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ค าน า 
 

คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเล่มนี้  มีความประสงค์จะให้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ส าหรับการศึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  แบบผังภูมิ
ของวงจรรวม  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย รวมทั้งขั้นตอนการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้  โดยค านึงถึงหลักกฎหมายที่ ใช้บั งคับอยู่ ในปัจจุบัน อันได้แก่ 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543  พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 
2546 และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการแจ้งข้อมูลและการรับบริการข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย 

 

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มี
ความสนใจทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดท าเอกสาร เล่มนี้อาจมี
ข้อผิดพลาดบางประการ  จึงขอน้อมรับผิดชอบและพร้อมยอมรับค าติชม  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป 
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บทน า 
 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า 
ความรู้ของมนุษย์ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดการค้นคว้าและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
ที่มีขั้นตอนซับซ้อน สินค้าต่างๆ ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมที่สูงขึ้น การละเมิดทรัพย์สิ นทางปัญญาก็มี
มากขึ้นตามไปด้วย  ซึ่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น ได้สร้างความสูญเสียต่อศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน ประเทศต่างๆ ไดห้ันมาให้ความส าคัญและยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาของตน  ดังนั้น การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การศึกษา
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับทุกประเทศและทุก
องค์กร ในแต่ละประเทศจึงได้ก าหนดแนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในรัฐธรรมนูญของ
ตน ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 86 ความว่า “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ รักษา และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญาและต้องการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมในผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์
ของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างผลงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ อันอาจน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้ โดยต้องการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และสร้างความ
ตระหนักให้กับบุคลากร นักศึกษา น าผลงานไปยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมมากขึ้น อันถือ
เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานในมหาวิทยาลัย ท าให้มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งความรู้ ที่สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและสังคมได ้

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่
สากล” และให้การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพ่ือให้บุคลากรทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชัดเจน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
5. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 



6. เพ่ือใช้เป็นสื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและท้องถิ่น 
เกี่ยวกับความร่วมมือและช่วยเหลือด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการด าเนินการด้านกฎหมาย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยี 
3. เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นมากข้ึน 
4. เป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

 
ขอบเขตของคู่มือ 

เนื้อหาของเอกสารเล่มนี้นั้น เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะ
เรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจาก การประดิษฐ์คิดค้น หรือสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์
หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือเป็นสิ่ง
ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวความคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

บทน ำ 
 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า 
ความรู้ของมนุษย์ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดการค้นคว้าและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
ที่มีขั้นตอนซับซ้อน สินค้าต่างๆ ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมที่สูงขึ้น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็มี
มากขึ้นตามไปด้วย  ซึ่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น ได้สร้างความสูญเสียต่อศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน ประเทศต่างๆ ไดห้ันมาให้ความส าคัญและยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาของตน  ดังนั้น การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การศึกษา
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับทุกประเทศและทุก
องค์กร ในแต่ละประเทศจึงได้ก าหนดแนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในรัฐธรรมนูญของ
ตน ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 86 ความว่า “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ รักษา และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญาและต้องการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมในผลงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์
ของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างผลงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ อันอาจน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้ โดยต้องการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และสร้างความ
ตระหนักให้กับบุคลากร นักศึกษา น าผลงานไปยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมมากขึ้น อันถือ
เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานในมหาวิทยาลัย ท าให้มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งความรู้ ที่สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและสังคมได ้

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่
สากล” และให้การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพ่ือให้บุคลากรทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชัดเจน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
5. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 



2 
 

6. เพ่ือใช้เป็นสื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและท้องถิ่น 
เกี่ยวกับความร่วมมือและช่วยเหลือด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการด าเนินการด้านกฎหมาย 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยี 
3. เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นมากข้ึน 
4. เป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

 
ขอบเขตของคู่มือ 

เนื้อหาของเอกสารเล่มนี้นั้น เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะ
เรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจาก การประดิษฐ์คิดค้น หรือสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์
หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือเป็นสิ่ง
ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวความคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
เป็นต้น  
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ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำงๆ 
 
 ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธี
ในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ 
หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เป็นต้น 
 

ประเภทของทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) 
1. ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของ

มนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้ อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์
คิดค้น ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้า รวมถึงแหล่งก าเนิดและการป้องกัน
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 แบบผังภูมขิองวงจรรวม (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 หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์จะมี
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใดๆ เกี่ยวกับงาน ลิขสิทธิ์ของตนโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้ความ
คุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดง และสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
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ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำง ๆ  
ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม (Industrial Property) สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร (Patent)  
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ ( Invention) หรือ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสิทธิ
เด็ดขาดหรือสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผุ้เดียวในการแสวงกาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
สิทธิบัตรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

 
   สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ (Invention Patent) 
   สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การให้ความคุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะ
องค์ประกอบโครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จากการ
ประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาทางเทคนิคท่ีไม่สามารถคิดขึ้นโดยง่าย 
   การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ 
โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม 
 
 เงื่อนไขหรือลักษณะของกำรรับควำมคุ้มครองสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ 

1. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นข้ึนมาใหม่ คือ การประดิษฐ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคย
มีการใช้หรือแพร่หลายมาก่อนในประเทศหรือไม่เคยเปิดเผยสาระส าคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร
สิ่งพิมพ์ หรือการน าออกแสดงหรือเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนทั้งในและนอกประเทศ และยังไม่เคย
ได้รับสิทธิบัตรมาก่อน 

2. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น  
 
กำรได้มำซึ่งควำมคุ้มครองสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ 
การประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ก็ต่อเมื่อน าการ

ประดิษฐ์นั้นมายื่นขอรับความคุ้มครอง และได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น 
 
 สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent)  
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ที่
เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์องค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
สามารถใช้เป็นแบบส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ และแตกต่างไปจากเดิม 
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กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะ 2 ประการ คือ 
1. ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึง พ.ร.บ.สิทธิบัตร ไม่ได้ให้ค านิยามไว้โดยตรงว่า

กาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่คืออะไรหรือมีลักษณะอย่างไร เพียงแต่ระบุถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ไว้ 4 ประเภทดังนี้ 

1.1 แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือมีการใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลายอยู่แล้วในประเทศก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น ผู้ออกแบบได้น าผลิตภัณฑ์นั้นไปผลิตผลิตภัณฑ์และวางขายจ าหน่ายก่อนที่จะ
ยื่นขอรับสิทธิบัตร ก็ถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ 

1.2 แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระส าคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร 
หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรถือว่าไม่เป็นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยวิธีในลักษณะอ่ืน เช่น การน า
แบบผลิตภัณฑ์ออกแสดงในนิทรรศการหรือการประชุมการวิชาการ เป็นต้น 

1.3 แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการประกาศโฆษณามาก่อนวันขอรับสิทธิบัตรคือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยและได้มีการพิมพ์ประกาศโฆษณาแล้ว
กฎหมายถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1.4 แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 1.1 - 1.3 มากจนเห็นได้ว่า
เป็นการเลียนแบบ คือแบบผลิตภัณฑ์ที่แม้จะไม่เหมือนกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วทุกประการ แต่มี
สาระส าคัญเหมือนหรือคล้ายกันมากให้ถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หลักเกณฑ์นี้คล้ายกับ
หลักเกณฑ์ในเรื่องขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ 

2. ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ืออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ใหม่ 

  
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 
พ.ร.บ.สิทธิบัตร บัญญัติว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 
1. แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตัวอย่างเช่น

แบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะลามกอนาจาร หรือเป็นการแสดงความไม่เคารพ หรือล้อเลียนวัตถุท่ี
ประชาชนทั่วไปนับถือ เช่น ใช้พระพุทธเป็นฐานของที่เขี่ยบุหรี่ เป็นต้น 

2. แบบผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฏีกา พ.ร.บ.สิทธิบัตร บัญญัติให้อ านาจแก่รัฐที่
จะก าหนดได้ตามความเห็นสมควรและเหมาะสม ยังไม่เคยมีการออกพระราชกฤษฏีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่ประการใด 
 
 ผลที่จะได้รับจำกสิทธิบัตร 

1. ในด้านของประชาชน โดยทั่วๆ ไปสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือสิทธิบัตร นอกจากจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ใหม่ๆ ที่อ านวยความสะดวกต่างๆแล้วยังก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ให้ปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ้นด้วย เช่น ยา
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รักษาโรคต่างๆ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆเป็นต้น ดังจะเห็นได้จากเครื่องกลเติมอากาศ หรือ
กังหันน้ าชัยพัฒนา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือใช้ในการบ าบัดน้ าเสียและ
ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ นี้จะท า ให้ประชาชนได้รับแต่สิ่งที่ดี มี
คุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนและให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ้น 

2. ในด้านเจ้าของสิทธิบัตร ผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ย่อมสมควรได้รับผลตอบแทนจาก
สังคม คือ การได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งสามารถที่จะน าการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นไปผลิต 
จ าหน่าย น าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตรนั้นโดยได้รับค่าตอบแทน 

 
เหตุผลในกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตร 
1. เพ่ือคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ เนื่องจากผู้ประดิษฐ์หรือ

ผู้ออกแบบได้ใช้สติปัญญาและความพยายามของตนรวมทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะมี
ประโยชน์แก่มนุษย์ ดังนั้น หากการคิดค้นดังกล่าวสามารถท าให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรือ
ในเชิงพาณิชย์ได้ ก็ควรถือเป็นสิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบที่รัฐควรให้ความคุ้มครอง 

2. เพ่ือให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ เนื่องจากผลงานที่ได้คิดค้นขึ้นท า
ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น สังคมก็ควรให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ดังกล่าว โดยการให้ความคุ้มครองป้องกัน
มิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์จากผลงานดังกล่าวนั้นโดยมิชอบ 

3. เพ่ือจูงใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้น เนื่องจากการประดิษฐ์คิดค้นจะต้องมี
การลงทุนทั้งในด้านค่าใช้จ่าย เวลา และสติปัญญาอันพิเศษของมนุษย์แต่เมื่อมีการเปิดเผยสาระส าคัญ
ในการประดิษฐ์คิดค้น หรือมีการผลิตเป็นสินค้าเพ่ือออกจ าหน่ายแล้ว บุคคลอ่ืนอาจสามารถ
ลอกเลียนแบบได้โดยง่าย ดังนั้น จึงจ าเป็นที่รัฐต้องให้การคุ้มครอง อันจะเป็นการกระตุ้นให้นัก
ประดิษฐ์คิดค้นมีก าลังใจ และมีความมั่นใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

4. เพ่ือกระตุ้นให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ในการให้
ความคุ้มครองนี้ ได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นนั้นๆ จนท า
ให้สามารถน าไปศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาต่อไปได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 

5. เพ่ือจูงใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ การจัดระบบให้มี
การคุ้มครองสิทธิบัตรย่อมท าให้เจ้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศมีความมั่นใจในการลงทุนหรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ร่วมทุนในประเทศ 

 
เงื่อนไขหรือลักษณะของกำรรับควำมคุ้มครองสิทธิบัตร 
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

1.1 ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ คือ การประดิษฐ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่
เคยมีใช้หรือแพร่หลายมาก่อนในประเทศ หรือไม่เคยเปิดเผยสาระส าคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ หรือการน าออกแสดง หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนทั้งในและนอกประเทศ และยังไม่
เคยได้รับสิทธิบัตรมาก่อน 
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1.2 ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือ มีลักษณะที่เป็นการแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิค หรือไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ท าได้โดยง่ายต่อผู้ที่มีความช านาญในระดับสามัญส าหรับ
งานประเภทนั้น 

1.3 ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถน าไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ 
2.  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ืออุตสาหกรรม

ซึ่งรวมถึงหัตถกรรม คือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีใช้แพร่หลายในประเทศ ยังไม่ได้เปิดเผย
สาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่คล้ายกับแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว 

 

สิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 
1. การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 

1.1  จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยุ่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช 
หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 

1.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1.3 ระเบียบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1.4 วิธีการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
1.5 การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน 
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 

2.1 แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2.2 แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
2.3 แบบผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ยังไม่มีการก าหนด) 

 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร 
 บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
 2. มีสัญชาติของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

ความคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย  
 3. มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่ง

ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้ 
 4. มีภูมิล าเนาหรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริง

และจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

 

 อำยุแห่งกำรคุ้มครอง 
 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้มีอายุ 20 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
 2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุ 10 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
 3.อนุสิทธิบัตรให้มีอายุ  6 ปี นับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
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กำรตัดสินใจเลือกรูปแบบกำรขอรับควำมคุ้มครอง 
เมื่อได้ท าการประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และประสงค์จะขอรับความ

คุ้มครองอาจจะมีปัญหาว่าควรจะขอรับความคุ้มครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะ
ขอรับความคุ้มครองควรที่จะค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สิ่งที่คิดค้นขึ้นมานั้นเป็นการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกรณีนี้สามารถที่จะ
พิจารณาได้ง่ายๆ ว่า ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นที่ก่อให้เกิดลักษณะใหม่ที่มีหน้าที่การท างาน ประโยชน์ใช้
สอยก็สามารถสรุปได้ทันที่ว่าเป็นการประดิษฐ์ แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ 
หรือลวดลายที่ปรากฏอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม สามารถสรุปได้ว่าเป็นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งควรที่จะยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่เป็น
การประดิษฐ์ ก็ต้องสินใจอีกว่าควรที่จะขอรับความคุ้มครอง สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร 
ในกรณีนี้ ผู้ขอความคุ้มครองควรที่จะค านึงถึงต่อไปว่า สิงประดิษฐ์นั้นมีเทคนิคที่ซับซ้อนหรือไม่ หากมี
เทคนิคที่ซับซ้อนก็ควรที่จะขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ทั้งนี้เนื่องจากเงื่อนไขที่ว่า 
จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้
นั่นคือจะต้องดูว่าลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ควรที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด 
 2. องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า อายุการคุ้มครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งผู้ขออาจจะน ามาประกอบการพิจารณาเลือกว่าจะยื่นค าขอแบบใด 
 
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 

ลิขสิทธิ์ เป็นผลงานที่เกิดจากใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะใน
การสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถหา
ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ของตนได้ เช่น ท าซ้ า คือการคัดเลือก ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ บันทึกเสียง 
บันทึกภาพ ฯลฯ จากต้นฉบับหรือส าเนา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น 
การแสดง การบรรยาย การจ าหน่าย การท าให้ปรากฏด้วยเสียงด้วยภาพ ฯลฯ จากงานที่ได้จัดท าขึ้น 
เป็นต้น 

 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยประเภทงานต่างๆ ดังนี้ 

1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ค าปราศรัย รวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย 

2. งานนาฏกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการร า การเต้น การท าท่า หรือการแสดงที่ประกอบ
ขึ้นเป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 

3. งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรม 
ภาพถ่าย ภาพประกอบ หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติเกี่ยวกับภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์ งาน
ศิลปประยุกต์ ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย 
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4. งานดนตรีกรรม เช่น ค าร้อง ท านอง การเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงโน้ตเพลงที่
ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว 

5. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสที่บันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วย
ล าดับของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะน ามาเล่นซ้ าได้อีก เป็นต้น 

6. งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วย (ถ้ามี) 
7. งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ท่ีบันทึกข้อมูลเสียงทั้งนี้ ไม่

รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอ่ืน 
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงทางวิทยุ หรือการแพร่เสียงหรือภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ 
9. งานอ่ืนใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 
 

ผลงำนที่ไม่ถือว่ำมีลิขสิทธิ์ 
ผลงานดังต่อไปนี้เป็นผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์ 
1.  ข่าวประจ าวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนก

วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 
 2.  รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

3.  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น 

4. ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของราชการ 
5. ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 1 – 4 ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท าข้ึน 
6. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือวิธีท างาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ 

หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
 
กำรได้มำซึ่งสิทธิ์ 
สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจด

ทะเบียน ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง โดยการเก็บรวบรวม
หลักฐานต่างๆ ที่แสดงว่าได้ท าการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ หรือความ
เป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป 

 
 บุคคลที่เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 

1. ผู้สร้างสรรค์งาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไม่ลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน และ
อาจหมายรวมถึงผู้สร้างสรรค์งานร่วมกันด้วย 

2. ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง 
3. ผู้ว่าจ้างในกรณีว่าจ้างให้บุคคลอื่นสร้างสรรค์งาน 
4. ผู้ดัดแปลง รวบรวม หรือประกอบกันเข้า โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
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5. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น 
6. ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ 

 
กำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใดๆ ต่องาน อันมีลิขสิทธิ์ของตนดังนี้ 
1. ท าซ้ าหรือดัดแปลงใหม่ 
2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
3. ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่ง

บันทึกเสียง 
4. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
5. อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตาม 6.1 , 6.2 , หรือ 6.3 โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็

ได้ที่ไม่เป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม 
 

ประโยชน์ของลิขสิทธิ์ 
1. ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะ

กระท าการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น หรือผลงานตามข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์ในการท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และให้เช่า
ต้นฉบับหรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ของตน รวมทั้งให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้ อ่ืน หรือ
อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้ลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม 

2. ประโยชน์ของประชาชนหรือผู้บริโภค 
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ มีผลให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะ

สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์และมีคุณค่าออกสู่ตลาดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ ความบันเทิง 
และได้ใช้ผลงานที่มีคุณภาพ 

3. การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียนอย่างไรก็ตาม 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีบริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ ให้สามารถตรวจค้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ 

นอกจากนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจน าหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (รลข.01) มาใช้เป็น
หลักประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคารในโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนตามนโยบายของ
รัฐบาล ทั้งนี้การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์มิใช่การจดทะเบียนตามกฎหมาย และมิได้หมายความว่าผู้แจ้งจะ
ได้รับสิทธิ์ในผลงานนั้น หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้นการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิเพ่ิมขึ้น
จากสิทธิที่มีอยู่เดิมของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
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1. แบบพิมพ์ค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.01) จ านวน 2 ชุด ซึ่งผู้แจ้งจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ประเภทของงาน ชื่อผู้แจ้ง ชื่อผู้สร้างสรรค์ สถานที่ติดต่อ ลักษณะ
ของงาน วิธีการสร้างสรรค์ เป็นต้น 

2. หลักฐานอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) เป็นต้น 

3. ส าเนาหรือภาพถ่ายผลงานลิขสิทธิ์ จ านวน 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. กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น 
กรณีท่ีผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์
งานนั้นขึ้น 

3. งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น 

4. งานที่สร้างสรรค์โดยการจ้างหรือตามค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐ ให้มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น 

5. งานศิลปะประยุกต์ ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น 
กรณีท่ีได้มีการโฆษณางานตาม 7.1 – 7.3 ในระหว่างระยะเวลาดังตาม 7.4 ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปี 
นับแต่ไดม้ีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
 
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมำยกำรค้ำ 

เครื่องหมำย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ค า ข้อความ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกัน 

เครื่องหมำยกำรค้ำ (Trade Mark) หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย
หรือเก่ียวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง
กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน 

เครื่องหมำยบริกำร หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ
บริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้
เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น 
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เครื่องหมำยรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้
เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด 
ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค้านั้น หรือเพ่ือรับรองเกี่ยวกับสภาพ 
ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั้น 

เครื่องหมำยร่วม หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้
โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน 
 

 กำรได้มำซึ่งควำมคุ้มครอง 
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เจ้าของเครื่องหมายการค้า

จะต้องน าเครื่องหมายการค้าที่คิดขึ้นไปท าการจดทะเบียนเสียก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองโดย
สมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 

 
สิทธิเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ 
1. เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้

เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้น แต่จะฟ้องคดีเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่ได้ เว้นแต่จะ
เป็นกรณีลวงขาย 

2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวที่
จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ และในกรณีที่ผู้อ่ืนละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้นมีสิทธิที่จะฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ และในกรณีที่มี
ผู้อื่นน าเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
อาจฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ 

 

ลักษณะของเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนได้ 
ลักษณะของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ที่

จะจดทะเบียนได้ จะต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด โดยประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ 
1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ มีลักษณะที่ท าให้ประชาชนหรือผู้ซื้อ

สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างจากสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายการค้าอ่ืน 
เช่น เป็นภาพหรือค าท่ีได้ประดิษฐ์ขึ้น ลายมือชื่อหรือภาพของผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น 

2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ.2534 เช่น เครื่องหมายราชการ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น  และ 

3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ บุคคลอ่ืนได้จด
ทะเบียนไว้แล้ว จนอาจจะท าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งก าเนิด
ของสินค้า โดยจะพิจารณาจากค า เสียงเรียกขาน รูปหรือภาพ การประดิษฐ์ของเครื่องหมาย เป็นต้น 
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อำยุแห่งควำมคุ้มครอง 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุความคุ้มครอง 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (เริ่ม

นับตั้งแต่วันยื่นค าขอ) โดยเมื่อจะครบก าหนดสามารถต่ออายุได้เป็นคราวๆ คราวละ 10 ปี 
 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแบบผังภูมิของวงจรรวม 
แบบผังภูมิของวงจรรวม คือ แบบ แผนผัง หรือภาพที่ท าขึ้น ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใด หรือ

วิธีใด เพ่ือให้เห็นถึงการจัดวางชิ้นส่วนทางไฟฟ้า หรือทางเดินไฟฟ้า เพ่ือใช้ผลิตให้เป็นวงจรรวม ไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปแบบใด เช่น แผนผัง (Layout Design) ซึ่งเป็นภาพวาดการจัดวางของวงจรไฟฟ้า และแบบที่เป็น
งานหน้ากาก (Mask Work) ซึ่งใช้ในการผลิตวงจรรวม ภาพถ่ายลายเส้นของวงจรรวม เป็นต้น 
 

เงื่อนไขของแบบผังภูมิท่ีจะขอรับควำมคุ้มครอง 
แบบผังภูมิที่จะน าไปขอรับความคุ้มครองได้นั้น จะต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) แบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นเอง และไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปใน

อุตสาหกรรมวงจรรวม 
(2) แบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยน าเอาชิ้นส่วน ส่วนเชื่อมต่อ แบบผัง

ภูมิหรือวงจรรวม อันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวมมาจัดวางใหม่ ในลักษณะที่ท าให้
เกิดเป็นแบบผังภูมิใหม่ ที่ไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมของวงจรรวม 
 

 บุคคลผู้มีสิทธิขอรับควำมคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
(1) ผู้ออกแบบ หรือผู้ออกแบบร่วม 
(2) พนักงานหรือลูกจ้าง ในกรณีที่เป็นการจ้างแรงงาน 
(3) ผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่เป็นการจ้างท าของ 
(4) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
(5) ผู้รับโอนหรือผู้รับมรดก 
 

เงื่อนไขในกำรยื่นขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม 
(1) กรณีที่น าแบบผังภูมิออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว ไม่ว่าภายในหรือภายนอก

ประเทศ การยื่นขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้น าแบบ
ผังภูมินั้นออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก 

(2) ในกรณีที่ยังไม่มีการน าแบบผังภูมิออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องยื่นขอจด
ทะเบียนภายใน 15 ปี นับแต่วันที่สร้างสรรค์แบบผังภูมินั้นเสร็จสิ้น 

 
อำยุแห่งควำมคุ้มครอง 
กฎหมายก าหนดให้หนังสือส าคัญแบบผังภูมิมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นจดทะเบียนหรือวันที่

น าออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 15 ปีนับแต่
วันที่สร้างสรรค์แบบผังภูมินั้นเสร็จ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ก็ไม่สามารถน าแบบผัง
ภูมิมาขอจดทะเบียนได้ แม้ว่าจะไม่เคยน าแบบผังภูมินั้นออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม 
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ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (Geographical Indications) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืน

ใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว หรืออาจกล่าวได้
ว่า ชื่อ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบระหว่างชื่อแหล่งภูมิศาสตร์นั้นกับสินค้า แสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค
ได้ทราบถึงแหล่งก าเนิดของสินค้านั้น ซึ่งแหล่งก าเนิดนั้นส่งผลให้สินค้านั้นมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันในท้องถิ่นอ่ืน 
 

 เงื่อนไขของสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ที่ขอรับควำมคุ้มครองได้  
1. เป็นชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอก

ว่าสินค้าท่ีเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
2. สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องมีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ คือ พ้ืนที่ของ

ประเทศ เขต ภูมิภาค และท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาป แม่น้ า เกาะ ภูเขา หรือ
พ้ืนที่อ่ืนท านองเดียวกัน 

3. ไม่เป็นชื่อที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง 
4. ไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

หรือนโยบายของรัฐ 
5. กรณีเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศจะต้องปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าได้รับ

การคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นและมีการใช้สืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันที่ยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนในประเทศ 

 

ผู้มีสิทธิยื่นค ำขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
1. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร

อ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 
2. บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ และมีถ่ินที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 
3. กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 

ผู้มีสิทธิใช้สิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ภำยหลังได้รับกำรขึ้นทะเบียนแล้ว 
1. ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 
2. ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 

อำยแุห่งกำรคุ้มครอง 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะได้รับการคุ้มครองตลอดไปโดยไม่มีก าหนด

ระยะเวลาจนกว่าจะมีการเพิกถอนทางทะเบียน  
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ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย คือ องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม

พ้ืนบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
องค์ควำมรู้ของชุมชนท้องถิ่นไทย หมายความว่า ความรู้ความช านาญ วิธีการ หรือ

เทคโนโลยีที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีหรือวิธีการใดๆ ที่ใช้ระบบ
ชีววิทยา หรือสิ่งมีชีวิต หรืออนุพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นมาใช้ ซึ่งถูกปรับปรุงเพ่ือประโยชน์ต่อสินค้าและ
บริการ เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืนๆ  

งำนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน หมายความว่า งานสร้างสรรค์ของกลุ่มคนในชุมชน บน
พ้ืนฐานวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม โดยสะท้อนความคิดและความคาดหวัง
ของชุมชนนั้น ด้วยเป็นการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม มาตรฐานและคุณค่าของ
ชุมชน ทั้งนี้ อาจใช้ภาษาหรือไม่ใช้ภาษา หรือผสมผสานระหว่างใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาเป็นสื่อ เช่น 
เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน กวีนิพนธ์พ้ืนบ้าน ปริศนาพ้ืนบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน ดนตรีพ้ืนบ้าน การฟ้อนร าพ้ืนบ้าน 
ละครพ้ืนบ้าน จิตรกรรมพ้ืนบ้าน ประติมากรรมพ้ืนบ้าน หัตถกรรมพ้ืนบ้าน เครื่องแต่งกายพ้ืนบ้าน 
และสิ่งทอพ้ืนบ้าน  

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว จะถูกรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลส าหรับ
ให้ประชาชนผู้สนใจได้ค้นหาข้อมูล หรือติดต่อกับผู้แจ้งข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจ อันเป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้มีการน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์   

 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สำมำรถน ำมำแจ้งข้อมูล  

องค์ควำมรู้ของชุมชนท้องถิ่นไทย ได้แก่ 
1. สาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  
2. สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  
3. สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้  
4. สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืนๆ  

 งำนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ได้แก่ 
1. สาขาเรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน และปริศนาพ้ืนบ้าน  
2. สาขาเพลงพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้าน  
3. สาขาฟ้อนร าพื้นบ้านและละครพื้นบ้าน  
4. สาขาผลผลิตของศิลปพ้ืนบ้าน เช่น จิตรกรรมพ้ืนบ้าน ประติมากรรมพ้ืนบ้าน หัตถกรรม

พ้ืนบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพ้ืนบ้าน 
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แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 
รำยช่ือกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

(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 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2547 
(2) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 
(3) พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543 
(4) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 

- กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การประกาศ
โฆษณา การคัดค้านและการโต้แย้งค าคัดค้าน การขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์ และการแก้ ไขหรือเพิก
ถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2547 

- กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2547 
- กฎกระทรวง ก าหนดรายชื่อประเภทสินค้าเฉพาะอย่างและก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรือพ้องกัน พ.ศ.2547 
(5) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไทย 
- ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นไทย พ.ศ.2545 
 

กำรด ำเนินกำรขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผู้ประดิษฐ์ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แจ้งความประสงค์และน า

รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์และเอกสารประจ าตัวของผู้ประดิษฐ์ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติสิ่งประดิษฐ์ในเบื้องต้น เช่น สิ่งประดิษฐ์หรือ

ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นควรขอรับความคุ้มครองในรูปแบบใด กล่าวคือ ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นที่
ก่อให้เกิดลักษณะใหม่ที่มีหน้าที่การท างาน ประโยชน์ใช้สอยก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นการประดิษฐ์ แต่
ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นเก่ียวกับรูปร่าง ลักษณะ หรือลวดลายที่ปรากฏอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิด
ความสวยงาม สามารถสรุปได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งควรที่จะยื่นขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

กรณีที่เป็นการประดิษฐ์ต้องพิจารณาอีกว่า ควรที่จะขอรับความคุ้มครองประเภท
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. เจ้าหน้าที่ด าเนินการส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณา ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ผู้ประดิษฐ์ส่งเอกสารขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อผลงานการประดิษฐ์ว่าสมควรขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือไม่ 
รวมทั้งส่งแจ้งผู้ประดิษฐ์ เพ่ือให้ผู้ประดิษฐ์เข้าชี้แจงข้อมูลความจริงอันเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิต้องการให้เข้าชี้แจง 

4. เมื่อทราบผลจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นมีข้อบกพร่อง 
อย่างมาก เช่น เหมือนหรือคล้ายกับสิ่ งประดิษฐ์ อ่ืน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
ให้สิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นอันตกไป หากผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ควรขอรับ
สิทธิบัตรแล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการจัดท าสัญญาโอนสิทธิระหว่างผู้ประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัย ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ หากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ควร
ขอรับสิทธิบัตร แต่มีข้อบกพร่องที่ต้องด าเนินการแก้ไข ให้ผู้ประดิษฐ์ด าเนินการแก้ไขตามความเห็น 
โดยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าสัญญาโอนสิทธิระหว่างผู้ประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ให้ผู้ประดิษฐ์ด าเนินการแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว 

5. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ประดิษฐ์ เพ่ือจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารร่วมกัน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะด าเนินการยื่นค า
ขอรับสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ประดิษฐ์ได้
ท าสัญญาโอนสิทธิกับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

6. เจ้าหน้าที่ติดตามผลการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอน 
7. เมื่อทราบผลการขอรับสิทธิบัตรแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรแก่

ผู้ประดิษฐ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการขอรับสิทธิบัตร 
8. เจ้าหน้าที่สรุปผล รวมทั้งวิเคราะห์ผลการด าเนินการ เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานต่อไป 
 
 กำรยื่นค ำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ 
 การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้น จะต้องยื่นค าขอพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเป็น
เงิน 500 บาท ซึ่งค าขอจะต้องประกอบด้วย 

(1) แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก  
(2) รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
(3) ข้อถือสิทธิ 
(4) บทสรุปการประดิษฐ์ 
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(5) รูปเขียน ( ถ้ามี ) 
(6) เอกสารอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบ

อ านาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
  รายการที่ (2) – (6) ต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4 

เมื่อยื่นค าขอรับสิทธิบัตรแล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลา
ว่า จะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผัน
ได ้หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 

การแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติม
พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียม 

กรณีค าขอรับสิทธิบัตรถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอมาด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน  250 บาท โดย
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้ง 2 ครั้ง ครั้งละ 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้น
ระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ และให้จัดส่งค าขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุดอีกหนึ่งชุดพร้อมทั้งส่งค า
แปลข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านกรณีที่ผู้อ่ืน
เห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์แต่น า
ผลงานของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน 

เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์  พร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 250 บาท โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
โฆษณา หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 

ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะท าการ
สืบค้นเอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ( รวมทั้งตรวจค้นเอกสารจาก
ต่างประเทศด้วย ) ถ้าค าขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาช าระ
ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะ
ยกค าขอ 

 
  กำรยื่นค ำขอรับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องยื่นค าขอพร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 250 บาท ซึ่งค าขอต้องประกอบด้วย 

(1) แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก  
(2) ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ ( ถ้ามี ) 
(3) ข้อถือสิทธิ 
(4) รูปเขียน 
(5) เอกสารอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบ

อ านาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
รายการที่ (2) - (5) ต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4 
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 เมื่อยื่นค าขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้
ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่าจะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากด าเนินการ
ไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 

การแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติม
พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียม 

กรณีค าขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอมาด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็น
เงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งสองครั้ง ครั้งละ 60 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ และให้จัดส่งค าขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุดอีกหนึ่ง
ชุดเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน กรณีที่ผู้อ่ืนเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้คิดค้นแต่น าผลงานของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน 

กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ขอไม่ต้องยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
ซึ่งจะใช้เฉพาะกรณีการประดิษฐ์เท่านั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแล้ว เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะท าการสืบค้นว่าเคยมีแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันแพร่หลายมาก่อนหรือไม่ ถ้า
ค าขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาช าระค่าธรรมเนียมการรับจด
ทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกค าขอ 
 
  กำรยื่นค ำขอรับอนุสิทธิบัตร 

 การยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียม ซึ่งค าขอจะต้อง
ประกอบด้วย 

(1) แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ  สป/สผ/อสป/001-ก  
(2) รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
(3) ข้อถือสิทธิ 
(4) บทสรุปการประดิษฐ์ 
(5) รูปเขียน (ถ้ามี) 
(6) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจ้าง หนังสือมอบอ านาจ 

หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นต้น 
รายการที่ (2) - (6) ต้องเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4 

เมื่อยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรแล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลา
ว่า จะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผัน
ได ้หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 

การแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติม
พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียม 
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กรณีค าขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องแล้ว จะรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียน
และออกอนุสิทธิบัตร และประกาศโฆษณาเป็นเงิน 1,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศ
โฆษณาอนุสิทธิบัตร เป็นเวลา 1 ปี 

เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลอ่ืนที่มีส่วนได้เสีย สามารถที่จะขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร
ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ โดยใช้แบบ สป/สผ/อสป/005-ก หากปรากฏว่า อนุ
สิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนต่อไป 

 

เอกสำรหลักฐำน รำยละเอียดเกี่ยวกับค ำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
 ค ำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ต้องมีความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน 
ดังนี้ 

1. แบบพิมพ์ค าขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน 
(หากข้อใดไม่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ไม่จ าเป็นต้องกรอก) 

2. รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้  
(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึง

ลักษณะส าคัญของการประดิษฐ์นั้นด้วย  
(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ จะต้องระบุถึงลักษณะที่ส าคัญของการ

ประดิษฐ์โดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว  
(3) สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับ

สิทธิบัตรจัดอยู่ในสาขาวิชาการหรือเทคโนโลยีด้านใด  
(4) ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวข้อง จะต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่มี

อยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือที่จะแสดงให้
เห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไรและเพียงใด  

(5) ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ (ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรมีรูปเขียน) ให้
อธิบายว่ารูปเขียนแต่ละรูปนั้นแสดงให้เห็นถึงส่วนใดของการประดิษฐ์ ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการอธิบายว่ารูป
เขียนนั้นมีส่วนประกอบหรือมีรายละเอียดและการใช้งานอย่างไร   

(6) การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จะต้องระบุรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่
ขอรับสิทธิบัตรว่ามีลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง การ
บรรยายในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์ และชัดเจนพอที่จะท าให้ผู้มีความช านาญระดับสามัญใน 
สาขาวิทยาการนั้นๆ สามารถอ่านแล้วเข้าใจการประดิษฐ์นั้นได้ และสามารถน าไปใช้และปฏิบัติตาม
การประดิษฐ์นั้นได้ด้วย  

(7) วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีการระบุในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์
โดยสมบูรณ์ถึงวิธีการประดิษฐ์หลายวิธี  ผู้ขอจะต้องระบุถึงวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีการ
เปิดเผยวิธีการประดิษฐ์เพียงวิธีเดียวในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผู้ขอก็สามารถระบุ
ว่า "วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ วิธีการดังที่ได้บรรยายไว้ในหัวข้อการเปิดเผย การประดิษฐ์
โดยสมบูรณ์"  
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(8) การใช้ประโยชน์ของการประดิษฐ์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม 
เกษตรกรรมหรือพาณิชยกรรม ในกรณีที่ลักษณะของการประดิษฐ์เองไม่สามารถแสดงได้ว่าจะ
น าไปใช้ในการผลิตในด้านต่างๆ ได้หรือไม่อย่างไร ผู้ขอจะต้องอธิบายให้เห็นว่าสามารถน าเอาการ
ประดิษฐ์นั้นไปใช้ในทางใดบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร แต่ถ้าโดยลักษณะของการประดิษฐ์นั้นเอง
แสดงให้เห็นได้อยู่แล้วว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตได้ก็ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อนี้ 

3. ข้อถือสิทธิ    
4. บทสรุปการประดิษฐ์     
5. รูปเขียน (ถ้ามี)  
6. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ ดังนี้ 
กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้ประดิษฐ์จะต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิตามแบบ แบบ สป/สผ/อสป/

001-ก (พ) (ไม่จ าเป็นต้องยื่นส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน) 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นผู้รับโอนสิทธิจากผู้ประดิษฐ์ จะต้องยื่นหนังสือโอนสิทธิ 
กรณีที่ผู้ขอเป็นนายจ้างผู้ประดิษฐ์จะต้องยื่นหนังสือแสดงการเป็นนายจ้างของผู้

ประดิษฐ์ 
ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล จะต้องยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
กรณีที่ผู้ขอประสงค์จะขอถือสิทธิวันยื่นให้เป็นวันเดียวกับที่ยื่นขอไว้ครั้งแรกใน

ต่างประเทศ ให้ยื่นค าขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก เป็นวันยื่นค าขอใน
ประเทศไทย (แบบ สป/สผ/อสป/002-ก) 
 
 ค ำขอรับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารและ
หลักฐาน ดังนี้ 

1. แบบพิมพ์ค าขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริงที่
ครบถ้วน (หากข้อใดไม่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ๆ ไม่จ าเป็นต้องกรอก)  

2. ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
3. ข้อถือสิทธิ 
4. รูปเขียนหรือภาพถ่าย 
5. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ ดังนี้ 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิตามแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 

(พ) (ไม่จ าเป็นต้องยื่นส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน) 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นผู้รับโอนสิทธิจากผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสือโอนสิทธิ  
กรณีที่ผู้ขอเป็นนายจ้างผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสือแสดงการเป็นนายจ้างของ

ผู้ออกแบบ 
ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล จะต้องยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
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ค ำขอแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
- แบบพิมพ์ค าขอแก้ไขเพ่ิมเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)  
- เอกสารที่ผู้ขอต้องแก้ไขเพ่ิมเติม (อาจจะเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบางส่วนของค าขอ

หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
ระยะเวลำไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รับแจ้ง 

 
กำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกำศโฆษณำค ำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์/สิทธิบัตรกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ อีก 1 ชุด 
(เฉพาะกรณีค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์  ผู้ขอต้องจัดส่งค าแปลข้อถือสิทธิและ

บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด 
ระยะเวลำไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอได้รับแจ้งครั้งที่สอง (ส าหรับอนุสิทธิบัตรไม่มี

ขั้นตอนนี้) 
 
ค ำขอให้ตรวจสอบกำรประดิษฐ์/ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก) 
 (ส าหรับค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีข้ันตอนนี้) 

ระยะเวลำ กรณีค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา
กรณีอนุสิทธิบัตร ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา 
 
กำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนและสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จะต้องตรวจความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตรอีก 1 ชุด 
แล้วแต่กรณี 

ระยะเวลำ ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รับแจ้ง  
 
ค ำขอแปลงค ำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร/ค ำขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรกำร
ประดิษฐ์ จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอแปลงค าขอฯ (แบบ สป/อสป/004-ก) 
- ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้เดิม 1 ชุด 

กรณีขอแปลงค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร ต้องกระท าก่อนมีการ
ประกาศโฆษณา 

กรณีขอแปลงค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต้องกระท าก่อนมีการรับ
จดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร 
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กำรคัดค้ำน จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
- แบบพิมพ์ค าขอโต้แย้ง (แบบ สป/สผ/008-ก) 
- เอกสารประกอบการคัดค้านส าหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 2 ชุด 

และเอกสารผู้คัดค้าน 1 ชุด 
การโต้แย้งจะต้องโต้แย้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน 

กำรขอน ำพยำนหรือส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอน าพยานหรือส่งหลักฐานเพ่ิมเติม (แบบ สป/สผ/007-ก (พ)) พร้อม
ทั้งพยานหรือหลักฐานที่จะน ามาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมจ านวน 1 ชุด 

ระยะเวลำ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาถึงระยะเวลาการขอน าพยานหรือ
หลักฐานว่าเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ดังนี้  

กรณีที่เป็นการคัดค้าน จะต้องยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คัดค้าน 
กรณีท่ีเป็นการโต้แย้ง  จะต้องยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โต้แย้ง 
 

ค ำอุทธรณ์ จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
- แบบพิมพ์ค าอุทธรณ์ (แบบ สป/สผ/อสป/009-ก) 
- เอกสารประกอบการอุทธรณ์ต้นฉบับจ านวน 1 ชุด และส าเนาอีกจ านวน 10 ชุด 
ระยะเวลำไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิบดี 

 
กำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและกำรต่ออำยุอนุสิทธิบัตร  จะต้องตรวจ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- ค าขอช าระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/010-ก)  
ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 จนสิ้นอายุแล้วแต่กรณี 
ระยะเวลำ  ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจะเริ่มต้นช าระตั้งแต่เริ่มปีที่ 5 จน

สิ้นอายุแล้วแต่กรณี (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ปีที่ 5-20 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่ 5-10 
และอนุสิทธิบัตร ปีที่ 5-6 และต่ออายุได้อีกสองครั้งๆ ละ 2 ปี ) โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นค า
ขอจนสิ้นปีที่ 4 ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องช าระภายใน 60 วัน ของระยะเวลาเริ่มต้นของแต่ละปี หาก
พ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ทรงสิทธิยังสามารถท่ีจะช าระได้ต่อไปอีก 120 วัน แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพ่ิมอีกร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมในปีนั้นๆ  
 

ค ำขอรับบ ำเหน็จพิเศษ จะต้องตรวจความครอบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
- แบบพิมพ์ค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ (แบบ สป/สผ/อสป/207-ค) พร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบ 
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ค ำขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลิกข้อถือสิทธิบำงข้อ  จะต้องตรวจความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ (แบบ สป/
สผ/อสป/208-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
 

ค ำขอรับใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญำตให้ใช้สิทธิตำมสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอรับในแทนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตให้ใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/209-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น ใบ
แจ้งความของสถานีต ารวจ เป็นต้น 
 
ค ำขอบันทึกค ำยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จะต้องตรวจความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอบันทึกค ายินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
(แบบ สป/สผ/อสป/202-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 

ค ำขออนุญำตใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จะต้องตรวจความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/203 -
ค) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 

 

ค ำขอให้ยกเลิกใบอนุญำตใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  จะต้องตรวจความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/
อสป/204-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
  
ค ำขอจดทะเบียนกำรอนุญำตใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  จะต้องตรวจความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนการอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ 
สป/สผ/อสป/205-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น 
ค ำขอจดทะเบียนกำรโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และกำรรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทำง
มรดก จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการรับโอน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก (แบบ สป/สผ/อสป/206-ค) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
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สถำนที่และวิธีกำรยื่นขอจดทะเบียน 
 
สถำนที่ย่ืนขอจดทะเบียน 

สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  

 
วิธีกำรยื่นขอจดทะเบียน 

1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
2. ส่งค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมช าระค่าธรรมเนียม  โดย

ช าระทางธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ค่ำธรรมเนียม  
 
ค่ำธรรมเนียมสิทธิบัตร 
ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
ค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ค าขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
การประกาศโฆษณา 
ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณีการประดิษฐ์) 
รับจดทะเบียน และออกสิทธิบัตร 
ค าคัดค้าน 
ค าอุทธรณ์  
ค าขอเปลี่ยนแปลงค าขอรับสิทธิบัตร 
 
ค่ำธรรมเนียมรำยปีส ำหรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ 
 ปีที่ 5      1,000 บาท 
 ปีที่ 6           1,200 บาท 
   ปีที่ 7            1,600 บาท 
 ปีที่ 8      2,200 บาท 
   ปีที่ 9           3,000 บาท 
 ปีที่ 10      4,000 บาท 
 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 

       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  
 หรือช าระทั้งหมดในคราวเดียว 
 

ค่ำธรรมเนียมรำยปีส ำหรับสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ปีที่ 5 
 ปีที่ 6 
 ปีที่ 7 
 ปีที่ 8 
 ปีที่ 9 
 ปีที่ 10 
 หรือช าระทั้งหมดในคราวเดียว 
 

ค่ำธรรมเนียมอนุสิทธิบัตร 
ค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งละ 
รับจดทะเบียนและการประกาศโฆษณา 
ค าขอให้ตรวจสอบ  
ค าขอเปลี่ยนแปลงค าขอรับอนุสิทธิบัตร 
 

ค่ำธรรมเนียมรำยปีส ำหรับอนุสิทธิบัตร 
 ปีที่ 5 
 ปีที่ 6 
 หรือช าระทั้งหมดในคราวเดียว 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุอนุสิทธิบัตร  
 ครั้งที่ 1 
 ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 

    500 บาท 
   650 บาท 
   950 บาท 
 1,400 บาท  
 2,000 บาท 
 2,750 บาท 
 7,500 บาท 

250 บาท 
  50 บาท 
500 บาท 
250 บาท  
100 บาท 

   
  750 บาท 
1,500 บาท  
2,000 บาท 

6,000 บาท 
9,000 บาท  

  14,200 บาท 
  16,600 บาท 
  19,200 บาท 
  22,000 บาท 
  25,000 บาท  
140,000 บาท 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

ผู้ประดิษฐ์แจ้งความประสงค์การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร 
พร้อมรายละเอยีดต่างๆ ของสิ่งประดิษฐ์และเอกสารประจ าตัวของผูป้ระดิษฐ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบแบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ประดิษฐ ์
ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น 

 

จัดเตรียมเอกสารการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร 

ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
ภายใน 15 วัน นับแตว่ันท่ีผู้ประดษิฐ์ลงนามในสัญญา 

 

แจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้ประดิษฐ์ 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร 

จัดท าสญัญาโอนสิทธิระหว่างผู้ประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัย 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควร 

หรือนับแต่วันท่ีผู้ประดิษฐ์แก้ไขสิ่งประดิษฐ์เสรจ็สิ้น 
 

ติดตามผล 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยส์ินทางปัญญาพิจารณาและตรวจสอบสิ่งประดิษฐ ์ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ประดษิฐ์แจ้งความประสงค ์

 

สรุป วิเคราะหผ์ลด าเนินการ 

เห็นชอบและให้แก้ไข 
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ขั้นตอนพิจำรณำขอรับสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขอ 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

ประกาศโฆษณา (90 วัน) 

ตรวจสอบความใหม่ของ 
การประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

แก้ไขเพ่ิมเติม 

คัดค้าน/โต้แย้ง 

ค าวินิจฉัยของอธิบดี 

อุทธรณ์ของคณะกรรมการ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

น าคดีสู่ศาล 

ยกค าขอ ผู้ขอมีสิทธิ 

สั่งยกค าขอ 

อุทธรณ์คณะกรรมการ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

น าคดีสู่ศาล 

ยกค าขอ 

รับจดทะเบียน ออกสิทธิบัตร 
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ขั้นตอนพิจำรณำขอรับอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขอ 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ผู้ขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วัน 

รับจดทะเบียน ประกาศโฆษณา 
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เอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ 
1. ค าขอจดทะเบียนตามประเภทเครื่องหมายที่จะจดทะเบียน (เครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม) พร้อมส าเนารวม 5 ชุด โดยให้กรอก
ข้อความต่างๆ ในค าขอจดทะเบียน ปิดรูปเครื่องหมาย พร้อมลงชื่อ และถ่ายส าเนาจากค าขอจด
ทะเบียนที่ได้กรอกข้อความ ปิดรูป และลงชื่อแล้วจ านวน 5 ชุด 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ
หนังสือเดินทาง ในกรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 

3. หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน โดยมีค ารับรองของผู้มีอ านาจให้ค ารับรองตาม
กฎหมาย ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 

4. ส าเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทน หรือ หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
5. รูปเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนกับที่ปิดลงในค าขอจดทะเบียน อีกจ านวน 5 รูป 
6. หลักฐานน าสืบลักษณะบ่งเฉพาะ หรือ หนังสือขอผ่อนผันการน าส่งหลักฐานดังกล่าว (ถ้ามี)  
 

ค่ำธรรมเนียม  
ขั้นตอนการยื่นค าขอจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับรายการสินค้าหรือบริการที่จะจด

ทะเบียนซึ่งต้องช าระค่าธรรมเนียมรายการสินค้าและบริการอย่างละ 500 บาท 
ขั้นตอนการรับจดทะเบียน โดยนายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมภายหลังครบ

ก าหนดตามประกาศโฆษณาและไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียน โดยผู้ขอต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม
จ านวนสินค้า/บริการอย่างละ 300 บาท 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแบบฟอรม์การขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ 
 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

แจ้งผลการพิจารณาแก่เจ้าของเครือ่งหมายการค้า 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีผู่้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

 

จัดเตรียมเอกสารการเพื่อยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
 

ยื่นค าขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้า ณ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา  
ภายใน 15 วัน นับแตว่ันท่ีเจ้าของเครื่องหมายการค้าลงนามในสญัญา 

 

แจ้งผลการด าเนินการแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการจดทะเบียน 

จัดท าสญัญาโอนสิทธิระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
กับมหาวิทยาลยั ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีผู่้ทรงคณุวุฒิเห็นชอบ 

หรือนับแต่วันท่ีเพิ่มเติมหรือแก้ไขเครื่องหมายการค้าเสร็จสิ้น 
 

ติดตามผล 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องหมายการค้า ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าของเครื่องหมาย
ทางการค้าแจ้งความประสงค ์

 

สรุป วิเคราะหผ์ลด าเนินการ 

เห็นชอบและให้
เพิ่มเตมิหรือแก้ไข 

เจ้าของเครื่องหมายการค้าลงทะเบียนแจง้ความประสงค์ขอให้ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
พร้อมรายละเอยีดต่างๆ ของเครื่องหมายการค้าและเอกสารประจ าตัวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
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ขั้นตอนพิจำรณำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจรับค าขอ 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

ตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ (90 วัน)  

ให้ตกลงกันเอง  ให้แก้ไขค าขอ  รับจด 

ตกลงกันได้  

ประกาศโฆษณา (90 วัน)  

ตกลงกันไมไ่ด ้
(รับจดค าขอแรก) 

ปฏิเสธ 

ไม่อุทธรณ ์

อุทธรณ์คณะกรรมการ 
(ภายใน 90 วัน) 

ยกค าอุทธรณ ์อุทธรณ์ฟังขึ้น 

ไม่มผีู้คัดคา้น 

มีผู้คัดค้าน 

ผู้ขอโต้แย้ง  (ภายใน 90 วัน) 

นายทะเบียนวินิจฉยั 

ไม่อุทธรณ ์

จ าหน่ายค าขอ 
ผู้ขอไมโ่ต้แย้ง 

อุทธรณ์คณะกรรมการ 
(ภายใน 90 วัน) 

น าคดีสู่ศาลภายใน 
(ภายใน 90 วัน) 

รับจดทะเบียน จ าหน่ายค าขอ 
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กำรด ำเนินกำรขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กรอกข้อความในแบบพิมพ์ แบบ บผ.1, บผ.1(พ) หรือบผ.1(Add) ให้ครบถ้วน 
- ค าขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอรับจดทะเบียน หรือ

ตัวแทน และ 
- ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ออกแบบเองจะต้อง กรอกข้อความในค ารับรองสิทธิขอจด

ทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมหรือกรณีผู้ขอเป็นชาวต่างชาติให้ใช้แบบ บผ.1(Add)  
2. เตรียมเอกสารการแสดงสิทธิในการขอจดทะเบียน 
- ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับโอนสิทธิ จะต้องแนบหนังสือโอนสิทธิ ที่มีลายมือชื่อผู้

โอน และผู้รับโอน 
- ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิโดยเหตุอื่น เช่น รบัมรดก สัญญาจ้าง เป็นต้น ให้ยื่น

เอกสารแสดงสิทธินั้นๆ  
3. เตรียมหนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่มอบผ่านตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาเพ่ือให้ด าเนินการแทน  
4. ตัวอย่างวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ยื่นขอจดทะเบียนจ านวน 4 ตัวอย่าง ส าหรับกรณีที่มี

การน าแบบผังภูมินั้นออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี  
5. รายละเอียดข้อมูลการท างานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของวงจรรวมเป็นภาษาไทย เช่น 

Data sheet เป็นต้น  
6. ภาพวาด หรือภาพถ่ายลายเส้น หรือสิ่งอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการผลิต

วงจรรวมที่มีแบบผังภูมิ เช่น แผ่นบัง(MASK) เป็นต้น  
 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม  

- ยื่นค าขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ ค าขอละ 1,000 บาท 
- การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ ฉบับละ 500 บาท 
- หนังสือส าคัญแบบผังภูมิ ฉบับละ 1,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยช าระค่าธรรมเนียมรายปี (เริ่มช าระใน

ปีที ่2) หรือจะช าระท้ังหมดในคราวเดียวกันก็ได้  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแบบฟอรม์การยื่นขอจดทะเบียน
วงจรรวม 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ออกแบบ 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีผู่้ทรงคุณวุฒิแจ้งผลการ

พิจารณา 

จัดเตรียมเอกสารการเพื่อยื่นค าขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม 
 

ยื่นค าขอจดทะเบยีนแบบผังภมูิของวงจรรวม ณ กรมทรัพย์สินทางปญัญา  
ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ออกแบบลงนามในสญัญา 

 

แจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้ออกแบบ 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการจดทะเบียน 

จัดท าสญัญาโอนสิทธิระหว่างผู้ออกแบบกับมหาวิทยาลยั  
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีผู่้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 

หรือนับแต่วันท่ีเพิ่มเติมหรือแก้ไขแบบผังภูมิของวงจรรวมเสร็จสิ้น 
 

ติดตามผล 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแบบผังภมูิของวงจรรวม 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ออกแบบแจ้งความประสงค ์

 

สรุป วิเคราะหผ์ลด าเนินการ 

เห็นชอบและให้
เพิ่มเตมิหรือแก้ไข 

ผู้ออกแบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอให้ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
พร้อมรายละเอยีดต่างๆ ของแบบผังภูมิของวงจรรวมและเอกสารประจ าตัวของผู้ออกแบบ 
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ขั้นตอนพิจำรณำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณา 

ขอเพิกถอนกรณีไม่มี
คุณสมบัติ/ค าขอไม่ถูกต้อง 

สอบสวน ตรวจสอบ 

เพิกถอน/ไม่เพิกถอน 

ยื่นค าขอ 

สั่งแก้ไข/ชี้แจง 

ยกค าขอ อธิบดีสั่งสอบสวน 
กรณีไม่มีความใหม่ 
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กำรด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือร่วมกันค้นหาสินค้าที่มีชื่อเสียงมีคุณลักษณะ

ทีส่ามารถจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และมีแหล่งก าเนิดอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
2. เจ้าหน้าที่หาข้อมูล สืบค้นประวัติความเป็นมาของสินค้า ศึกษาความเป็นไปได้ในการขอ

ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
3. เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปยังแหล่งก าเนิดของสินค้านั้น เพ่ือขอข้อมูลและประสานงานกับผู้น า

ท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสินค้า พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและข้อดีของการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

4. เจ้าหน้าที่น าข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิจัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น 

5. เมื่อคณะกรรมการฯ มีความเห็นชอบต่อสินค้าและข้อมูลที่เจ้าหน้าที่น าเสนอไว้แล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ  

6. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

7. เจ้าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกข้ันตอน 
8. เจ้าหน้าที่แจ้งผลของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อผู้น าท้องถิ่นในแหล่งก าเนิด

ของสินค้า และกลุ่มผู้ประกอบการ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา เพ่ือประชาสัมพันธ์
การได้รับการขึ้นทะเบียนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้านั้นต่อไป 

9. สรุป วิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
1. ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สช.01) พร้อมส าเนา รวมจ านวน 2 ชุด 
2. หลักฐานอื่นๆ ของผู้ขอ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล 
3. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
4. ภาพถ่ายของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน 
5. ต้นฉบับ ส าเนา หรือภาพถ่ายฉลากสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน 
6. เอกสารอื่นๆ ได้แก่  

- เอกสารยืนยันความมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้า  
- เอกสารยืนยันถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
- ภาพถ่ายแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ของแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน 
- เอกสารยืนยันว่าสินค้ามีแหล่งก าเนิดมาจากพ้ืนที่แหล่งภูมิศาสตร์ 
 

ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สช.01) อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามรายการในแบบพิมพ์ 
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(2) ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ 
(3) รายการสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ใช้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(5) รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับแหล่ง

ภูมิศาสตร์ 
(6) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน 
(7) รายละเอียดแสดงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนบนฉลากสินค้า 
(8) ลายมือชื่อของผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและวันเดือนปีที่ลงลายมือชื่อ 
 

ค่ำธรรมเนียม  
- ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์          
- ค าคัดค้านการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
- ค าอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียน  
- ค าขอแก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์          
- ค าขอเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์     
- ค าขออ่ืน                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับละ 500 บาท 
ฉบับละ 500 บาท 
ฉบับละ 500 บาท 
ฉบับละ 200 บาท 
ฉบับละ 200 บาท 
ฉบับละ 200 บาท 
 



38 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภมูิศำสตร์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ค้นหาสินค้าทีส่ามารถจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ได ้

ศึกษาความเป็นไปได ้
ในการขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของสินค้านั้น 

 
ประสานงานกับผู้น าท้องถิ่น 

และผูป้ระกอบกิจการเกี่ยวกับการสินค้า 

น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิจยั เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ต่อสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้น 

จัดท าค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมตเิห็นชอบ 

 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
ภายใน 7 วัน นับแต่วันทีค่ าขอขึ้นทะเบียนได้ผ่านความเห็นชอบ

จากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว 

ติดตามผล 

แจ้งผลการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตรต์่อผู้น าท้องถิ่น 
ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีทราบผลการพิจารณา 

สรุป วิเคราะหผ์ลการด าเนินการ 
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ขั้นตอนกำรขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภมูิศำสตร์ของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับค าขอ 

ตรวจสอบ 
รับฟังความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

 
ผ่าน โดยมีเงื่อนไขหรือไมม่ ี

ประกาศโฆษณา 90 วัน 

 ไม่มีคดัค้าน  มีคัดค้าน 

ไม่ผา่น ยกค าขอ  

ไม่อุทธรณ ์อุทธรณ์คณะกรรมการ 

ผลค าวินิจฉยั 
ออกหนังสือแจ้งผล  

ภายใน 15 วัน 
ไม่น าคดีสู่ศาล 

น าคดีสู่ศาล 

รับขึ้นทะเบียน 

 

 ผู้ขอไม่โต้แย้ง  ผู้ขอโต้แย้ง 

ละทิ้งค าขอ  ผลค าวินิจฉัย 
ออกหนังสือแจ้งผล

ภายใน 15 วัน 

 

อุทธรณ์คณะกรรมการ 
 

น าคดีสู่ศาล 

ไม่รับขึ้นทะเบียน 
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กำรด ำเนินกำรขอรับควำมคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น และงานศิลปวัฒนธรรม

พ้ืนบ้าน ทีป่รากฏในท้องถิ่นต่างๆ  
2. เจ้าหน้าที่น าเสนอองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น หรืองานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่สืบค้น

ข้อมูลได้ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอค าปรึกษาและร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการขอคุ้มครอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

3. เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปยังท้องที่ตั้งขององค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น หรืองานศิลป 
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือขอข้อมูลและประสานงานกับผู้น าท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทั้งสร้าง
ความเข้าใจและข้อดีของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

4. เจ้าหน้าที่น าข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิจัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น หรืองานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจะขอความคุ้มครอง 

5. เมื่อคณะกรรมการฯ มีความเห็นชอบต่อข้อมูลที่เจ้าหน้าที่น าเสนอไว้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดท าค าขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบ  

6. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ค าขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมวิจัยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ยื่นค าขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

7. เจ้าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกข้ันตอน 
8. เมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้น าท้องถิ่นในพ้ืนที่ตั้ง

ขององค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น หรืองานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านนั้น ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบ
ผลการพิจารณา เพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อไป 

9. สรุป วิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
 

กำรขอรับควำมคุ้มครองภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย  
การยื่นค าขอแจ้งข้อมูล ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าขอเพิกถอน ค าขอรับใบแทน และค าขอ

ตรวจค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ให้ใช้แบบค าขอดังต่อไปนี้  
1.  ค าขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                                    
2.  ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                     
3.  ค าขอเพิกถอนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                               
4.  ค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย     
5.  ค าขอตรวจค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                               

 
เอกสำรที่ต้องย่ืนในกำรแจ้งข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย 
          ให้ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทน ยื่นค าขอแจ้งข้อมูลตามแบบ ภป. 01 พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 

1.  ส าเนาค าขอ จ านวน 1 ฉบับ 

ใช้แบบ ภป. 01 
ใช้แบบ ภป. 02 
ใช้แบบ ภป. 03 
ใช้แบบ ภป. 04 
ใช้แบบ ภป. 05 
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2.  หนังสือมอบอ านาจพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีบุคคลธรรมดาหรือ
กลุ่มบุคคลที่มอบอ านาจให้ตัวแทนยื่นค าขอ) 

3.  ส าเนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ค าบรรยาย ภาพถ่ายหรือสิ่งอ่ืนใดที่แสดงถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีน ามาแจ้ง จ านวน 1 ชุด  

ในกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เช่น การ
อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ ให้ผู้ยื่น
ค าขอภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยหรือตัวแทน ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลตาม แบบ ภป. 02 ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้  

(1) ส าเนาค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล จ านวน 1 ฉบับ  
(2) หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  
(3) ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น ๆ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  

 
กำรเตรียมค ำขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย 

1.  เลือกประเภทของข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ที่ต้องการแจ้งข้อมูล 
2.  กรอกข้อมูล ชื่อเรื่อง (โดยใช้ถ้อยที่ค าเหมาะสมและกะทัดรัด) 
3.  กรอกข้อมูล ชื่อผู้ยื่นค าขอ (ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคลก็ได้) สัญชาติ  ที่

อยู่ (ที่ชัดเจน และสามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)  
4.  กรณีท่ีให้ตัวแทนมายื่น ให้กรอกข้อมูล ชื่อตัวแทน สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ชัดเจน และสามารถ

ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี) โดยต้องมีหนังสือมอบอ านาจแนบมาด้วย 
5.  ให้เลือกประเภทของข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ต้องการแจ้ง พร้อมทั้งเลือกสาขาที่

ตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลที่น ามาแจ้งมากท่ีสุด 
6.  ให้กรอกค าบรรยายรายละเอียดของข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขอแจ้ง เช่น  มีความ

เป็นมาอย่างไร ท าอย่างไร มีข้ันตอนการท าอย่างไร ใช้วัตถุดิบอะไรบาง เป็นต้น หากกรอกค าบรรยาย
รายละเอียดไม่พอในช่องว่างที่มี ให้กรอกเพ่ิมเติมในเอกสารแนบท้ายค าขอ 

7.  หากได้น าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขอแจ้ง ไปขึ้นทะเบียนหรือแจ้งไว้ที่หน่วยงานอ่ืนใด
ก่อนหน้านี้ ให้แจ้งไว้ด้วย 

8.  ให้ลงลายมือชื่อรับรองข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ  และยินยอมให้
ข้อมูลที่แจ้งไว้เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้และไม่เป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่นใด 
 
ค่ำธรรมเนียม 
          การแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  
 
สถำนที่ย่ืนค ำขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย 
          -  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  
          -  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือ  
          -  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลภูมิปญัญำท้องถิ่นไทยของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น  
และงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

น าข้อมูลองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นและงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ท่ีสืบค้นไดเ้สนอต่อผู้ทรงคณุวุฒิ เพ่ือขอความคิดเห็น 

 
ประสานงานกับผู้น าท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

เพื่อขอข้อมูล ข้อเสนอแนะ และรบัฟังความคิดเห็น 

 
ประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิการวิจัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนั้น 
 

จัดท าค าขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมตเิห็นชอบ 

 

ยื่นค าขอแจ้งข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่นไทย 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันทีค่ าขอแจ้งข้อมูลภูมิปญัญาท้องถิ่นไทย

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสรมิวิจัย 

ติดตามผล 

แจ้งผลการแจ้งข้อมูลภมูิปัญญาทอ้งถิ่นไทยต่อผู้น าท้องถิ่น 
ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีทราบผลการพิจารณา 

สรุป วิเคราะหผ์ลการด าเนินการ 
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