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กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

โดยโดย

ดรดร..กริชผกากริชผกา    บุญเฟองบุญเฟอง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ((สวทชสวทช..))
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ความหมายของทรัพยสินทางปญญา 
(intellectual property)

ผลงานอันเกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษยผลงานอันเกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย  
ทรัพยสินที่ไมมีรูปรางทรัพยสินที่ไมมีรูปราง ( (intangible property) intangible property) เปนทรัพยสินชนิดหนึ่งเปนทรัพยสินชนิดหนึ่ง  
นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพยนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย  ((ทรัพยสินที่ไมสามารถเคลื่อนยายไดทรัพยสินที่ไมสามารถเคลื่อนยายได  
เชนเชน  บานบาน  โรงงานโรงงาน  ที่ดินที่ดิน))  และสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย  ((ทรัพยสินที่สามารถทรัพยสินที่สามารถ
เคลื่อนยายไดเคลื่อนยายได  เชนเชน  รถยนตรถยนต  โทรศัพทโทรศัพท  นาฬกิานาฬิกา))
Intellectual property refers to creations of the mind: inventionIntellectual property refers to creations of the mind: inventions, literary s, literary 
and artistic works, and symbols, names, images, and designs usedand artistic works, and symbols, names, images, and designs used in in 
commerce. (WIPO)commerce. (WIPO)
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ประเภทของทรัพยสินทางปญญา

ทรัพยสินทางปญญาแบงไดเปนทรัพยสินทางปญญาแบงไดเปน 2  2 ประเภทประเภท  คือคือ
1.1. ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ ( (Copyright)Copyright)
2.2. ทรัพยสินทางอุตสาหกรรมทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ( (Industrial Property) Industrial Property) สามารถแบงไดดังนี้สามารถแบงไดดังนี้

สิทธิบัตรสิทธิบัตร ( (Patent) Patent) 
เครื่องหมายการคาเครื่องหมายการคา ( (Trademark) Trademark) 
แผนผังภูมิวงจรรวมแผนผังภูมิวงจรรวม ( (LayoutLayout--Designs of Integrated Circuit / Designs of Integrated Circuit / 
Utility Model)Utility Model)
ความลับทางการคาความลับทางการคา ( (Trade Secret )Trade Secret )
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ( (Geographical Indication) Geographical Indication) 
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กฎหมายทรัพยสนิทางปญญา 

พระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์พระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์  พพ..ศศ.. 25372537
พระราชบัญญตัิสิทธิบัตรพระราชบัญญตัิสิทธิบัตร  พพ..ศศ.. 2522 2522 แกไขเพิ่มเตมิโดยแกไขเพิ่มเตมิโดย  พรบพรบ..
สิทธิบัตรสิทธิบัตร  ((ฉบับที่ฉบับที่  22))  พพ..ศศ.. 2535 2535 และและ  พรบพรบ..สิทธิบัตรสิทธิบัตร  ((ฉบับที่ฉบับที่  33))  
พพ..ศศ.. 25422542
พระราชบัญญตัเิครื่องหมายการคาพระราชบัญญตัเิครื่องหมายการคา  พพ..ศศ.. 2534 2534 แกไขเพิ่มเตมิโดยแกไขเพิ่มเตมิโดย  
พรบพรบ..เครื่องหมายการคาเครื่องหมายการคา  ((ฉบับที่ฉบับที่  22))  พพ..ศศ.. 2543 2543 
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พระราชบัญญตัิคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมพระราชบัญญตัิคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  พพ..ศศ.. 2543 2543 
พระราชบัญญตัิความลับทางการคาพระราชบัญญตัิความลับทางการคา  พพ..ศศ.. 25452545
พระราชบัญญตัิคุมครองพันธุพืชพระราชบัญญตัิคุมครองพันธุพืช  พพ..ศศ.. 25422542
พระราชบัญญตัิคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรพระราชบัญญตัิคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  พพ..ศศ.. 25462546
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ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ ( (Copyright)Copyright)
1.1. ลักษณะของลิขสิทธิ์ลักษณะของลิขสิทธิ์
2.2. ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์
3.3. ผลงานที่ไมถือวามีลิขสิทธิ์ผลงานที่ไมถือวามีลิขสิทธิ์
4.4. เจาของลิขสิทธิ์เจาของลิขสิทธิ์
5.5. สิทธิแตเพียงผูเดยีวของเจาของลิขสิทธิ์สิทธิแตเพียงผูเดยีวของเจาของลิขสิทธิ์
6.6. อายุการคุมครองอายุการคุมครอง
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ลักษณะและสาระสําคัญของลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เปนสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใดๆลิขสิทธิ์เปนสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใดๆ  เกี่ยวกับงานที่ผูเกี่ยวกับงานที่ผู
สรางสรรคไดทําขึ้นสรางสรรคไดทําขึ้น  โดยการแสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ตางๆโดยการแสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ตางๆ  
ลิขสิทธิ์เปนทรัพยสินลิขสิทธิ์เปนทรัพยสิน  สามารถสามารถ  ซื้อซื้อ  ขายขาย  หรือโอนสิทธิกันไดหรือโอนสิทธิกันได  จะทั้งหมดจะทั้งหมด
หรือบางสวนก็ไดหรือบางสวนก็ได  โดยทําเปนลายลักษณอักษรโดยทําเปนลายลักษณอักษร
ไดรับการคุมครองโดยอัตโนมัติไดรับการคุมครองโดยอัตโนมัติ ( (Automatic protection) Automatic protection) นับตั้งแตไดนับตั้งแตได
สรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบียนสรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบียน    
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งานอันมีลิขสิทธิ์งานอันมีลิขสิทธิ์
ตองเปนงานที่สรางสรรคตองเปนงานที่สรางสรรค  คือคือ  เปนงานที่ทําหรือกอใหเกิดขึ้นดวยเปนงานที่ทําหรือกอใหเกิดขึ้นดวย
ความคิดริเริ่มความคิดริเริ่ม ( (originality) originality) ของผูสรางสรรคนั้นดวยตนเองของผูสรางสรรคนั้นดวยตนเอง  
ตองเปนงานที่มีรูปรางปรากฏตองเปนงานที่มีรูปรางปรากฏ  คือคือ  เปนงานที่ไดแสดงออกมาใหเปนงานที่ไดแสดงออกมาให
ปรากฎเปนรูปรางอันสามารถจับตองสัมผัสหรือมองเปนไดปรากฎเปนรูปรางอันสามารถจับตองสัมผัสหรือมองเปนได
(expression(expression ) ) 
ตองเปนงานประเภทที่กฎหมายกําหนดตองเปนงานประเภทที่กฎหมายกําหนด
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ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์
1.1. งานวรรณกรรมงานวรรณกรรม ( (literary work) literary work) เชนเชน  หนังสือหนังสือ  จุลสารจุลสาร  สิ่งเขียนสิ่งเขียน  สิ่งพิมพสิ่งพิมพ  

โปรแกรมคอมพิวเตอรโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.2. งานนาฏกรรมงานนาฏกรรม ( (dramatic work) dramatic work) เชนเชน  งานเกี่ยวกับการรํางานเกี่ยวกับการรํา  การเตนการเตน  การการ

ทําทาทําทา  หรือหรือ  การแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราวการแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว  การแสดงโดยวิธีใบการแสดงโดยวิธีใบ
3.3. งานศิลปกรรมงานศิลปกรรม ( (artistic work) artistic work) เชนเชน  งานดานจิตรกรรมงานดานจิตรกรรม  ประติมากรรมประติมากรรม  

ภาพพิมพภาพพิมพ  สถาปตยกรรมถายภาพสถาปตยกรรมถายภาพ  ภาพประกอบแผนที่ภาพประกอบแผนที่  โครงสรางโครงสราง  ศิลปศิลป
ประยุกตประยุกต  และและ  รวมทั้งภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวรวมทั้งภาพถายและแผนผังของงานดังกลาว

4.4. งานดนตรีกรรมงานดนตรีกรรม  (  (musical work) musical work) เชนเชน  ทํานองและเนื้อรองหรือทํานองทํานองและเนื้อรองหรือทํานอง
อยางเดียวอยางเดียว  รวมถึงโนตเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลวรวมถึงโนตเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว
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5. 5. งานโสตทัศนวัสดุงานโสตทัศนวัสดุ ( (audioaudio--visual work) visual work) เชนเชน  วีดีโอเทปวีดีโอเทป  แผนเลเซอรดิสกแผนเลเซอรดิสก
6. 6. งานภาพยนตรงานภาพยนตร ( (cinematographic work)cinematographic work)
7. 7. งานสิ่งบันทึกเสียงงานสิ่งบันทึกเสียง ( (sound recording work) sound recording work) เชนเชน  เทปเพลงเทปเพลง  แผนคอมแพ็คแผนคอมแพ็ค

ดิสกดิสก
8. 8. งานแพรเสียงแพรภาพงานแพรเสียงแพรภาพ ( (sound and video broadcasting work) sound and video broadcasting work) เชนเชน  การนําการนํา

ออกเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศนออกเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน
9. 9. งานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดีงานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตรแผนกวิทยาศาสตร  หรือแผนกหรือแผนก

ศิลปะศิลปะ
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ผลงานที่ไมถอืวามีลขิสิทธิ์
ขาวประจําวันขาวประจําวัน  และขอเท็จจริงตางๆและขอเท็จจริงตางๆ  ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสาร  อันอัน
มิใชงานในแผนกวรรณคดีมิใชงานในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะแผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ
รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายและกฎหมาย
ระเบียบระเบียบ  ขอบังคับขอบังคับ  ประกาศประกาศ  คําสั่งคําสั่ง  คําชี้แจงคําชี้แจง  และหนังสือโตตอบของและหนังสือโตตอบของ  
หนวยงานรัฐหนวยงานรัฐ
คําพิพากษาคําพิพากษา  คําสั่งคําสั่ง  คําวินิจฉัยคําวินิจฉัย  และรายงานของทางราชการและรายงานของทางราชการ
คําแปลและการรวบรวมสิ่งตางๆคําแปลและการรวบรวมสิ่งตางๆ  ที่ไดกลาวขางตนที่ไดกลาวขางตน  ที่หนวยงานของรัฐที่หนวยงานของรัฐ
ไดจัดทําขึ้นไดจัดทําขึ้น
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เจาของลิขสิทธิ์
ผูสรางสรรคงานเพียงผูเดียวผูสรางสรรคงานเพียงผูเดียว  หรือผูสรางสรรคงานรวมกันหรือผูสรางสรรคงานรวมกัน  ((มาตรามาตรา 8 8))
ผูสรางสรรคในฐานะพนักงานผูสรางสรรคในฐานะพนักงาน  หรือลูกจางหรือลูกจาง  ((มาตรามาตรา 9 9))
ผูวาจางผูวาจาง  ((มาตรามาตรา1010))
ผูดัดแปลงผูดัดแปลง  ((มาตรามาตรา1111)) / / ผูรวบรวมหรือประกอบกันเขาผูรวบรวมหรือประกอบกันเขา  ((มาตรามาตรา 12 12))
กระทรวงกระทรวง  ทบวงทบวง  กรมกรม  หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น  
((มาตรามาตรา 14 14))
ผูรับโอนลิขสิทธิ์ผูรับโอนลิขสิทธิ์  ((มาตรามาตรา 17 17))
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สิทธิแตเพยีงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ ์
ทําซ้ําหรือดัดแปลงทําซ้ําหรือดัดแปลง
การเผยแพรตอสาธารณชนการเผยแพรตอสาธารณชน
ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานใหเชาตนฉบับหรือสําเนางาน  โปรแกรมคอมพิวเตอรโปรแกรมคอมพิวเตอร  โสตทัศนวัสดุโสตทัศนวัสดุ  
ภาพยนตรภาพยนตร  และสิ่งบันทึกเสียงและสิ่งบันทึกเสียง
ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่นใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น  ((ตางจากการโอนลิขสิทธิ์ตางจากการโอนลิขสิทธิ์))
อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิในการทําซ้ําอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิในการทําซ้ํา  ดัดแปลงดัดแปลง  เผยแพรตอสาธารณชนเผยแพรตอสาธารณชน  
และใหเชาและใหเชา  เชนเชน  การทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิการทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ ( (licensing agreement) licensing agreement) 
โดยไดรับคาลิขสิทธิ์โดยไดรับคาลิขสิทธิ์ ( (royalty) royalty) เปนคาตอบแทนเปนคาตอบแทน
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อายกุารคุมครอง
อายุของผูสรางสรรคอายุของผูสรางสรรค  ++ 50 50 ปป
กรณีนิติบุคคลกรณีนิติบุคคล:: 50 50 ปนับแตไดสรางสรรคงานปนับแตไดสรางสรรคงาน
งานภาพถายงานภาพถาย  โสตทัศนวัสดุโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตรภาพยนตร  หรืองานแพรเสียงแพรภาพหรืองานแพรเสียงแพรภาพ  50 50 ปป  
นับแตไดสรางสรรคงานนับแตไดสรางสรรคงาน
งานงานศิลปศิลปประยุกตประยุกต    2525  ปป  นับแตไดสรางสรรคงานนับแตไดสรางสรรคงาน
การนับระยะเวลาสิ้นสุดการนับระยะเวลาสิ้นสุด  คือคือ  วันสิ้นวันสิ้นปปฎิปปฎิทินของปนั้นทินของปนั้น  ((มาตรามาตรา  2525))
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สิทธิบตัรสิทธิบตัร  (Patent)(Patent)

1.1. ลักษณะของสิทธิบัตรลักษณะของสิทธิบัตร
2.2. เงื่อนไขของการขอรบัความคุมครองสิทธิบัตรเงื่อนไขของการขอรบัความคุมครองสิทธิบัตร
3.3. สิ่งที่ขอรบัสิทธิบัตรไมไดสิ่งที่ขอรบัสิทธิบัตรไมได
4.4. อายุการคุมครองสิทธิบัตรอายุการคุมครองสิทธิบัตร
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ลักษณะของสิทธิบตัร
หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐคิดคนหนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐคิดคน  หรือการหรือการ
ออกแบบผลติภัณฑออกแบบผลติภัณฑ
สิทธิเด็ดขาดแตเพียงผูเดียวในการแสวงหาประโยชนจากสิทธิบัตรนั้นสิทธิเด็ดขาดแตเพียงผูเดียวในการแสวงหาประโยชนจากสิทธิบัตรนั้น  
ภายในระยะเวลาที่จํากัดภายในระยะเวลาที่จํากัด
การประดิษฐการประดิษฐ  หมายถึงหมายถึง  ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลกัษณะความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลกัษณะ
องคประกอบองคประกอบ  โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑโครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑ  รวมทั้งกรรมวิธีในรวมทั้งกรรมวิธีใน
การผลิตการผลิต  การเก็บรักษาการเก็บรักษา  หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้นหรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น  
หรือทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมหรือทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม  ที่แตกตางไปจากเดิมที่แตกตางไปจากเดิม
การออกแบบผลิตภัณฑการออกแบบผลิตภัณฑ  หมายถึงหมายถึง  ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกบัรูปรางความคิดสรางสรรคเกี่ยวกบัรูปราง  
ลักษณะภายนอกของผลติภัณฑที่แตกตางไปจากเดิมลักษณะภายนอกของผลติภัณฑที่แตกตางไปจากเดิม  
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เงื่อนไขของการขอรับสทิธบิัตร
1.  1.  สิทธิบัตรการประดิษฐสิทธิบัตรการประดิษฐ

--  เปนสิ่งประดิษฐขึ้นใหมเปนสิ่งประดิษฐขึ้นใหม ( (novelty) novelty) 
--  มีขั้นตอนการประดิษฐสูงขึ้นมีขั้นตอนการประดิษฐสูงขึ้น ( (inventive step) inventive step) 
--  สามารถนําไปใชประโยชนไดในทางอตุสาหกรรมสามารถนําไปใชประโยชนไดในทางอตุสาหกรรม ( (capable of capable of 
industrial application)industrial application)

2.   2.   สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
--  ตองเปนการออกแบบผลติภัณฑใหมตองเปนการออกแบบผลติภัณฑใหม  เพื่ออุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรม  
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สิ่งที่ขอรับสทิธบิัตรไมได
การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไมไดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไมได
1.1. จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามจุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตาม

ธรรมชาติธรรมชาติ  สัตวสัตว  พืชพืช  หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืชหรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช
2.2. กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรกฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3.3. ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
4.4. วิธีการวินิจฉัยวิธีการวินิจฉัย  บําบัดบําบัด  หรือรักษาโรคมนุษยหรือรักษาโรคมนุษย  หรือสัตวหรือสัตว
5.5. การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอยการประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีหรือศีลธรรมอันดี  อนามัยอนามัย  

หรือหรือสวัสดิสวัสดิภาพของประชาชนภาพของประชาชน
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การออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรไมไดการออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรไมได
1. 1. แบบผลิตภัณฑที่ไมใชการออกแบบผลิตภัณฑใหมแบบผลิตภัณฑที่ไมใชการออกแบบผลิตภัณฑใหม
2. 2. ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. 3. แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ((ยังไมมีการกําหนดยังไมมีการกําหนด))
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อายกุารคุมครองสิทธบิัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐสิทธิบัตรการประดิษฐ      20 20 ปป  นับแตวันขอรับสิทธิบัตรนับแตวันขอรับสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ    10 10 ปป  นับแตวันขอรับสิทธิบัตรนับแตวันขอรับสิทธิบัตร
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อนุสิทธิบตัรอนุสิทธิบตัร
ใหคุมครองการประดิษฐเทานั้นใหคุมครองการประดิษฐเทานั้น
ตองเปนการประดิษฐที่ใหมตองเปนการประดิษฐที่ใหม  และสามารถประยุกตใชในทางและสามารถประยุกตใชในทาง
อุตสาหกรรมไดอุตสาหกรรมได
แตไมตองมีขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้นแตไมตองมีขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น  
อายุการคุมครองอายุการคุมครอง  6 6 ปนับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรปนับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตร  และสามารถตออายุไดและสามารถตออายุได
อีกอีก  2 2 ครั้งครั้ง  ครั้งละครั้งละ  2 2 ปป    รวมไดรวมได  10 10 ปป  
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เครื่องหมายการคาเครื่องหมายการคา ( (Trademark)Trademark)
1.1. ลักษณะของเครื่องหมายการคาลักษณะของเครื่องหมายการคา
2.2. ประเภทของเครื่องหมายทีไ่ดรับการคุมครองประเภทของเครื่องหมายทีไ่ดรับการคุมครอง
3.3. ลักษณะของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไดลักษณะของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนได
4.4. สิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคา  
5.5. อายุการคุมครองอายุการคุมครอง
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ลักษณะของเครื่องหมายการคา
ไดรับการคุมครองตอเมื่อไดทําการจดทะเบียนไดรับการคุมครองตอเมื่อไดทําการจดทะเบียน
เปนเครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมาเปนเครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมายย
การคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตางจากสินคาของการคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตางจากสินคาของ
บุคคลอื่นบุคคลอื่น ( (identification function) identification function) 
เครื่องหมายเครื่องหมาย  หมายถึงหมายถึง  ภาพถายภาพถาย  ภาพวาดภาพวาด  ภาพประดิษฐภาพประดิษฐ  ตราตรา  ชื่อชื่อ  คําคํา
ตัวหนังสือตัวหนังสือ  ตัวเลขตัวเลข  ลายมือชื่อลายมือชื่อ  หรือสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหรือสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันหลายอยางรวมกัน
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ประเภทของเครื่องหมาย

1.   1.   เครื่องหมายการคาเครื่องหมายการคา ( (trade mark)trade mark)
2.   2.   เครื่องหมายบริการเครื่องหมายบริการ ( (service mark)service mark)
3.   3.   เครื่องหมายรับรองเครื่องหมายรับรอง ( (certification mark)certification mark)
4.   4.   เครื่องหมายรวมเครื่องหมายรวม ( (collective mark)collective mark)
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ลักษณะของเครื่องหมายการที่จดทะเบียนได
1. 1.   มีลักษณะบงเฉพาะมีลักษณะบงเฉพาะ ( (distinctiveness) distinctiveness) มาตรามาตรา 7  7 

-- ลักษณะบงเฉพาะในตัวเองลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (  ( inherent distinctiveness) inherent distinctiveness) เชนเชน  ชื่อตัวชื่อตัว    
ชื่อสกุลชื่อสกุล  ตัวหนังสือตัวหนังสือ  ตัวเลขตัวเลข  หรือคําที่ประดิษฐขึ้นหรือคําที่ประดิษฐขึ้น (  ( Xerox, Kodak)Xerox, Kodak)

-- ลักษณะบงเฉพาะโดยการใชลักษณะบงเฉพาะโดยการใช ( (distinctiveness through use)distinctiveness through use)
2.2. ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย   มาตรามาตรา 8  8 เชนเชน  ตราแผนดินตราแผนดิน  

เครื่องหมายราชการเครื่องหมายราชการ  ธงชาติธงชาติ  เครื่องหมายกาชาดเครื่องหมายกาชาด
3. 3. ไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น
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สิทธิของเจาของเครื่องหมายการคา
1.1. เครื่องหมายการคาที่ยังไมไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ยังไมไดจดทะเบียน

--  มีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นมีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้น  
--  แตจะฟองรองคดีไมไดแตจะฟองรองคดีไมได  

2.2. เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลว
--  มีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะใชเครื่องหมายการคากับสินคาที่จดมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะใชเครื่องหมายการคากับสินคาที่จด  
ทะเบยีนไวทะเบยีนไว

--  มีสิทธิฟองรองและเรียกคาเสียหายไดมีสิทธิฟองรองและเรียกคาเสียหายได  
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อายกุารคุมครอง

10 10 ปป  
ตออายุไดเปนคราวๆตออายุไดเปนคราวๆ  คราวละคราวละ  10 10 ปป
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การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ประเภทของ IP สาระสําคัญ กฏหมาย
สิทธิบัตรการสิทธิบัตรการ
ประดิษฐประดิษฐ

New invention with an inventive step and New invention with an inventive step and 
capable of industrial applicationcapable of industrial application

20 yrs.20 yrs.
อนุสิทธบิัตรอนุสิทธบิัตร New invention and capable of  industrial New invention and capable of  industrial 

applicationapplication
6 yrs. (2+2=10  yrs.)6 yrs. (2+2=10  yrs.)

  สทิธิบัตรการสทิธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑออกแบบผลิตภัณฑ

New Design for industry, including New Design for industry, including 
handicraftshandicrafts

10 yrs.10 yrs.

พรบพรบ..สิทธิบัตรสิทธิบัตร
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ประเภทของ IP สาระสําคัญ กฎหมาย
เครื่องหมายการคาเครื่องหมายการคา Photograph, drawing, device, brand,   name, Photograph, drawing, device, brand,   name, 

word, letter, signature, combination of colors, word, letter, signature, combination of colors, 
and so on used to distinguish particular goods and so on used to distinguish particular goods 
and services from other goods and servicesand services from other goods and services

10 yrs and renewable 10 yrs and renewable 

พรบพรบ..เครื่องหมายเครื่องหมาย
การคาการคา  

ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ Creative literary, dramatic, artistic, musical, Creative literary, dramatic, artistic, musical, 
audiovisual, cinematographic works, sound audiovisual, cinematographic works, sound 
recording, computer program, and so on.recording, computer program, and so on.

life + 50 yrs  life + 50 yrs  
protected without registrationprotected without registration

พรบพรบ..ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์
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……..THANK YOU..THANK YOU……....

Krithpaka@nstda.or.thKrithpaka@nstda.or.th
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