวจความครบถ้ว นของ
เอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ (แบบ สป/
สผ/อสป/208-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
คำขอรับใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญำตให้ใช้สิทธิตำมสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอรับในแทนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตให้ใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/209-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น ใบ
แจ้งความของสถานีตารวจ เป็นต้น
คำขอบันทึกคำยินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จะต้องตรวจความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอบั นทึกคายินยอมให้ บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิ ทธิบัตร
(แบบ สป/สผ/อสป/202-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
ค ำขออนุ ญำตใช้ สิ ทธิ ต ำมสิ ท ธิ บั ต ร อนุสิ ท ธิ บั ต ร จะต้ อ งตรวจความครบถ้ ว นของ
เอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/203ค) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
ค ำขอให้ย กเลิ กใบอนุญ ำตใช้สิทธิ ตำมสิทธิ บัตร/อนุ สิทธิ บัตร จะต้ องตรวจความครบถ้ว นของ
เอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/
อสป/204-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
คำขอจดทะเบียนกำรอนุญำตใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จะต้องตรวจความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนการอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ
สป/สผ/อสป/205-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น
คำขอจดทะเบียนกำรโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และกำรรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทำง
มรดก จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิ ม พ์ ค าขอจดทะเบี ย นการโอนสิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต ร และการรั บ โอน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก (แบบ สป/สผ/อสป/206-ค) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
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สถำนที่และวิธีกำรยื่นขอจดทะเบียน
สถำนที่ยื่นขอจดทะเบียน
สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน สานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
วิธีกำรยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมชาระค่าธรรมเนียม
2. ส่งคาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชาระค่าธรรมเนียม โดย
ชาระทางธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียมสิทธิบัตร
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
คาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
คาขอแก้ไขเพิ่มเติม
การประกาศโฆษณา
คาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณีการประดิษฐ์)
รับจดทะเบียน และออกสิทธิบัตร
คาคัดค้าน
คาอุทธรณ์
คาขอเปลี่ยนแปลงคาขอรับสิทธิบัตร
ค่ำธรรมเนียมรำยปีสำหรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์
ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7
ปีที่ 8
ปีที่ 9
ปีที่ 10
ปีที่ 11
ปีที่ 12
ปีที่ 13
ปีที่ 14
ปีที่ 15

500 บาท
250 บาท
50 บาท
250 บาท
250 บาท
500 บาท
250 บาท
500 บาท
100 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท
1,600 บาท
2,200 บาท
3,000 บาท
4,000 บาท
5,200 บาท
6,600 บาท
8,200 บาท
10,000 บาท
12,000 บาท
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ปีที่ 16
ปีที่ 17
ปีที่ 18
ปีที่ 19
ปีที่ 20
หรือชาระทั้งหมดในคราวเดียว

14,200 บาท
16,600 บาท
19,200 บาท
22,000 บาท
25,000 บาท
140,000 บาท

ค่ำธรรมเนียมรำยปีสำหรับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ปีที่ 5
500 บาท
ปีที่ 6
650 บาท
ปีที่ 7
950 บาท
ปีที่ 8
1,400 บาท
ปีที่ 9
2,000 บาท
ปีที่ 10
2,750 บาท
หรือชาระทั้งหมดในคราวเดียว
7,500 บาท
ค่ำธรรมเนียมอนุสิทธิบัตร
คาขอรับอนุสิทธิบัตร
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งละ
รับจดทะเบียนและการประกาศโฆษณา
คาขอให้ตรวจสอบ
คาขอเปลี่ยนแปลงคาขอรับอนุสิทธิบัตร

250 บาท
50 บาท
500 บาท
250 บาท
100 บาท

ค่ำธรรมเนียมรำยปีสำหรับอนุสิทธิบัตร
ปีที่ 5
ปีที่ 6
หรือชาระทั้งหมดในคราวเดียว

750 บาท
1,500 บาท
2,000 บาท

ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุอนุสิทธิบัตร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

6,000 บาท
9,000 บาท
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั รของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ผู้ประดิษฐ์แจ้งความประสงค์การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร
พร้อมรายละเอียดต่างๆ ของสิ่งประดิษฐ์และเอกสารประจาตัวของผูป้ ระดิษฐ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบแบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาและตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ประดิษฐ์แจ้งความประสงค์

เห็นชอบ

เห็นชอบและให้แก้ไข

จัดทาสัญญาโอนสิทธิระหว่างผู้ประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควร
หรือนับแต่วันที่ผู้ประดิษฐ์แก้ไขสิ่งประดิษฐ์เสร็จสิ้น
จัดเตรียมเอกสารการขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบัตร
ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ประดิษฐ์ลงนามในสัญญา
ติดตามผล
แจ้งผลการดาเนินการแก่ผู้ประดิษฐ์
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร
สรุป วิเคราะห์ผลดาเนินการ

ไม่เห็นชอบ
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ประดิษฐ์
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
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ขั้นตอนพิจำรณำขอรับสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
ยื่นคาขอ

ตรวจสอบเบื้องต้น
แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศโฆษณา (90 วัน)

ตรวจสอบความใหม่ของ
การประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์

สั่งยกคาขอ

คัดค้าน/โต้แย้ง

คาวินิจฉัยของอธิบดี

อุทธรณ์คณะกรรมการ

คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ

อุทธรณ์ของคณะกรรมการ

คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ

นาคดีสู่ศาล

นาคดีสู่ศาล

ยกคาขอ

ผู้ขอมีสิทธิ

รับจดทะเบียน ออกสิทธิบัตร

ยกคาขอ
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ขั้นตอนพิจำรณำขอรับอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
ยื่นคาขอ

ตรวจสอบเบื้องต้น

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผู้ขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วัน

รับจดทะเบียน ประกาศโฆษณา
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เอกสำรประกอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
1. คาขอจดทะเบี ย นตามประเภทเครื่องหมายที่จะจดทะเบียน (เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม) พร้อมสาเนารวม 5 ชุด โดยให้กรอก
ข้อความต่างๆ ในคาขอจดทะเบีย น ปิดรูปเครื่องหมาย พร้อมลงชื่อ และถ่ายส าเนาจากคาขอจด
ทะเบียนที่ได้กรอกข้อความ ปิดรูป และลงชื่อแล้วจานวน 5 ชุด
2. ส าเนาบัตรประจาตัว ที่ทางราชการออกให้ หรือใบสาคัญประจาตัว คนต่างด้าว หรือ
หนังสือเดินทาง ในกรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา
3. หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน โดยมีคารับรองของผู้มีอานาจให้คารับรองตาม
กฎหมาย ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
4. สาเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทน หรือ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
5. รูปเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนกับที่ปิดลงในคาขอจดทะเบียน อีกจานวน 5 รูป
6. หลักฐานนาสืบลักษณะบ่งเฉพาะ หรือ หนังสือขอผ่อนผันการนาส่งหลักฐานดังกล่าว (ถ้ามี)

ค่ำธรรมเนียม
ขั้นตอนการยื่นคาขอจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับรายการสินค้าหรือบริการที่จะจด
ทะเบียนซึ่งต้องชาระค่าธรรมเนียมรายการสินค้าและบริการอย่างละ 500 บาท
ขั้นตอนการรับจดทะเบียน โดยนายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ขอชาระค่าธรรมเนียมภายหลังครบ
กาหนดตามประกาศโฆษณาและไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียน โดยผู้ขอต้องชาระค่าธรรมเนียมตาม
จานวนสินค้า/บริการอย่างละ 300 บาท
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอให้ยื่นคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
พร้อมรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องหมายการค้าและเอกสารประจาตัวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องหมายการค้า ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าของเครื่องหมาย
ทางการค้าแจ้งความประสงค์

เห็นชอบ

เห็นชอบและให้
เพิ่มเติมหรือแก้ไข

จัดทาสัญญาโอนสิทธิระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า
กับมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีผ่ ู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ
หรือนับแต่วันที่เพิ่มเติมหรือแก้ไขเครื่องหมายการค้าเสร็จสิ้น

ไม่เห็นชอบ
แจ้งผลการพิจารณาแก่เจ้าของเครือ่ งหมายการค้า
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีผ่ ู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

จัดเตรียมเอกสารการเพื่อยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าลงนามในสัญญา
ติดตามผล
แจ้งผลการดาเนินการแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการจดทะเบียน

สรุป วิเคราะห์ผลดาเนินการ
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ขั้นตอนพิจำรณำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
ตรวจรับคาขอ
ตรวจสอบเบื้องต้น

ไม่อุทธรณ์

ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า (90 วัน)
ให้ตกลงกันเอง

ให้แก้ไขคาขอ

รับจด
ปฏิเสธ

ตกลงกันได้

ตกลงกันไม่ได้
(รับจดคาขอแรก)

ประกาศโฆษณา (90 วัน)

มีผู้คัดค้าน

ผู้ขอไม่โต้แย้ง

อุทธรณ์คณะกรรมการ
(ภายใน 90 วัน)

ไม่มผี ู้คัดค้าน

อุทธรณ์คณะกรรมการ
(ภายใน 90 วัน)
นาคดีสู่ศาลภายใน
(ภายใน 90 วัน)
จาหน่ายคาขอ

ยกคาอุทธรณ์
จาหน่ายคาขอ

ผู้ขอโต้แย้ง (ภายใน 90 วัน)
นายทะเบียนวินิจฉัย

อุทธรณ์ฟังขึ้น

ไม่อุทธรณ์

รับจดทะเบียน
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กำรดำเนินกำรขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. กรอกข้อความในแบบพิมพ์ แบบ บผ.1, บผ.1(พ) หรือบผ.1(Add) ให้ครบถ้วน
- คาขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอรับจดทะเบียน หรือ
ตัวแทน และ
- ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ออกแบบเองจะต้อง กรอกข้อความในคารับรองสิทธิขอจด
ทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมหรือกรณีผู้ขอเป็นชาวต่างชาติให้ใช้แบบ บผ.1(Add)
2. เตรียมเอกสารการแสดงสิทธิในการขอจดทะเบียน
- ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับโอนสิทธิ จะต้องแนบหนังสือโอนสิทธิ ที่มีลายมือชื่อผู้
โอน และผู้รับโอน
- ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิโดยเหตุอื่น เช่น รับมรดก สัญญาจ้าง เป็นต้น ให้ยื่น
เอกสารแสดงสิทธินั้นๆ
3. เตรียมหนังสือมอบอานาจ ในกรณีที่มอบผ่านตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อให้ดาเนินการแทน
4. ตัวอย่างวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ยื่นขอจดทะเบียนจานวน 4 ตัวอย่าง สาหรับกรณีที่มี
การนาแบบผังภูมินั้นออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี
5. รายละเอียดข้อมูลการทางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของวงจรรวมเป็นภาษาไทย เช่น
Data sheet เป็นต้น
6. ภาพวาด หรือภาพถ่ายลายเส้น หรือสิ่งอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการผลิต
วงจรรวมที่มีแบบผังภูมิ เช่น แผ่นบัง(MASK) เป็นต้น
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม
- ยื่นคาขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ คาขอละ 1,000 บาท
- การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ ฉบับละ 500 บาท
- หนังสือสาคัญแบบผังภูมิ ฉบับละ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยชาระค่าธรรมเนียมรายปี (เริ่มชาระใน
ปีที่ 2) หรือจะชาระทั้งหมดในคราวเดียวกันก็ได้
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรยื่นคำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ผู้ออกแบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอให้ยื่นคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
พร้อมรายละเอียดต่างๆ ของแบบผังภูมิของวงจรรวมและเอกสารประจาตัวของผู้ออกแบบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบฟอร์มการยื่นขอจดทะเบียน
วงจรรวม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแบบผังภูมิของวงจรรวม
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ออกแบบแจ้งความประสงค์

เห็นชอบ

เห็นชอบและให้
เพิ่มเติมหรือแก้ไข

จัดทาสัญญาโอนสิทธิระหว่างผู้ออกแบบกับมหาวิทยาลัย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีผ่ ู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ
หรือนับแต่วันที่เพิ่มเติมหรือแก้ไขแบบผังภูมิของวงจรรวมเสร็จสิ้น
จัดเตรียมเอกสารการเพื่อยื่นคาขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม
ยื่นคาขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ออกแบบลงนามในสัญญา
ติดตามผล
แจ้งผลการดาเนินการแก่ผู้ออกแบบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการจดทะเบียน
สรุป วิเคราะห์ผลดาเนินการ

ไม่เห็นชอบ
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ออกแบบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีผ่ ู้ทรงคุณวุฒิแจ้งผลการ
พิจารณา
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ขั้นตอนพิจำรณำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
ยื่นคาขอ
ตรวจสอบเบื้องต้น
รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณา
ขอเพิกถอนกรณีไม่มี
คุณสมบัติ/คาขอไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
เพิกถอน/ไม่เพิกถอน

อธิบดีสั่งสอบสวน
กรณีไม่มีความใหม่
สอบสวน

สั่งแก้ไข/ชี้แจง
ยกคาขอ
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กำรดำเนินกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันค้นหาสินค้าที่มีชื่อเสียงมีคุณลักษณะ
ทีส่ ามารถจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และมีแหล่งกาเนิดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
2. เจ้าหน้าที่หาข้อมูล สืบค้นประวัติความเป็นมาของสินค้า ศึกษาความเป็นไปได้ในการขอ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
3. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปยังแหล่งกาเนิดของสินค้านั้น เพื่อขอข้อมูลและประสานงานกับผู้นา
ท้องถิ่น และผู้ ป ระกอบกิจ การเกี่ย วกับการสิ นค้า พร้อมทั้งสร้างความเข้ าใจและข้อดีของการขึ้ น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
4. เจ้ าหน้ าที่น าข้อมูล เข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่ งเสริมวิ จัย เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
5. เมื่อคณะกรรมการฯ มีความเห็นชอบต่อสินค้าและข้อมูลที่เจ้าหน้าที่นาเสนอไว้แล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทาคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
6. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิจั ย แล้ ว ให้ เจ้ าหน้า ที่ ยื่ น ค าขอขึ้ นทะเบี ยนสิ่ ง บ่ง ชี้ท างภูมิ ศาสตร์ ต่ อ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
7. เจ้าหน้าที่ติดตามผลการดาเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอน
8. เจ้าหน้าที่แจ้งผลของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อผู้นาท้องถิ่นในแหล่งกาเนิด
ของสินค้า และกลุ่มผู้ประกอบการ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา เพื่อประชาสัมพันธ์
การได้รับการขึ้นทะเบียนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้านั้นต่อไป
9. สรุป วิเคราะห์ผลการดาเนินการ
เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
1. คาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สช.01) พร้อมสาเนา รวมจานวน 2 ชุด
2. หลักฐานอื่นๆ ของผู้ขอ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. สาเนาหนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
4. ภาพถ่ายของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน
5. ต้นฉบับ สาเนา หรือภาพถ่ายฉลากสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน
6. เอกสารอื่นๆ ได้แก่
- เอกสารยืนยันความมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอื่นของสินค้า
- เอกสารยืนยันถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
- ภาพถ่ายแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ของแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน
- เอกสารยืนยันว่าสินค้ามีแหล่งกาเนิดมาจากพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์
คาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สช.01) อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตามรายการในแบบพิมพ์
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(2) ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์
(3) รายการสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ใช้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(5) รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับแหล่ง
ภูมิศาสตร์
(6) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน
(7) รายละเอียดแสดงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนบนฉลากสินค้า
(8) ลายมือชื่อของผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนและวันเดือนปีที่ลงลายมือชื่อ
ค่ำธรรมเนียม
- คาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
- คาคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
- คาอุทธรณ์คาสั่งหรือคาวินิจฉัยของนายทะเบียน
- คาขอแก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
- คาขอเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
- คาขออื่น

ฉบับละ 500 บาท
ฉบับละ 500 บาท
ฉบับละ 500 บาท
ฉบับละ 200 บาท
ฉบับละ 200 บาท
ฉบับละ 200 บาท
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ค้นหาสินค้าทีส่ ามารถจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
ศึกษาความเป็นไปได้
ในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้านั้น
ประสานงานกับผู้นาท้องถิ่น
และผูป้ ระกอบกิจการเกี่ยวกับการสินค้า
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิจยั เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
จัดทาคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ภายใน 7 วัน นับแต่วันทีค่ าขอขึ้นทะเบียนได้ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว
แจ้งผลการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อผู้นาท้องถิ่น
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา
ติดตามผล
สรุป วิเคราะห์ผลการดาเนินการ
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ขั้นตอนกำรขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
รับคาขอ
ตรวจสอบ
รับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

ผ่าน โดยมีเงื่อนไขหรือไม่มี
ประกาศโฆษณา 90 วัน

มีคัดค้าน

ผู้ขอไม่โต้แย้ง

ไม่ผา่ น ยกคาขอ
อุทธรณ์คณะกรรมการ

ไม่มีคดั ค้าน

ผลคาวินิจฉัย
ออกหนังสือแจ้งผล
ภายใน 15 วัน

ผู้ขอโต้แย้ง
นาคดีสู่ศาล

ละทิ้งคาขอ

ผลคาวินิจฉัย
ออกหนังสือแจ้งผล
ภายใน 15 วัน
อุทธรณ์คณะกรรมการ

นาคดีสู่ศาล

ไม่รับขึ้นทะเบียน

รับขึ้นทะเบียน

ไม่อุทธรณ์

ไม่นาคดีสู่ศาล

40
กำรดำเนินกำรขอรับควำมคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น และงานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ทีป่ รากฏในท้องถิ่นต่างๆ
2. เจ้าหน้าที่นาเสนอองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น หรืองานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบค้น
ข้อ มู ล ได้ต่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ขอค าปรึ กษาและร่ว มกั น ศึก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการขอคุ้ ม ครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3. เจ้ าหน้ า ที่ล งพื้น ที่ ไ ปยัง ท้องที่ ตั้งขององค์ความรู้ข องชุมชนท้ องถิ่น หรื องานศิล ป
วัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อขอข้อมูลและประสานงานกับผู้นาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทั้งสร้าง
ความเข้าใจและข้อดีของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
4. เจ้ าหน้ าที่น าข้อมูล เข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่ งเสริมวิจัย เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น หรืองานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจะขอความคุ้มครอง
5. เมื่อคณะกรรมการฯ มีความเห็นชอบต่อข้อมูลที่เจ้าหน้าที่นาเสนอไว้แล้ว ให้ เจ้าหน้าที่
ดาเนินการจัดทาคาขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบ
6. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คาขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมวิจัยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ยื่นคาขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
7. เจ้าหน้าที่ติดตามผลการดาเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอน
8. เมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้นาท้องถิ่นในพื้นที่ตั้ง
ขององค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น หรืองานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้น ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบ
ผลการพิจารณา เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
9. สรุป วิเคราะห์ผลการดาเนินการ
กำรขอรับควำมคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย
การยื่นคาขอแจ้งข้อมูล คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คาขอเพิกถอน คาขอรับใบแทน และคาขอ
ตรวจค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ให้ใช้แบบคาขอดังต่อไปนี้
ใช้แบบ ภป. 01
1. คาขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ใช้แบบ ภป. 02
2. คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ใช้แบบ ภป. 03
3. คาขอเพิกถอนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
4. คาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ใช้แบบ ภป. 04
ใช้แบบ ภป. 05
5. คาขอตรวจค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
เอกสำรที่ต้องยื่นในกำรแจ้งข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย
ให้ผู้ยื่นคาขอหรือตัวแทน ยื่นคาขอแจ้งข้อมูลตามแบบ ภป. 01 พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สาเนาคาขอ จานวน 1 ฉบับ
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2. หนังสือมอบอานาจพร้อมบัตรประจาตัวของผู้รับมอบอานาจ (กรณีบุคคลธรรมดาหรือ
กลุ่มบุคคลที่มอบอานาจให้ตัวแทนยื่นคาขอ)
3. สาเนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย คาบรรยาย ภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่นามาแจ้ง จานวน 1 ชุด
ในกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกับข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เช่น การ
อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ ให้ผู้ยื่น
คาขอภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยหรือตัวแทน ยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลตาม แบบ ภป. 02 ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สาเนาคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล จานวน 1 ฉบับ
(2) หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
(3) สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น ๆ จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
กำรเตรียมคำขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย
1. เลือกประเภทของข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ที่ต้องการแจ้งข้อมูล
2. กรอกข้อมูล ชื่อเรื่อง (โดยใช้ถ้อยที่คาเหมาะสมและกะทัดรัด)
3. กรอกข้อมูล ชื่อผู้ยื่นคาขอ (ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคลก็ได้) สัญชาติ ที่
อยู่ (ที่ชัดเจน และสามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)
4. กรณีที่ให้ตัวแทนมายื่น ให้กรอกข้อมูล ชื่อตัวแทน สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ชัดเจน และสามารถ
ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี) โดยต้องมีหนังสือมอบอานาจแนบมาด้วย
5. ให้เลือกประเภทของข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ต้องการแจ้ง พร้อมทั้งเลือกสาขาที่
ตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลที่นามาแจ้งมากที่สุด
6. ให้กรอกคาบรรยายรายละเอียดของข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขอแจ้ง เช่น มีความ
เป็นมาอย่างไร ทาอย่างไร มีขั้นตอนการทาอย่างไร ใช้วัตถุดิบอะไรบาง เป็นต้น หากกรอกคาบรรยาย
รายละเอียดไม่พอในช่องว่างที่มี ให้กรอกเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้ายคาขอ
7. หากได้นาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขอแจ้ง ไปขึ้นทะเบียนหรือแจ้งไว้ที่หน่วยงานอื่นใด
ก่อนหน้านี้ ให้แจ้งไว้ด้วย
8. ให้ลงลายมือชื่อรับรองข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้
ข้อมูลที่แจ้งไว้เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้และไม่เป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่ นใด
ค่ำธรรมเนียม
การแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สถำนที่ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- สานักงานพาณิชย์จังหวัด หรือ
- โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรแจ้งข้อมูลภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นไทยของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น
และงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
นาข้อมูลองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นและงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ที่สืบค้นได้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความคิดเห็น
ประสานงานกับผู้นาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อขอข้อมูล ข้อเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็น
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนั้น
จัดทาคาขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ

ยื่นคาขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ภายใน 7 วัน นับแต่วันทีค่ าขอแจ้งข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นไทย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมวิจัย
ติดตามผล
แจ้งผลการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยต่อผู้นาท้องถิ่น
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา

สรุป วิเคราะห์ผลการดาเนินการ
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