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ความรูเบื้องตนดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา 
 

1. ความหมายทรัพยสินทางปญญา 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคของมนุษย ซึ่ง
เนนที่ผลผลิตของสติปญญาและความชํานาญ โดยไมคํานึงถึงชนิดของการสรางสรรคหรือวิธีในการแสดงออก 
ทรัพยสินทางปญญา อาจเปนสิ่งที่จับตองได เชน สินคาตางๆหรือเปนสิ่งที่จับตองไมได เชน บริการ 
แนวความคิด กรรมวิธี และทฤษฎีตางๆเปนตน 

2. ประเภททรัพยสินทางปญญา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial 
property) และลิขสิทธ์ิ (Copyright) 

2.1. ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) หมายถึง ความคิดสรางสรรคของมนุษยที่
เกี่ยวกับสินคาอุตสาหกรรมตางๆความคิดสรางสรรคน้ีจะเปนความคิดในการประดิษฐคิดคน การออกแบบ
ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะเปนกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตที่ไดปรับปรุงหรือคิดคนข้ึนใหม 
หรือที่เกี่ยวกับตัวสินคา หรือผลิตภัณฑที่เปนองคประกอบและรูปรางสวยงามของตัวผลิตภัณฑ นอกจากน้ียัง
รวมถึงเครื่องหมายการคาหรือย่ีหอ ช่ือและถ่ินที่อยูทางการคาที่รวมถึงแหลงกําเนิดสินคาและการปองกันการ
แขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม  จึงสามารถแบงออกไดดังน้ี 

- สิทธิบัตร (Patent) 
- อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 
- เครื่องหมายการคา (Trademark)   
- แบบผังวงจรรวม (Layout-Designs  of  Integrated  Circuit) 
- ความลับทางการคา (Trade  Secrets) 
- สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical  Indication) 
- ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2.2. ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู
สรางสรรคไดริเริ่มโดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการ
สรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของผูอื่น โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธ์ิให
คุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน 
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ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม 

(Industrial property) 

ลิขสิทธ์ิ  
(Copyright) 

- สิทธิบัตร (Patent) 
- อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 
- เครื่องหมายการคา (Trademark)   
- แบบผังวงจรรวม (Layout-Designs  of  
Integrated  Circuit) 
- ความลับทางการคา (Trade  Secrets) 
- สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical  Indication) 
- ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

- วรรณกรรม 
- นาฏกรรม 
- ศิลปกรรม   
- ดนตรีกรรม 
- โสตทัศนวัตถุ 
- ภาพยนตร 
- สิ่งบันทึกเสียง 
- งานแพรเสียงแพรภาพ 
- งานอื่นใด ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร 
และศิลปะ 

ทรัพยสินทางปญญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ประเภททรัพยสินทางปญญา 

 

3. ความหมายของทรัพยสินทางอุตสาหกรรมแตละประเภท 

3.1 สิทธิบัตร (Patent) 

คือ หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ 
(Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก สิทธิบัตรการประดิษฐ สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ และอนุสิทธิบัตร  

ผูทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสวงหาผลประโยชนจาก
การประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรน้ัน ภายในระยะเวลาตามทีก่ฎหมาย
กําหนด 

สิทธิบัตรการประดิษฐ (Invention Patent) หมายถึง การใหความคุมครองการคิดคนเกี่ยวกับ
ลักษณะองคประกอบโครงสราง หรือกลไกของผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (Design Patent) หมายถึง การใหความคุมครองความคิด
สรางสรรคที่เกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ องคประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ ซึ่ง
สามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได และแตกตางไปจากเดิม 
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อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ การใหความคุมครองการประดิษฐจากความคิดสรางสรรคที่มี
ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก โดยอาจเปนการประดิษฐคิดคนข้ึนใหม หรือปรับปรุงจากการประดิษฐที่
มีอยูกอนเพียงเล็กนอย 

3.2 แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit) 

หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทําข้ึน ไมวาจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใด เพื่อแสดงถึงการจัดวาง
และการเช่ือมตอของวงจรไฟฟา เชน ตัวนําไฟฟา หรือตัวตานทาน เปนตน 

3.3 เครื่องหมายการคา (Trademark) 

หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือตรา ที่ใชกับสินคาหรือบริการ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

เครื่องหมายการคา (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชกับสินคาเพื่อแสดงวาสินคาที่ใช
เครื่องหมายน้ันแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น เชน มามา กระทิงแดง เปนตน  

เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชกับบริการ เพื่อแสดงวาบริการที่
ใชเครื่องหมายน้ันแตกตางกับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เชน การบินไทย ธนาคารกรุงไทย 
โรงแรมดุสิตธานี เปนตน 

เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใชหรือจะ
ใชกับสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเปนการรับรองเกี่ยวกับสินคาหรือบริการน้ัน เชน เชลลชวนชิม แม
ชอยนางรํา ฮาลาล เปนตน 

เครื่องหมายรวม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชหรือจะใช
โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคล 
หรือองคกรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เชน ตราชางของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนตน 

3.4 ความลับทางการคา (Trade Secret) 
หมายถึง ขอมูลการคาซึ่งยังไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป โดยเปนขอมูลที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยเน่ืองจาก

ขอมูลน้ันเปนความลับ และมีการดําเนินการตามสมควรเพื่อทําใหขอมูลน้ันปกปดเปนความลับ 

3.5 ชื่อทางการคา (Trade Name) 

หมายถึง ช่ือที่ใชในการประกอบกิจการ เชน ไทยประกันชีวิต ขนมบานอัยการ เปนตน 

3.6 สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications) 

หมายถึง ช่ือ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเรียกหรือใชแทนแหลงภูมิศาสตรและสามารถบงบอกวา
สินคาที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรน้ัน เปนสินคาที่มีคุณภาพ ช่ือเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตร
ดังกลาว เชน ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ผาไหมยกดอกลําพูน สมโอนครชัยศรี ไขเค็มไชยา เปนตน 

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาเฉพาะที่อยูในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพยสินทางปญญา 7 ฉบับ คือ 

1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 

2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 
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3. พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 
4. พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543 
5. พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 
6. พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี  ทางภูมิศาสตร พ.ศ.2546 
7. พระราชบัญญัติการผลิตภัณฑซีดี พ.ศ.2548 

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีพันธกรณีตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่จะตองออกกฎหมายให
คุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่นๆ ตอไปในอนาคต 
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สิทธิบัตร เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหน่ึงที่อยูใกลตัวทุกคนมากที่สุด หรืออาจกลาวไดวา
สิทธิบัตรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน ไมวาจะเปนสิ่งของหรือเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในชีวิตประจําวัน
ลวนแลวแตเปนผลงานสรางสรรคจากการประดิษฐคิดคนทั้งสิ้น เชน การประดิษฐเกี่ยวกับผงซักฟอก โทรศัพท 
รถยนต เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ดังน้ัน สิทธิบัตรจึงมีสวนชวยในการดํารงชีวิตของมนุษย มีความสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัยมากข้ึน 

1. สิทธิบัตรคืออะไร 

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ 
ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา สิทธิบัตร หมายถึง การที่รัฐใหความคุมครองการ
ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใหผูทรงสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสวงหา
ประโยชนจากการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรน้ัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด 

การประดิษฐ หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของ
ผลิตภัณฑ รวมทั้ง กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือทํา
ใหเกิดผลิตภัณฑใหมที่แตกตางไปจากเดิม 

การออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ 
องคประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม รวมทัง้
หัตถกรรมได 

2. ผลที่จะไดรับจากสิทธิบัตร 

2.1 ในดานของประชาชน โดยทั่ว ๆ ไปสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่เกิดจากการประดิษฐคิดคน หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งก็คือสิทธิบัตร นอกจากจะกอใหเกิดผลิตภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใชใหม ๆ  ที่อํานวยความ
สะดวกตาง ๆ แลวยังกอใหเกิดผลิตภัณฑที่ใหความปลอดภัยแกชีวิตมากข้ึนดวย เชน ยารักษาโรคตาง ๆ 
อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปนตน ดังจะเห็นไดจากเครื่องกลเติมอากาศ หรือกังหันนํ้าชัยพัฒนา ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประดิษฐคิดคนเพื่อใชในการบําบัดนํ้าเสียและใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบอ
เลี้ยงสัตวนํ้า เปนการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนใหดีข้ึน การประดิษฐ
คิดคนสิ่งใหม ๆ น้ี จะทําใหประชาชนไดรับแตสิ่งที่ดี มีคุณภาพสูงข้ึน มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน และใหความ
ปลอดภัยแกชีวิตมากข้ึน 

2.2 ในดานเจาของสิทธิบัตร ผูที่ประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ยอมสมควรไดรับผลตอบแทนจากสังคม 
คือ การไดรับความคุมครองสิทธิบัตร ซึ่งสามารถที่จะนําการประดิษฐตามสิทธิบัตรน้ันไปผลิต จําหนาย นําเขา
มา ในราชอาณาจักร หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิบัตรน้ันโดยไดรับคาตอบแทน 

 

 

 

 

 

สิทธิบัตร 
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ตัวอยางและความแตกตางระหวางการประดิษฐ 

และการออกแบบผลิตภัณฑ 

 
 

การประดิษฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบผลิตภัณฑ 
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3. เหตุผลในการใหความคุมครองสิทธิบัตร 

3.1 เพ่ือคุมครองสิทธิอันชอบธรรมของผูประดิษฐและผูออกแบบ เน่ืองจากผูประดิษฐหรือ
ผูออกแบบไดใชสติปญญาและความพยายามของตนรวมทั้งเวลาและคาใชจาย เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่จะมี
ประโยชนแกมนุษย ดังน้ัน หากการคิดคนดังกลาวสามารถทําใหเกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรือในเชิง
พาณิชยได กค็วรถือเปนสิทธิของผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบที่รัฐควรใหความคุมครอง 

3.2 เพ่ือใหรางวัลตอบแทนแกผูประดิษฐและผูออกแบบ เน่ืองจากผลงานที่ไดคิดคนข้ึนทําใหชีวิต
ความเปนอยูของมนุษยไดรับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน สังคมก็ควรให
รางวัลตอบแทนแกผูสรางคุณประโยชนดังกลาว โดยการใหความคุมครองปองกันมิใหผูอื่นแสวงหา
ผลประโยชนจากผลงานดังกลาวน้ันโดยมิชอบ 

3.3 เพ่ือจูงใจใหมีการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ขึน้ เน่ืองจากการประดิษฐคิดคนจะตองมีการลงทุน
ทั้ง ในดานคาใชจาย เวลา และสติปญญาอนัพิเศษของมนุษยแตเมื่อมีการเปดเผยสาระสําคัญในการประดิษฐ
คิดคน หรือมีการผลิตเปนสินคาเพือ่ออกจําหนายแลว บุคคลอื่นอาจสามารถลอกเลียนแบบไดโดยงาย ดังน้ันจึง
จําเปนที่รัฐตองใหการคุมครอง อันจะเปนการกระตุนใหนักประดิษฐคิดคนมีกําลังใจ และมีความมั่นใจในการ
คิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ  

3.4 เพ่ือกระตุนใหมีการเปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับการประดิษฐคิดคนใหม ๆ ในการใหความ
คุมครองน้ี ไดมีการกําหนดใหมีการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนน้ัน ๆ จนทําใหสามารถ
นําไปศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาตอไปไดสงผลใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงข้ึน 

3.5 เพ่ือจูงใจใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากตางประเทศ การจัดระบบใหมีการ
คุมครองสิทธิบัตรยอมทําใหเจาของเทคโนโลยีจากตางประเทศมีความมั่นใจในการลงทุนหรือถายทอด
เทคโนโลยีแกผูรวมทุนในประเทศ 

4. เงื่อนไขหรือลักษณะของการรับความคุมครองสิทธิบัตร 

4.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ 

1. ตองเปนการประดิษฐที่คิดคนข้ึนใหม คือ การประดิษฐที่แตกตางไปจากเดิม ยังไมเคยมีใชหรือ
แพรหลายมากอนในประเทศ หรือไมเคยเปดเผยสาระสําคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร สิ่งพิมพ หรือการนํา
ออกแสดง หรือเปดเผยตอสาธารณชนมากอนทัง้ในและนอกประเทศ และยังไมเคยไดรับสิทธิบัตรมากอน 

2. ตองเปนการประดิษฐที่มีข้ันการประดิษฐสูงข้ึนคือ มีลักษณะที่เปนการแกไขปญหาทางเทคนิค 
หรือไมเปนการประดิษฐที่ทําไดโดยงายตอผูที่มีความเช่ียวชาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทน้ัน 

3. ตองเปนการประดิษฐที่สามารถนําไปประยุกตในทางอุตสาหกรรมได 

4.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งรวมถึง
หัตถกรรม คือ เปนการออกแบบผลิตภัณฑที่ยังไมมีใชแพรหลายในประเทศ ยังไมไดเปดเผยสาระสําคัญหรือ
รายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพกอนวันขอรับสิทธิบัตร และไมคลายกับแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลว 
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5. สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไมได 

5.1 การประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรไมได 

1. จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหน่ึงของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ สัตว พืช หรือสารสกัดจาก
สัตวหรือพืช 

2. กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
3. ระเบียบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
4. วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว 
5. การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 

5.2 การออกแบบผลิตภัณฑท่ีขอรับสิทธิบัตรไมได 

1. แบบผลิตภัณฑที่ไมใชการออกแบบ 
2. แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
3. แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ยังไมมีการกําหนด) 

6. เอกสารที่ใชในการขอรับสิทธิบัตร 

6.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ การใหความคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐเปนการใหความคุมครอง
แนวความคิดในการประดิษฐคิดคน ดังน้ัน การย่ืนขอรับสิทธิบัตรจึงไมจําเปนตองสงตัวอยางการประดิษฐใน
การขอรับสิทธิบัตร ผูที่ประสงคจะย่ืนขอตองจัดเตรียมคําขอที่ประกอบดวยสวนที่เปนแบบพิมพคําขอซึ่งเปน
แบบที่ทางราชการกําหนด (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) และสวนที่เปนเอกสารประกอบคําขอ ซึ่งเปนสวนที่ผู
ขอ จะตองจัดเตรียมข้ึนเองทั้งหมด ตามหัวขอและรูปแบบที่กําหนดไว สวนเอกสารประกอบคําขอน้ี
ประกอบดวย รายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ และรูปเขียน (ถามี) นอกจากน้ี ยังมี
เอกสารอื่น ๆ (ถาม)ี เชน หนังสือสัญญาโอนสิทธิ หนังสือมอบอํานาจ เปนตน 

6.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ การใหความคุมครองการออกแบบผลิตภัณฑน้ัน เปนไป
เชนเดียวกันกับสิทธิบัตรการประดิษฐ โดยในการจัดเตรียมคําขอจะคลายกัน คือ แบบพิมพคําขอ เอกสาร
ประกอบคําขอ และเอกสารอื่น ๆ จะแตกตางกันเฉพาะในสวนที่เปนเอกสารประกอบคําขอ ซึ่งจะ
ประกอบดวยคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี) ขอถือสิทธิ รูปเขียนหรือภาพถายที่แสดงแบบผลิตภัณฑน้ัน
ชัดเจนทุกดาน 

7. อายุการใหความคุมครองสิทธิบัตร 

   * สิทธิบัตรการประดิษฐ มีอายุ 20 ป นับแตวันย่ืนคําขอรับสิทธิบัตร 

   * สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ มีอายุ 10 ป นับแตวันย่ืนคําขอรับสิทธิบัตร 

8. คาธรรมเนียม 

คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ      500 บาท 

คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ     250 บาท 

คําขอแกไขเพิ่มเติม       50 บาท 

การประกาศโฆษณา       250 บาท 
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คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ      250 บาท 

(เฉพาะกรณีการประดิษฐกระทําไดภายใน 5 ป นับจากวันประกาศโฆษณา) 
รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร      500 บาท 

คําคัดคาน (กระทําไดภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศโฆษณา)  500 บาท 

คําอุทธรณ        500 บาท 

คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับสิทธิบัตร     100 บาท 

(กระทําไดกอนการประกาศโฆษณาสิทธิบัตร) 

 

ข้ันตอนขอรับสทิธิบัตร 
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1. อนุสิทธิบัตรคืออะไร 

อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐที่มีลักษณะเปนการ
ประดิษฐข้ึนใหม และเปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรมได 

2. ความแตกตางระหวางสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐตางก็มีขอบเขตใหความคุมครองการประดิษฐเชนเดียวกัน แต
อนุสิทธิบัตรเปนการคุมครองการประดิษฐที่มีเทคนิคที่ไมสูงมากนัก อาจจะเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย สวน
สิทธิบัตรการประดิษฐจะตองมีการแกไขปญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมากอนหรือที่เรียกวามีข้ันการประดิษฐที่
สูงข้ึน  

ข้ันตอนการขอรบัอนุสิทธิบัตรจะใชระยะเวลาสั้นกวาสิทธิบัตรมาก เน่ืองจากใชระบบจดทะเบียนแทน
การใชระบบที่ตองมีการตรวจสอบกอนรับจดทะเบียน 

ผูประดิษฐคิดคนสามารถที่จะเลือกวาจะย่ืนขอความคุมครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยาง
หน่ึง แตจะขอความคุมครองทัง้สองอยางพรอมกันไมได 

3. การประดิษฐคืออะไร 

การประดิษฐ คือ การคิดคนหรือคิดทําข้ึนเพื่อใหไดผลิตภัณฑ หรือกรรมวิธีใหมที่แตกตางไปจากเดิม 
เชน การประดิษฐคิดคนเกี่ยวกับกลไก โครงสราง หรือสวนประกอบ สิ่งของหรือเครื่องใชตาง ๆ หรือเปนการ
ประดิษฐเกี่ยวกับกรรมวิธี กระบวนการหรือวิธีการใหม ๆ ในการผลิต การเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ 

4. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร 

* ตองเปนการประดิษฐข้ึนใหมที่แตกตางไปจากเดิม ยังไมเคยมีการใชหรือแพรหลายกอนวันย่ืนขอ 
หรือยังไมเคยมีการเปดเผยสาระสําคัญของการประดิษฐน้ันกอนวันย่ืนขอทัง้ในและหรือตางประเทศ 

* สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได 

5. อายุการใหความคุมครอง 

อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ป นับต้ังแตวันย่ืนคําขอรับอนุสิทธิบัตร และตองชําระคาธรรมเนียมรายป ต้ังแต 
เริ่มตนป ที่ 5 และป ที่ 6 ทั้งน้ีสามารถตออายุไดสองครัง้ ครัง้ละ 2 ป (รวม 10 ป) 

6. คาธรรมเนียม 

คําขอรับอนุสิทธิบัตร       250 บาท 
แกไขเพิ่มเติม ครัง้ละ       50 บาท 
รับจดทะเบียนและการประกาศโฆษณา     500 บาท 
คําขอใหตรวจสอบ       250 บาท 
คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับอนุสิทธิบัตร     100 บาท 
(กระทําไดกอนการประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร) 

 

อนุสิทธิบัตร 
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ข้ันตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ลิขสิทธิค์ืออะไร 

ลิขสิทธิ์ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรคประเภทตาง ๆ เชน งานวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองาน 
อื่นใดในแผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร หรือศิลปะ เปนตน ซึ่งเจาของลิขสิทธ์ิจะมีสิทธ์ิ เพียงผูเดียวที่จะ กระทํา
การใด ๆเกี่ยวกับงาน ลิขสิทธ์ิของตนโดยกฎหมายลิขสิทธ์ิไดใหความคุมครองถึงสิทธิของนักแสดง และการ
สรางสรรคดานเทคโนโลยี เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย ลิขสิทธ์ิ เปนผลงานที่เกิดจากการใชสติปญญา 
ความรูความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสรางสรรคงานใหเกิดข้ึน ซึ่งถือวาเปน “ทรัพยสินทาง
ปญญา” ประเภทหน่ึงที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน เจาของลิขสิทธ์ิจึงควรไดรับความคุม ครองตามกฎหมาย
เจาของลิขสิทธ์ิสามารถหาประโยชนจากงานลิขสิทธ์ิของตนได เชน ทําซ้ํา คือการคัดเลือก ทําสําเนา ทํา
แมพิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ ฯลฯ จากตนฉบับหรือสําเนา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือเผยแพร ตอ
สาธารณชน เชน การแสดง การบรรยาย การจําหนาย การทําใหปรากฏดวยเสียงดวยภาพ ฯลฯ จากงานที่ได
จัดทําข้ึน เปนตน 

2. งานสรางสรรคทีมี่ลิขสิทธิ ์

งานสรางสรรคที่มีลขิสิทธ์ิ ประกอบดวยประเภทงานตาง ๆ ดังน้ี 

2.1 งานวรรณกรรม เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ คําปราศรัย รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร
ดวย 

ลิขสิทธิ ์
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2.2 งานนาฏกรรม เชน งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่ประกอบข้ึนเปน
เรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย 

2.3 งานศิลปกรรม เชน งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ งานสถาปตยกรรม ภาพถาย 
ภาพประกอบ หรืองานสรางสรรครูปทรงสามมิติเกี่ยวกับภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร งานศิลปประยุกต ซึ่ง
รวมถึงภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวดวย 

2.4 งานดนตรีกรรม เชน คํารอง ทํานอง การเรียบเรียงเสียงประสาน รวมถึงโนตเพลงที่ไดแยกและ
เรียบเรียงเสียงประสานแลว 

2.5 งานโสตทัศนวัสดุ เชน วิดีโอเทป แผนเลเซอรดิสกที่บันทึกขอมูลซึ่งประกอบดวยลําดับของภาพ
หรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีก เปนตน 

2.6 งานภาพยนตร เชน ภาพยนตร รวมทัง้เสียงประกอบของภาพยนตรน้ันดวย (ถาม)ี 

2.7 งานสิ่งบันทึกเสียง เชน เทปเพลง แผนคอมแพ็คดิสกที่บันทึกขอมูลเสียง ทั้งน้ี ไมรวมถึงเสียง
ประกอบภาพยนตร หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอื่น 

2.8 งานแพรเสียงแพรภาพ เชน การกระจายเสียงทางวิทยุ หรือการแพรเสียง หรือภาพทาง
สถานีโทรทัศน 

2.9 งานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 

3. ผลงานทีไ่มถือวามีลิขสิทธิ ์

ผลงานดังตอไปน้ี เปนผลงานที่ไมถือวา มีลิขสิทธ์ิ 

3.1 ขาวประจําวันและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 

3.2 รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

3.3 ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําช้ีแจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถ่ิน 

3.4 คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 

3.5 คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตามขอ 3.1 –3.4 ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น
ใดของรัฐหรือของทองถ่ินจัดทําข้ึน 

3.6 ความคิด ข้ันตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใชหรือวิธีทํางาน แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร 

4. การไดมาซ่ึงลิขสิทธิ ์

สิทธิในลิขสิทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยทันทีนับ ต้ังแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบียน
ดังน้ันเจาของลิขสิทธ์ิจึงควรที่จะปกปองคุมครองสิทธิของตนเอง โดยการเก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ ที่แสดง
วาไดทําการสรางสรรคผลงานน้ันข้ึนเพื่อประโยชนในการพิสูจนสิทธิ หรือความเปนเจาของในโอกาสตอไป 
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5. ใครคือเจาของลิขสิทธิ ์

บุคคลที่เปนเจาของลิขสิทธ์ิ ไดแก บคุคลดังตอไปน้ี 

5.1 ผูสรางสรรคงาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไมลอกเลียนงานของบุคคลอื่น และอาจหมาย
รวมถึงผูสรางสรรคงานรวมกันดวย 

5.2 ผูสรางสรรคในฐานะพนักงานหรือลูกจาง 

5.3 ผูวาจางในกรณีวาจางใหบุคคลอื่นสรางสรรคงาน 

5.4 ผูดัดแปลง รวบรวม หรือประกอบกันเขา โดยไดรับอนุญาตเจาของลิขสิทธ์ิ 

5.5 กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถ่ิน 

5.6 ผูรับโอนลิขสิทธ์ิ 

6. การคุมครองลิขสิทธิ ์

เจาของลิขสทิธ์ิมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ ตองาน อัน มีลิขสิทธ์ิของตน ดังน้ี 

6.1 ทําซ้ําหรือดัดแปลง 

6.2 เผยแพรตอสาธารณชน 

6.3 ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสียง 

6.4 ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธ์ิแกผูอื่น 

6.5 อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม 6.1, 6.2 หรือ 6.3 โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ไดทีไ่มเปน
การจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรม 

7. อายุการคุมครอง 

โดยทั่วไป การคุมครองลิขสิทธ์ิจะมีผลเกิดข้ึน โดยทันทีที่มีการสรางสรรคผลงาน โดยความคุมครองน้ี
จะมีตลอดอายุของผูสรางสรรค และจะคุมครองตอไปอีก 50 ป นับแตผูสรางสรรคเสียชีวิต หากแตมีงานบาง
ประเภทที่จะมีอายุการคุมครองแตกตางกัน ดังน้ัน อายุการคุมครองสามารถแยกไดโดยสรุป ดังน้ี 

7.1 อายุการคุมครองทั่วไป ลิขสิทธ์ิจะมีอยูตลอดอายผูสรางสรรคและจะมีตอไปอีก50 ปนับแตผู
สรางสรรคถึงแกความตาย 

กรณีที่นิติบุคคลเปนผูสรางสรรค ลิขสิทธ์ิจะมีอายุ50 ป นับแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึน 

กรณีที่ผูสรางสรรคใชนามแฝง หรือไมปรากฎช่ือผูสรางสรรคลิขสิทธ์ิมีอายุ50 ป นับแตไดสรางสรรค
งานน้ันข้ึน 

7.2 งานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพ ลิขสิทธ์ิมีอายุ
50 ป นับแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึน 

7.3 งานที่สรางสรรคโดยการจางหรือตามคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ 
ใหมีอายุ 50 ป นับแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึน 
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7.4 งานศิลปประยุกต ลิขสิทธ์ิมีอายุ 25 ป นับแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึน   
  กรณีที่ไดมีการโฆษณางานตาม 7.1 -7.3 ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธ์ิมีอายุ 50 
ปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครัง้แรก ยกเวนในกรณีงานตาม 7.4ใหลิขสิทธ์ิมีอายุ25 ป นับแตไดมีการโฆษณา
เปนครั้งแรก 

8. ประโยชนของลิขสิทธิ ์

8.1 ประโยชนของเจาของลิขสิทธิ ์

เจาของลิขสิทธ์ิยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิและมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการ
ใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําข้ึน หรือผลงานตามขอใดขอหน่ึงตามที่ไดกลาวไวขางตน ดังน้ันเจาของ
ลิขสิทธ์ิจะมีสิทธิในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน และใหเชาตนฉบับ หรือสําเนา งานอัน มี
ลิขสิทธ์ิของตน รวมทัง้ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธ์ิแกผูอื่น หรืออนุญาตใหผูอื่นใชลิขสิทธ์ิของตน ทั้งหมด
หรือบางสวนก็ได โดยเจาของลิขสิทธ์ิยอมไดรับคําตอบแทนที่เปนธรรม 

8.2 ประโยชนของประชาชนหรือผูบริโภค 

การคุมครองและพิทักษสิทธิในผลงานลิขสิทธ์ิ มีผลใหเกิดแรงจูงใจแกผูสรางสรรคผลงานที่จะ
สรางสรรคผลงานที่มีประโยชนและมีคุณคาออกสูตลาด สงผลใหผูบริโภคไดรับความรู ความบันเทิง และไดใช
ผลงานที่มีคุณภาพ 

9. การแจงขอมูลลิขสิทธิ ์

ลิขสิทธ์ิเปนสิทธิที่เกิดข้ึนทันทีที่มีการสรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบียน อยางไรก็ตาม กรม
ทรัพยสินทางปญญาไดมีบริการรับแจงขอมูล ลิขสิทธ์ิ เพื่อใชเปนฐานขอมูลและรวบรวมขอมูล เบื้องตน
เกี่ยวกับงานลิขสิทธ์ิซึ่ง จะเปนองคประกอบหน่ึงในการพิทักษและคุมครองสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิ ทั้งยังเปน
แหลงขอมูลสําหรับผูที่ตองการขออนุญาตใชลิขสิทธ์ิ ใหสามารถตรวจคนเพื่อประโยชนในการติดตอธุรกิจกับ
เจาของลิขสิทธ์ิได 

นอกจากน้ี เจาของลิขสิทธ์ิอาจนําหนังสือรับรองการแจงขอมูล ลิขสิทธ์ิ (รลข.01) มาใชเปน
หลักประกันการกูยืมเงินกับธนาคารในโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนตามนโยบายของรัฐบาลได 

ทั้งน้ีการแจงขอมูล ลิขสิทธ์ิมิใชการจดทะเบียนตามกฎหมาย และมิไดหมายความวาผูจะไดรับสิทธิใน
ผลงานน้ันหรือเปนเจาของลิขสิทธ์ิ ดังน้ันการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิจะไมกอใหเกิดสิทธิเพิ่มข้ึนจากสิทธิที่มีอยูเดิม
ของเจาของลิขสิทธ์ิที่แทจริง 
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1. แบบผังภูมิของวงจรรวมคืออะไร 

 แบบผังภูมิของวงจรรวม  คือ แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทําข้ึนไมวาจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใด
เพื่อใหเห็นถึงการจัดวางใหเปนวงจรรวม จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นไดวา แบบของวงจรไฟฟาที่ไดออกแบบ
ข้ึนมาหรือที่เรียกวา Layout design และตัวชุดหนากากหรือแผนบัง (mark work) ซึ่งเปนตัวตนแบบที่ใชใน
การสรางใหเกิดแบบผังภูมิก็จัดวาอยูในขายที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายน้ีดวยเชนกัน 

2. เงื่อนไขของแบบผังภูมิที่จะนํามาขอรับความคุมครอง 

             กฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขไววาแบบผังภูมิที่จะนํามาขอรับความคุมครองได คือ 
          2.1 จะตองเปนแบบผังภูมิที่ผูออกแบบไดสรางสรรคข้ึนเองและไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ใน
อุตสาหกรรมวงจรรวม 

2.2 เปนแบบผังภูมิที่ผูออกแบบไดสรางสรรคข้ึนใหมโดยนําเอาช้ินสวน สวนเช่ือมตอแบบผังภูมิหรือ
วงจรรวมอันเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปมาจัดวางใหม ทําใหเกิดเปนแบบผังภูมิใหม 

3. ผูมีสิทธิขอรับความคุมครอง 

กฎหมายไดกําหนดในเรื่องของผูมีสิทธิขอรับความคุมครองไวในมาตรา 7-12 ซึ่งไดแกบุคคล 
ดังตอไปน้ี 
              3.1 ผูออกแบบ หรือผูออกแบบรวม 
              3.2 พนักงานหรือลูกจาง ในกรณีที่เปนการจางแรงงาน 
              3.3 ผูวาจาง ในกรณีที่เปนการจางทําของ 
              3.4 หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล 
              3.5 ผูรับโอนหรือผูรับมรดก 
              กรณีที่สิทธิในการขอรับความคุมครองในแบบผังภูมิเปนของบุคคลตาม 3.2, 3.3 และ 3.4 น้ัน 
กฎหมายไดกําหนดเพิ่มเติมไววาถามีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่นก็ใหเปนไปตามน้ัน เชน ในกรณีที่เปนการ
จางแรงงาน ถานายจางกับลูกจางไดทําหนังสือตกลงกันไวตางหากวาแบบผังภูมิที่ลูกจางไดสรางสรรคข้ึนมา ให
สิทธิในการขอรับความคุมครองตกเปนของนายจาง ดังน้ียอมทําได 

4. สิทธิที่จะไดรับ 

              ผูทรงสิทธิในแบบผังภูมิมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะ 
              4.1 ทําซ้ําซึ่งแบบผังภูมิที่ตนไดรับการคุมครอง 
              4.2 นําเขา ขาย หรือจําหนายเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยในแบบผังภูมิที่ไดรับความคุมครอง หรือ
วงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ไดรับความคุมครองประกอบอยู หรือผลิตภัณฑที่มีวงจรรวมประกอบอยู 

5. อายุการคุมครอง 

              สําหรับระยะเวลาการใหความคุมครองน้ัน กฎหมายกําหนดใหหนังสือสําคัญแบบผังภูมิมีอายุ 10 ป 
นับแตวันย่ืนขอจดทะเบียนหรือวันที่นําออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนครั้งแรกแลวแตวันใดจะเกิดข้ึนกอน 
แตระยะเวลาการใหความคุมครองแบบผังภูมิตองไมเกิน 15 ปนับแตวันที่สรางสรรคแบบผังภูมิเสร็จ ดังน้ันหาก

แบบผังภูมิของวงจรรวม 
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ลวงพนระยะเวลา 15 ปนับแตวันสรางสรรคแบบผังภูมิเสร็จ ผูสรางสรรคก็ไมสามารถนําแบบผังภูมิมาขอจด
ทะเบียนไดแมวาจะไมเคยนําแบบผังภูมิน้ันออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยก็ตาม 

6. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม 

              - ย่ืนคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ คําขอละ    1,000 บาท 
              - การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ ฉบับละ  500 บาท 
              - หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ ฉบับละ     1,000 บาท 
              คาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงโดยชําระคาธรรมเนียมรายป(เริ่มชําระในปที่ 2) 
หรือจะชําระทั้งหมดในคราวเดียวกันก็ได 
 
 
 
 

1. ความลับทางการคาคืออะไร 

ความลับทางการคา หมายถึง ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจักกันโดยทั่วไปหรือยังเขาถึงไมไดในหมูบุคคลซึ่ง
โดยปกติแลวตองเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว โดยเปนขอมูลที่นําไปใชประโยชนในทางการคาเน่ืองจากการเปน
ความลับทางการคาโดยใชวิธีการที่เหมาะสมรักษาไวเปนความลับ 

ขอมูลการคา จะเปนสิ่งที่สื่อความหมายใหรูถึง ขอความเรื่องราว ขอเท็จจริงหรือสิ่งใด ไมวาการสื่อ
ความหมายน้ันจะผานวิธีการใด ๆ หรือจะจดทําไวในรูปแบบ ใดก็ตามนอกจากน้ีขอมูลทางการคายังรวมไปถึง 
สูตร รูปแบบ งานที่ไดรวบรวมหรือประกอบข้ึนโปรแกรม วิธีการเทคนิค หรือกรรมวิธีคาง ๆ เชน สูตรยา สูตร
อาหาร สูตรเครื่องด่ืม สูตรเครื่องสําอาง กรรมวิธีการผลิต ขอมูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับราคา
สินคา กลยุทธการโฆษณาสินคาหรือแมกระทั่งบัญชีรายช่ือลูกคาก็อาจเปนขอมูลทางการคาไดเชนกัน 

2. ผูที่เปนเจาของความลับทางการคาจะตองนําความลับทางการคามาจดแจงหรือไม 

 ตามปกติแลวความลับทางการคาจะไดรับความคุมครองอยูตราบเทาที่ยังเปนความลับอยู เพราะฉะน้ัน
สิทธิของเจาของความลับทางการคาจึงมีอยูตลอดไป หากความลับทางการคาน้ันยังไมมีการเดเผย และ
ความลับทางการคาจะไดรับความคุมครองโดยไมตองมีการจดทะเบียนแตอยางใด เจาของความลับทางการคา
สามารเลือกที่จะแจงขอมูลความลับทางการคา คือ เจาของความลับทางการคาอํานาจความลบัทางการคาของ
ตนมาเปนหลักประกันในการกูยืมเงินกับธนาคารได 

ความลับทางการคาเปนทรัพยสินที่สามารถโอนใหแกกันไดโดยทางมรดกหรือทางนิติกรรม นอกจากน้ี 
เจาของความลับทางการคามีสิทธิที่จะเปดเผยเอาไปใชหรือใชความลับทางการคา หรืออนุญาตใหผูอื่นเปดเผย
เอาไป หรือใชความลับทางการคา โดยอาจจะกําหนดเงื่อนไขใหมีการรักษาความลับทางการคาน้ันตอไปก็ได 

3. การละเมิดสิทธิในความลับทางการคา 

การละเมิดสิทธิในความลับทางการคา หมายถึง การกระทําที่เปนการเปดเผยหรือใชความลับทาง
การคาของผูอื่นโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของความลับทางการคา ซึ่งมีลักษณะที่ขัดตอแนวปฏิบัติ
ในทางการคาโดยสุจริต และผูละเมิดตองรูหรือมีเหตุอันควรรูวาการกระทําน้ันขัดตอแนวปฏิบัติดังกลาว เชน 
ลูกจางผิดสัญญาวาจะไมเปดเผยสูตรซึ่งเปนความลับทางการคาของนายจาง เปนตน 

ความลับทางการคา 
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ขอยกเวนของการละเมิดสิทธิของเจาของความลับทางการคา 
การกระทําดังตอไปน้ีไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิของเจาของความลับทางการคา 
3.1 การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยผูที่ไดความลับทางการคาน้ันมาทางนิติกรรมไมรูวา

คูสัญญาไดความลับทางการคาน้ันมาโดยทางละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผูอื่น 
3.2 การเปดเผยหรือใชความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐที่ดูแลรักษาความลับทางการคาเพื่อ

คุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของประชาชน 
3.3 การคนพบความลับทางการคาของผูอื่นดวยความรู ความชํานาญ ของผูคนพบเอง 
3.4 การทําวิศวกรรมยอนกลับ ซึ่งเปนการคนพบความลับทางการคาของบุคคลอื่น โดยบุคคลน้ันไดนํา

ผลิตภัณฑซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไปมาศึกษาวิเคราะหจนทราบวิธีการที่จะผลิตผลิตภัณฑน้ันข้ึนมา 
 
 
 
 

1. ความรูเบื้องตน เรื่องสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 

สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indications หรือ GI) เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหน่ึง 
ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อมีความเช่ือมโยง (Links) ระหวางปจจัยสําคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย 
กลาวคือ ชุมชนไดอาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยูในแหลงภูมิศาสตรตามธรรมชาติ เชน สภาพดินฟาอากาศ หรือ
วัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใชประโยชนในการผลิตสินคาในทองถ่ินของตนข้ึนมา ทําใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ ดังกลาว คุณลักษณะพิเศษน้ีอาจหมายถึง คุณภาพ ช่ือเสียงหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหลงภูมิศาสตรน้ันๆ 

2. สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร คืออะไร? 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรน้ี  อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ 1. สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรโดยตรง (Direct 
Geographical Indication) กลาวคือ เปนช่ือทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับสินคาน้ันๆ โดยตรง เชน ไชยา 
เพชรบูรณ เปนตน 2. สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรโดยออม (Indirect Geographical Indication) กลาวคือ เปน
สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ไมใชช่ือทางภูมิศาสตร ซึ่งใชเพื่อบงบอกแหลงภูมิศาสตรอันเปนแหลงกําเนิดหรือ
แหลงผลิตของสินคา เชน สัญลักษณประจําอําเภอ หรือจังหวัด รูปยาโม รูปหอไอเฟล เปนตน 

เง่ือนไขการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร สินคาที่ใชสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรมักจะเปนสินคาที่มี
ช่ือเสียงและไดรับความนิยม เน่ืองจากมีคุณสมบัติพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดลอมทาง
ภูมิศาสตร เชน สภาพแวดลอม ดิน ฟา อากาศ ของแหลงภูมิศาสตรน้ันๆ ตลอดจนทักษะความชํานาญและภูมิ
ปญญาของกลุมชนที่อาศัยอยูในแหลงภูมิศาสตรน้ันๆ ประกอบดวย  

สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรมีความแตกตางจากทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น กลาวคือ ผูเปนเจาของไมใช
บุคคลหน่ึงบุคคลใดแตเปนกลุมชุมชนที่เปนผูผลิตหรือผูประกอบการในพื้นที่ทางภูมิศาสตรน้ันๆ ซึ่งจะสงผลให
ผูผลิตที่อาศัยอยูในสถานที่หรือแหลงภูมิศาสตร และผูประกอบการเกี่ยวกับสินคาที่ใชสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรน้ัน
เทาน้ัน ที่มีสิทธิผลิตสินคาดังกลาวโดยใชช่ือทางภูมิศาสตรน้ันได ผูผลิตคนอื่นที่อยูนอกแหลงภูมิศาสตรจะไม
สามารถผลิต สินคาโดยใชช่ือแหลงภูมิศาสตรเดียวกันมาแขงขันได สิทธิในลักษณะดังกลาวน้ีนักวิชาการบาง

สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
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ทานเรียกวา “สิทธิชุมชน” ซึ่งไมสามารถนําสิทธิที่ไดรับไปอนุญาตใหบุคคลอื่นใชตอได ผูที่อยูในพื้นที่แหลง
ภูมิศาสตรเทาน้ันที่มีสิทธิใช 

ประโยชนของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร คืออะไร? 

1) เพื่อคุมครองผูบริโภค ประโยชนขอน้ีอยูบนแนวคิดที่วาผูบริโภคควรจะไดบริโภคสินคาหรือบริการ
ที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตามที่ตองการ การทําใหผูบริโภคหลงเช่ือวาสินคาน้ันมาจากที่อื่นยอมเปนการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะนอกจากจะทําใหผูบริโภคไมไดรับสินคาตามที่ตนตองการจากฉลากหรือ
ช่ือที่ใชแลว ยังอาจจะสงผลกระทบไปยังสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม ในแงที่วาสินคา
น้ันอาจจะไมมีมาตรฐานอยางที่ควรจะเปน 

2) เพื่อคุมครองผูผลิตและปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรม ในระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมน้ี ถือเปน
ภาระกิจสําคัญของรัฐที่จะตองสงเสริมการ แขงขันทางการคาอยางเปนธรรม เพื่อใหกลไกตลาดดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ผูประกอบการคาจะตองไมถูกเอาเปรียบจากผูคารายอื่นอยางไมเปนธรรม กลาวคือ ผูประกอบ
ธุรกิจจะตองไมฉกฉวยหรือนําเอาช่ือเสียงของคูแขงขันทางการคาไปแอบอางโดยทุจริต การอางแหลงผลิต
สินคาโดยมิชอบ เพื่อแสวงประโยชนจากช่ือเสียงของชุมชนอื่นๆที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกัน ยอมถือเปนการ
กระทําที่ไมเปนธรรม 

3) เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาใหผูผลิต และเปนเครื่องมือทางการตลาด วัตถุประสงคหลักประการหน่ึง
ของสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร คือ เพื่อสื่อใหเห็นวาผลิตภัณฑดังกลาวไดผลิตข้ึนในประเทศใดประเภทหน่ึง หรือ
ทองถ่ินใดทองถ่ินหน่ึง โดยที่การระบุช่ือประเทศหรือทองถ่ินดังกลาวจะตองทําใหผูบริโภคเขาใจวาสินคาหรือ
ผลิตภัณฑน้ันมีลักษณะพิเศษตางไปจากสินคาจําพวกเดียวกันที่ผลิตข้ึนจากแหลงอื่น การระบุเชนน้ีจะมีผลทํา
ใหสินคาหรือผลิตภัณฑน้ันมีราคาสูงข้ึนหรือจําหนายไดมากข้ึน เน่ืองจากผูบริโภคเกิดความเช่ือมั่นวาจะไดรับ
สินคาดีมีคุณภาพตามที่ตองการจากแหลงผลิตที่ไดมีการอางช่ือ ตัวอยางช่ือของสินคาที่อาจจะเปนสิ่งบงช้ีทาง
ภูมิศาสตรได เชน ไขเค็มไชยา มีดอรัญญิก สมโอนครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ ขาวหอมมะลิทุงกุลา
รองไห Bordeaux Wine หรือ Irish Whisky เปนตน นอกจากน้ี สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรยังสามารถใชเปน
เครื่องมือทางการตลาดที่ชวยในการประชาสัมพันธสินคาน้ันใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายในนามของกลุมผูผลิต 
ซึ่งจะชวยลดภาระในการประชาสัมพันธสินคาของผูผลิตแตละรายลงได ทั้งน้ีเพราะการใชสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร
ในทางการตลาดเปนที่แพรหลายอยูแลวในหลายประเทศ การเพิ่มเครื่องมือทางการตลาดตัวน้ีใหแกคนไทย
ยอมเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในระดับโลกไปในตัว 

4) เพื่อใหมีการดูแลรักษามาตรฐานของสินคา สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร มีลักษณะเหมือนเปน
เครื่องหมายรับรองคุณภาพและแหลงที่มาของสินคา เน่ืองจาก เงื่อนไขของการขอรับความคุมครองในสิ่งบงช้ี
ทางภูมิศาสตร ผูขอจะตองแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางพื้นที่และตัวสินคา ไมวาในแง คุณภาพ 
ช่ือเสียง หรือคุณลักษณะใดๆ เชน วิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใช ฯลฯ ซึ่งสงผลถึงคุณภาพเฉพาะของสินคาจาก
แหลงน้ัน กลุมผูผลิตจึงตองมีสวนอยางมากในการชวยกันรักษาคุณภาพ หรือช่ือเสียงน้ันๆไว มิฉะน้ัน อาจเขา
เหตุระงับการใชสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรได 

5) เพื่อชวยกระจายรายไดสูชนบท และสงเสริมอุตสาหกรรม เน่ืองจากสินคาที่อาจขอข้ึนทะเบียนสิ่ง
บงช้ีทางภูมิศาสตรไดน้ัน โดยมากจะเปนสินคาเกษตร เพราะปจจัยในแงสภาพดินฟาอากาศ หรือสภาพพื้นที่จะ
สงผลอยางมากตอคุณภาพของสินคา ซึ่งนําไปสูช่ือเสียงของสินคาน้ันๆ การคุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรจึง
เปนการชวยกระตุนเศรษฐกิจในระดับทองถ่ินโดยตรง โดยเปนการดึงเอาช่ือเสียงที่มีการสั่งสมมานานดังกลาว 
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มาใชประโยชนในทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา และความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศ
และในระดับสากล ซึ่งสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล 

6) เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน ประโยชนในทางออมของการ
คุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร คือการสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุมชนในทองถ่ิน ที่ตองรวมมือ
กันพัฒนาคุณภาพของสินคาของตน สรางความรูสึกผูกพัน ความภาคภูมิใจในถ่ินกําเนิด อันเปนการสราง
คุณคาใหกับทอง ถ่ินซึ่ งจะชวยลดปญหาแรงงานชนบทอพยพเขาสู เมือง ชวยรักษามรดกตกทอด 
ขนบธรรมเนียม และศิลปะพื้นบานของไทยไดอีกดวย 

3. ลักษณะของสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรที่ขอรับความคุมครองได 

3.1 เปนช่ือ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่เรียกหรือใชแทนแหลงภูมิศาสตร และสามารถบงบอกวาสินคา
ที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรน้ันมีคุณภาพ ช่ือเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

3.2 สินคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรน้ัน ตองมีความเช่ือมโยงกับแหลงภูมิศาสตร คือ พื้นที่ของประเทศ 
เขต ภูมิภาค และทองถ่ิน และใหความหมายรวมถึงทะเล ทะเลสาบ แมนํ้า ลํานํ้า เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อื่น
ทํานองเดียวกัน 

3.3 ไมเปนช่ือสามัญที่รูจักกันโดยทั่วไปวาเปนช่ือที่ใชเรียกขานสินคาชนิดใดหน่ึงที่จะใชสิ่งบงช้ีทาง
ภูมิศาสตรน้ัน 

3.4 ไมเปนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
นโยบายแหงรัฐ 

3.5 กรณีเปนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรของตางประเทศตองปรากฏหลักฐานชัดเจนวาไดการคุมครองและ
มีการใชสืบเน่ืองตลอดมาจนถึงวันที่ย่ืนคําขอทะเบียนในประเทศ 

4. ผูมีสิทธิยื่นคําขอข้ึนทะเบียน 

4.1 สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐ 
ที่เปนนิติบุคคลและมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหลงภูมิศาสตรของสินคา 

4.2 บุคคลธรรมดา กลุมบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการคาเกี่ยวของกับสินคาที่ใชสิ่งบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร และมีถ่ินที่อยูในแหลงภูมิศาสตรของสินคา 

4.3 กลุมผูบริโภคหรือองคกรผูบริโภคสินคาที่ใชบงช้ีทางภูมิศาสตร 

5. ผูมีสิทธิใชสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรภายหลังไดรับการข้ึนทะเบียน 

5.1 ผูผลิตสินคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรซึ่งอยูในแหลงภูมิศาสตรของสินคาดังกลาว 
5.2 ผูประกอบการคาเกี่ยวกับสินคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรน้ัน 

6. การระงับใช 

ในกรณีผูมีสิทธิใชสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดข้ึนทะเบียนไว ตอมานายทะเบียนมี
หนังสือแจงใหปฏิบัติเงื่อนไขภายในกําหนด หากไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเจาหนาที่อาจมีคําสั่งให
ระงับใชเปนระยะเวลาไมเกินสองป นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
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7. อายุการคุมครอง 

สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรที่ข้ึนทะเบียนแลวจะไดรับการคุมครองตลอดไปโดยไมมีกําหนดระยะเวลา
จนกวาจะมีการเพิกถอนทะเบียน เชน สภาพทางภูมิศาสตร หรือสถานการณเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการข้ึน
ทะเบียน เปนตน 

8. การคุมครองสําหรับสินคาเฉพาะอยาง 

การคุมครองสินคาเฉพาะอยาง หมายถึง สินคาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดประกาศกําหนด
ไดแก ขาว ไหม ไวน และสุรา ซึ่งจะไดรับความคุมครองในระดับพิเศษแตกตางจากการคุมครองในระดับ
ธรรมดากลาวคือ หากมีการใชสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร กับสินคาที่ไมไดมาจากแหลงภูมิศาสตรที่ระบุในคําขอ 
แมวาผูใชจะไดระบุแหลงภูมิศาสตรที่แทจริงก็ตาม รวมถึงการใชคําวา ชนิด ประเภท แบบ หรือคําหรือสิ ่ง
ทํานองเดียวกันประกอบกับสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรที่ใชกับสินคา น้ัน เชน จะบรรยายในฉลากวา ขาวชนิดน้ี เปน
ขาวชนิดเดียวกับขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ผลิตจากจังหวัดเชียงใหม ไมได เปนตน 

9. คาธรรมเนียม 

คําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร ฉบับละ      500  บาท 
คําคัดคานการข้ึนทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร ฉบับละ     500  บาท 
คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน ฉบับละ     500  บาท 
คําขอแกไขทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร ฉบับละ      200  บาท 
คําขอเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร ฉบับละ     200  บาท 
คําขออื่น ๆ ฉบับละ         200  บาท 

 

 

 

ภูมิปญญาทองถ่ินไทย คือ องคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ิน และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานที่มีอยูในประเทศไทย แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
     1. ภูมิปญญาฯ ประเภทองคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ิน เชน การผลิตอาหารและเครื่องด่ืม การ
ผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช และการผลิตผลิตภัณฑจากไม หิน โลหะ แกว 
เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอื่นๆ 
     2. ภูมิปญญาฯ ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน เชน เรื่องเลาพื้นบาน กวีนิพนธพื้นบาน ปริศนา  
พื้นบาน เพลงพื้นบาน ดนตรีพื้นบาน การฟอนรําพื้นบาน ละครพื้นบาน จิตกรรมพื้นบาน ประติมากรรม
พื้นบาน หัตถกรรมพื้นบาน เครื่องแตงกายพื้นบาน และสิ่งทอพื้นบาน 

ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทยที่ไดรับการจดแจงแลว จะถูกรวบรวมไวเปนฐานขอมูลสําหรับให 
ประชาชนผูสนใจไดคนหาขอมูล หรือติดตอกับผูแจงขอมูล เพื่อประโยชนในทางธุรกิจ อันเปนการอนุรักษและ
สงเสริมภูมิปญญาฯ ใหมีการนําไปใชอยางเกิดประโยชนสูงสุดในเชิงพาณิชย นอกจากน้ี ผูแจงขอมูลภูมิปญญา
ฯ อาจนําหนังสือรับรองที่ทางกรมทรัพยสินทางปญญาออกใหไปแสดงตอธนาคารหรือสถาบันการเงินตางๆ ที่
เขารวมโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาใหเปนทุนกับกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อเปนหลักประกันในการ
ขอสินเช่ือหรือหลักประกันในการชําระหน้ีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินน้ัน 

ภูมิปญญาทองถ่ินไทย 
 



 
 

หนา 21 
 

การขอรับความคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินไทย 

การย่ืนคําขอแจงขอมูล คําขอแกไขเปลี่ยนแปลง คําขอเพิกถอน คําขอรับใบแทน และคําขอตรวจคน
ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทย ใหใชแบบคําขอดังตอไปน้ี  
          1.  คําขอแจงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทย      ใชแบบ ภป. 01 
          2.  คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทย                     ใชแบบ ภป. 02  
          3.  คําขอเพิกถอนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทย                                   ใชแบบ ภป. 03 
          4.  คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทย     ใชแบบ ภป. 04 
          5.  คําขอตรวจคนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทย                                    ใชแบบ ภป. 05 

เอกสารที่ตองยื่นในการแจงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทย 

ใหผูย่ืนคําขอหรือตัวแทน ย่ืนคําขอแจงขอมูลตามแบบ ภป. 01 พรอมเอกสารดังตอไปน้ี 
          1.  สําเนาคําขอ จํานวน 1 ฉบับ 
          2.  หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (กรณีบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่
มอบอํานาจใหตัวแทนย่ืนคําขอ) 
          3.  สําเนาภูมิปญญาทองถ่ินไทย คําบรรยาย ภาพถายหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถ่ินที่นํามา
แจง จํานวน 1 ชุด 

คาธรรมเนียมและคาใชจายในการแจงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทย 

          การแจงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทย ไมตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น       
 
 
 
 
 
 
 
 

 


