


ท ำไมต้องคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ

• ส่งเสริมให้มีกำรคิดค้น หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ

• เพื่อให้อ ำนำจผู้ขำดแก่ผูค้ิดค้น ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง

• จูงใจให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
(กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี)



ผลงำนอันเกิดจำกกำรประดิษฐ์ คิดค้น หรือกำรสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ ซ่ึงเน้นท่ีผลผลิตของสติปัญญำและควำมช ำนำญ โดยไม่

จ ำกัดชนิดของกำรสร้ำงสรรค์ หรือวิธีกำรแสดงออก

ส่ิงท่ีจับต้องได้ (สินค้ำต่ำง ๆ) ส่ิงของท่ีจับต้องไม่ได้ 
(บริกำร แนวคิดในกำรด ำเนินธุรกิจ 
กรรมวิธีกำรผลิตในอุตสำหกรรม)

ทรัพย์สินทำงปัญญำ (INTELLECTUAL PROPERTY)



ทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual property

ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม 

(INDUSTRIAL PROOERTY)

ลิขสิทธิ์ (COPYRIGHT)



ลิขสิทธิ์ (COPYRIGHT)

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้ำของลิขสิทธ์ิท่ีจะกระท ำกำรใด ๆ 
กับงำนท่ีผู้สร้ำงสรรค์ได้ท ำขึ้น ไม่ว่ำงำนเหล่ำนัน้จะแสดงออกใน
รูปแบบใดก็ตำม โดยกฎหมำยได้ก ำหนดประเภทงำนอันมีลิขสิทธ์ิไว้

• หำกเป็น บุคคลธรรมดำ ผลงำนลิขสทิธิ์จะได้รับกำรคุ้มครอง
ตลอดชีวิตผู้สร้ำงสรรค์ +50 ปี

• หำกเป็น นำมแฝง/นิติบุคคล จะได้รับกำรคุ้มครอง 50 ปี 
นับแต่สร้ำงสรรค์

รู้หรือไม่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ถือเป็นงำนวรรณกรรม 
ดังนัน้ จะได้รับกำรคุ้มครองแบบลิขสทิธิ์ ไม่สำมำรถขอสทิธบิัตรได้



สิ่งใดไม่ถือเป็นงำนอันมีลิขสิทธิ์

• ข่ำวประจ ำวัน และข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ที่มีลักษณะเป็นข่ำวสำร

• รัฐธรรมนูญ และกฎหมำย

• ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง ค ำช้ีแจง และหนังสือตอบโตท้ำงรำชกำร

• ค ำพิพำกษำ ค ำสั่ง ค ำวินิจฉัย และรำยงำนของรำชกำร

• ควำมคิด ขัน้ตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้ แนวควำมคิด 
หลักกำร กำรค้นพบ หรือทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์



ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม (INDUSTRIAL PROOERTY)

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีเก่ียวกับสินค้ำอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
อำจเป็นควำมคิดในกำรประดิษฐ์คิดค้น กระบวนกำร 
หรือเทคนิคในกำรผลิต ท่ีได้ปรับปรุง/คิดค้นขึ้นใหม่ 

หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ท่ีเป็นองค์ประกอบและรูปร่ำงของตัวผลิตภัณฑ์



ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม (INDUSTRIAL PROOERTY)

รู้หรือไม่ พันธุ์พืชใหม ่และพันธุ์พืชพื้นเมอืงเฉพำะถิ่น ได้รับกำรคุ้มครอง
เชิงทรัพย์สินทำงปัญญำ ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธ์ุพชื พ.ศ.2542



สิทธิบัตร (PATENT)

รู้หรือไม่ สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ คุ้มครองโครงสรำ้งภำยในของผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ คุ้มครองโครงสร้ำงภำยนอกของผลิตภัณฑ์

หนังสือส ำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองกำรประดษิฐ์
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ 

ที่มีลักษณะตำมที่กฎหมำยก ำหนด

• สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ (INVENTION PATENT)
• สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (DESIGN PATENT)
• อนุสิทธิบัตร (PETTY PATENT)



คุณสมบัติสิ่งประดิษฐ์ที่ขอรบัสิทธิบัตรได้

สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ สิทธิบัตรกำรออกแบบ อนุสิทธิบัตร

ความใหม่ (Novelty) ความใหม่ (Novelty) ความใหม่ (Novelty)

มีขัน้การประดิษฐ์ท่ีสูงขึ้น
(Inventive Step)

- -

สามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรมได้

สามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรมได้

สามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรมได้

คุ้มครอง 20 ปี
นับตัง้แต่วันย่ืน

คุ้มครอง 10 ปี
นับตัง้แต่วันย่ืน

คุ้มครอง 6 ปี
นับตัง้แต่วันย่ืน

(ต่อได้ 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 ปี)



ควำมใหม่ (NOVELTY)

• ต้องเป็นสิ่งที่ยังไม่มี ไม่แพร่หลำย และไม่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัรแล้ว

• ไม่มีกำรเปิดเผยสำรส ำคัญ รำยละเอียดไม่ว่ำทำงใดก็ตำมทัง้ในและต่ำงประเทศ 
(เอกสำร สิ่งพิมพ์ หนังสือ ผลงำนตีพิมพ์ กำรเปิดเผยต่อสำธำรณะชน)

ยกเว้น กำรแสดงในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนรัฐ
- งำนต้องจัดในประเทศ
- ต้องรีบยื่นขอรับกำรคุ้มครองภำยใน 12 เดือน
นับจำกวันออกแสดงผลงำน

- ต้องมีหนังสือรับรอง



ขัน้กำรประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (INVENTIVE STEP)

มีขัน้กำรประดิษฐ์ท่ีสูงขึ้น ไม่มีขัน้กำรประดิษฐ์ท่ีสูงขึ้น 

ไม่สามารถคิดค้น หรือท าได้โดยง่าย น าผลงานท่ีมีอยู่แล้วมาดัดแปลง หรือประกอบรวมกัน

การแก้ไขปัญหาท่ีต้องใช้สติปัญญาและเวลานาน น าเอาส่วนประกอบท่ีมีหน้าท่ีเดียวกันกับส่วนประกอบท่ีมี
อยู่แล้วมาใช้แทน

ให้ผลท่ีแตกต่างไปจากเดิมโดยไม่ได้คาดหวังมาก่อน การเปลี่ยนวัสดุท่ีแตกต่างไปจากเดิม

เป็นการแก้ปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ได้มานานแล้ว การย่อ/ขยายส่วนประกอบ การจัดล าดับส่วนประกอบ
ใหม่ แต่ไม่ให้ผลท่ีต่างไปจากเดิม 



กำรประยุกต์ใช้ทำงอุตสำหกรรม

• ต้องใช้ให้เกิดผลในทำงปฏิบตัไิด้ สำมำรถผลิตหรือสร้ำงขึ้นไดจ้ริง 
และมีขัน้ตอนที่สำมำรถปฏิบัตไิดจ้ริง

ตัวอย่ำง ส่ิงท่ีไม่สำมำรถประยุกต์ใช้ทำงอุตสำหกรรมได้

- วิธีกำรนวด

- วิธีกำรตรวจดูอวัยวะภำยในของร่ำงกำย

- กำรประดิษฐ์ใช้เพียงบุคคล

- กำรประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงเจตนำ
ใช้ในกำรศึกษำหริอกำรทดลอง



สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

• จุลชีพ และส่วนประกอบสว่นใดสว่นหนึ่งของจุลชีพ 
ที่มีอยู่ตำมธรรมชำต ิสัตว์ พืช หรือสำรสกัดจำกสตัว์หรือพืช

• กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

• ระเบียบข้อมูลส ำหรับกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์

• วิธีกำรวินิจฉัย บ ำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์หรือสัตว์

• กำรประดิษฐ์ที่ขดัตอ่ควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรม
อนำมัย หรือสวัสดิภำพของประชำชน

รู้หรือไม่ ไม่รับจดสทิธบัิตรวิธบี ำบัดรักษำ เนื่องจำกเป็นกำรใช้งำนเฉพำะบุคคล
นัน้เท่ำนัน้ ไม่สำมำรถประยุกต์ใช้ทำงอุตสำหกรรมได้ 



สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
เกณฑ์กำรรับจดสิทธบิัตรที่เกี่ยวข้องกับสำรสกัดจำกพืช สัตว์ และจุลินทรีย์



ระบบกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ

ระบบจดทะเบียน ระบบแจ้งข้อมูล ระบบขึ้นทะเบียน

สิทธิบัตร

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ

แบบผังภูมิวงจรรวม

พันธ์ุพืชใหม่

ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ลิขสิทธ์ิ

ควำมลับทำงกำรค้ำ

รู้หรือไม่ ทรัพย์สนิทำงปัญญำที่อยู่ในระบบแจ้งข้อมูลนัน้ จะได้รับกำรคุ้มครอง
แบบอัตโนมัติ ผู้ประดิษฐ์ไม่จ ำเป็นตอ้งยื่นตอ่กรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ



ถ้ำอย่ำงย่ืนขอรับทรัพย์สินทำงปัญญำต้องท ำอย่ำงไร

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
สรวิศ บำเปีย โทร 1524 ต่อ 12

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์ PT01, PT02, PT03

ลิขสิทธ์ิ
แบบ CR01 ย่่ืนแจ้งลิขสิทธ์ิ และสัญญาโอนลขิสทิธ์ิ

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ
แบบฟอร์ม TM01, การก าหนดจ าพวกรายการสินค้าและรายการสินค้า


