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ทาํไม ? ตอ้งนาํงานวจิยั
ไปขอรับความคุม้ครอง

ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา



ทรัพย์สินทางปัญญา คอื อะไร ?

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property, IP)

คือ ผลงานอนัเกิดจากการประดิษฐ์ คิดคน้ หรือ สร้างสรรค์ของ
มนุษย ์ซึ� งเน้นที�ผลผลิตของสติปัญญาและความชาํนาญ โดยไม่คาํนึงถึง
ชนิดของการสร้างสรรค ์หรือวธีิในการ
แสดงออก ทรัพยสิ์นทางปัญญาอาจแสดง
ออกในรูปแบบของสิ�งที�จบัตอ้งได ้เช่น 
สินคา้ต่างๆ หรือในรูปของสิ�งที�จบัตอ้งไม่ได ้
เช่น บริการ แนวคิดการดาํเนินธุรกิจ 
และกรรมวธีิการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นตน้



ทรัพย์สินทางปัญญาที�คุ้มครองมอีะไรบ้าง ?

สิทธิบัตร

เครื�องหมายการค้า

สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์

ความลบัทางการค้า

ทรัพย์สินทางปัญญาทางอุตสาหกรรม
Industrial Property

ลขิสิทธิ�
Copyright

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

อนุสิทธิบัตร

แบบผงัภูมิของวงจรรวม

งานวรรณกรรม

งานนาฎกรรม

งานศิลปกรรม

งานดนตรีกรรม

งานโสตทศันวสัดุ

งานภาพยนตร์

งานสิ�งบันทกึเสียง

งานอื�นใดในแผนกวรรณคด ีศิลปะ หรือวทิยาศาสตร์

งานแพร่เสียงภาพ



ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทต่างกนัอย่างไร ?
สิทธิบัตรการประดษิฐ์ เครื�องหมายการค้า

สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์

แบบผงัภูมิของวงจรรวม

ลขิสิทธิ�

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ์

ความลบัทางการค้า



พรบ. ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญามีอะไรบ้าง ?

- ลิขสิทธิ�  พ.ศ.2521 แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ.2537
- สิทธิบตัร พ.ศ.2533 แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2542
- เครื�องหมายการคา้ พ.ศ.2534 แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ.2543
- คุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ.2542 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- แบบผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543
- ความลบัทางการคา้ พ.ศ.2545
- สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
- ผลิตภณัฑซี์ดี พ.ศ.2548



โทษของผู้ฝ่าฝืน พรบ. หนักแค่ไหน ?

พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที�ใหค้วามคุม้ครองดา้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา เป็นกฎหมายที�มีโทษทั�งทางอาญา (ปรับถึงจาํคุก ยกเวน้ 
โทษประหารชีวติ) และโทษทางแพ่ง (ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)

การดําเนินการทางคดี เป็นคดีที�ตอ้งมี “เจา้ทุกข”์

สิทธิการคุ้มครอง เป็นสิทธิเดด็ขาดแต่เพียงผูเ้ดียว (มีขอ้ยกเวน้บา้ง)

พื�นที�การคุ้มครอง ภายในราชอาณาจกัร ยกเวน้ บางประเภทที�
ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญา เช่น อนุสัญญากรุงเบิร์น 
ที�ใหค้วามคุม้ครองผลงานลิขสิทธิ� ในกลุ่มประเทศ เป็นตน้



ขอรับความคุ้มครองได้อย่างไร ?

ประเภทที� 1 ต้องขอรับความคุ้มครอง เท่านั�น (ยื�นก่อนมีสิทธิดีกว่า)
- สิทธิบตัร
- เครื�องหมายการคา้
- แบบผงัภูมิของวงจรรวม
- สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์
- ผลิตภณัฑซี์ดี
- คุม้ครองพนัธ์ุพืช

ประเภทที� 2 ได้รับความคุ้มครองโดยอตัโนมัติ
- ลิขสิทธิ�

ประเภทที� 2 ได้รับความคุ้มครองโดยอตัโนมัติ แต่มีเงื�อนไข
- ความลบัทางการคา้



ทาํไม ? ตอ้งวเิคราะห์
งานวจิยั ก่อนการขอรับ

ความคุม้ครองดา้นทรัพยสิ์น
ทางปัญญา



ปัจจัยที�มผีลต่อการขอรับความคุ้มครอง IP

วตัถุประสงค์ ลกัษณะผลงาน

ความพร้อม สิทธิในผลงาน

IP

ที�มา: (กติติพงษ์ สุวโีร, 2557)



วตัถุประสงค์ กบัการขอรับความคุ้มครองด้าน IP

ตัวอย่างเช่น
- จํานวน IP ที�มาก
- การใช้ในเชิงพาณชิย์

/ ขายสิทธิ
- ใช้ประกอบการโฆษณาสินค้า
- สร้างความน่าเชื�อถือ/ภาพพจน์
- ป้องกนัการเอาเปรียบ
- เงื�อนไขตามสัญญา



ลกัษณะผลงาน กบัการขอรับความคุ้มครองด้าน IP

ตัวอย่างเช่น
- เป็นสิ�งประดิษฐ์ / กระบวนการ / รูปร่างลกัษณะ / สาระสําคญั
- ความซับซ้อน / ระดับการสร้างสรรค์ / ความแพร่หลาย
- ใหม่ระดับมนุษยชาติ / ไม่เคยมคีนใช้ / ต่อยอด / แตกต่าง
- การใช้ประโยชน์ / การพาณชิย์ / สังคมเป็นสุข / ให้การรับรอง
- ส่วนประกอบของผลงาน /

บรรจุภัณฑ์ / เอกสาร
- สิ�งที�แตกต่าง / ใครเป็นเจ้าตลาด 
- ตีพมิพ์สาระสําคญั / 
  ฟังก์ชั�นการใช้งาน / ออกสื�อ



ความพร้อม กบัการขอรับความคุ้มครองด้าน IP

ตัวอย่างเช่น
- ระยะเวลาที�มี
- ค่าใช้จ่ายที�ยอมเสีย
- สิ�งประดิษฐ์พร้อม / แนวคดิ / 
  ต้นแบบ / เชิงพาณชิย์
- การยอมรับความเสี�ยง
- ความรวดเร็วในการทาํตลาด
- ความนิยมและยั�งยนืในตลาด
- คู่ค้า / ลูกค้าที�มี



สิทธิในผลงาน กบัการขอรับความคุ้มครองด้าน IP

ตัวอย่างเช่น
- ผู้ประดิษฐ์ / ผู้สร้างสรรค์
- หน่วยงานต้นสังกดั
- คู่สัญญา / ผู้ว่าจ้าง
- ร่วมกนัระหว่างภาครัฐกบัรัฐ
- ร่วมกนัระหว่างภาครัฐกบัเอกชน
- ร่วมกนัระหว่างภาครัฐกบับุคคล
- แบ่งส่วนกนั



สิทธิในผลงานสิทธิบตัร
มาตรา 10 ผูป้ระดิษฐ์เป็นผูมี้สิทธิขอรับสิทธิบตัร และมีสิทธิที�จะไดรั้บการ
ระบุชื�อว่าเป็นผูป้ระดิษฐ์ในสิทธิบตัร สิทธิขอรับสิทธิบตัรย่อมโอนและรับ
มรดกกนัได ้การโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัรตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อผู ้
โอนและ ผูรั้บโอน 

มาตรา 11 สิทธิขอรับสิทธิบตัรสําหรับการประดิษฐ์ซึ� งลูกจา้งไดป้ระดิษฐ์ขึ�น 
โดยการทาํงานตามสัญญาจา้งหรือโดยสัญญาจา้งที�มีวตัถุประสงค์ให้ทาํการ
ประดิษฐ์ ย่อมตกได้แก่นายจ้าง เวน้แต่สัญญาจ้างจะระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น 
ความในวรรคหนึ�ง ให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีที�ลูกจา้งที�ทาํการประดิษฐ์สิ�งหนึ�งสิ�ง
ใดด้วยการใช้วิธีการ สถิติหรือรายงานซึ� งลูกจ้างสามารถใช้หรือล่วงรู้ได ้
เพราะการเป็นลูกจา้งตามสัญญาจา้งนั�น แม้ว่าสัญญาจ้างจะมิได้เกี�ยวข้องกับ
การประดิษฐ์



สิทธิในผลงานสิทธิบตัร (ต่อ)
มาตรา 12 เพื�อส่งเสริมใหมี้การประดิษฐ์และเพื�อความเป็นธรรมแก่ลูกจา้งใน
กรณีที�การประดิษฐ์ของลูกจ้างตามมาตรา 11 วรรคหนึ� ง ถ้านายจ้างได้รับ
ประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือนําสิ� งประดิษฐ์นั�นไปใช้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จพเิศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได ้ให้ลูกจา้งที�
ทาํการประดิษฐ์ตามมาตรา 11 วรรคสอง มีสิทธิได้รับ บาํเหน็จพิเศษจาก
นายจา้ง สิทธิที�จะไดรั้บบาํเหน็จพิเศษจะถูกตดัโดยสัญญาจา้งหาไดไ้ม่ 

มาตรา 13 เพื�อประโยชน์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของข้าราชการ หรือ
พนกังานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ถือวา่ขา้ราชการ หรือพนกังาน
องคก์ารของรัฐหรือ รัฐวสิาหกจิมีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างตามความในมาตรา 
12 เวน้แต่ระเบียบของทางราชการหรือองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั�น  
จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น



สิทธิในผลงานลขิสิทธิ�
มาตรา 8 ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มลีขิสิทธิ� ในงานที�ตนไดส้ร้างสรรคขึ์�นภายใต้
เงื�อนไข 1) กรณียงัไม่โฆษณา ผูส้ร้างสรรคต์อ้งมีสญัชาติไทยหรืออยูใ่น
ราชอาณาจกัร หรือเป็นผูมี้สญัชาติหรืออยู่ในประเทศที�เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาขณะ
สร้างสรรค์งานนั�น 2) กรณีโฆษณาแลว้ ไดโ้ฆษณาครั� งแรกในราชอาณาจกัรหรือ
ในประเทศที�เป็นภาคี หรือภายใน 30 วนั นบัจากโฆษณาครั� งแรก หรือเป็นผูมี้
ลกัษณะตาม 1) ขณะโฆษณา หากกรณีผูส้ร้างสรรคเ์ป็นนิติบุคคล ตอ้งจดัตั�งขึ�น
ตามกฎหมายไทย
มาตรา 9 งานที�ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้ร้างสรรคขึ์�นในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง ถา้
มิไดท้าํหนังสือตกลงกนัเป็นอย่างอื�น ใหลิ้ขสิทธิ� เป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจา้งมี
สิทธินาํงานนั�นเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามวตัถุประสงคข์องการจา้งแรงงานนั�น
มาตรา 10 งานที�ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้ร้างสรรคขึ์�นโดยการรับจ้าง ใหลิ้ขสิทธิ� เป็นของ
ผู้ว่าจ้าง เวน้แต่ผูส้ร้างสรรคแ์ละผูว้า่จา้งจะไดต้กลงเป็นอยา่งอื�น



สิทธิในผลงานลขิสิทธิ� (ต่อ)
มาตรา 11 งานดดัแปลงโดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธิ�  ใหผู้ด้ดัแปลงมี
ลิขสิทธิ� ในงานที�ดดัแปลง แต่ทั�งนี�ตอ้งไม่กระทบกระเทือนลิขสิทธิ� เดิมที�ถูก
ดดัแปลง
มาตรา 12 งานใดที�นาํเอาลิขสิทธิ� มารวบรวม ประกอบเขา้กนัโดยไดรั้บ
อนุญาต โดยคดัเลือกหรือจดัลาํดบัซึ� งมิไดล้อกเลียนบุคคลอื�น แต่ตอ้งไม่
กระทบกระเทือนลิขสิทธิ� เดิม
มาตรา 13 ใหน้าํมาตรา 8, 9, และ 10 มาใชบ้งัคบัการมีลิขสิทธิ� ตามมาตรา 11 
หรือ 12 โดยอนุโลม
มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื�นใดของรัฐหรือทอ้งถิ�น 
ย่อมมีลิขสิทธิ� ในงานที�ไดส้ร้างสรรคขึ์�นโดยการจา้ง หรือตามคาํสั�ง หรือใน
ความควบคุมของตน เว้นแต่ จะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอื�นเป็นลายลกัษณ์
อกัษร



ระดับการให้ความสําคญัของการขอรับความคุ้มครอง

สูงสุด
สูง

ปานกลาง

1. ระดับความสําคญัสูงสุด
- สืบคน้สิทธิบตัรทั�วโลก

        และใชเ้ทคนิคขั�นสูง
2. ระดับความสําคญัสูง

- สืบคน้สิทธิบตัรทั�วโลก
3. ระดับความสําคญัปานกลาง
     - สืบคน้สิทธิบตัรไทย
     - Search Engine

สิทธิบตัร “ควรยื�นขอรับความคุม้ครองก่อนวจิยัเสร็จ”



ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลงานเพื�อขอรับความคุ้มครอง

ความลบัทางการค้า 
จาํนวน 1 ความลบั

เครื�องหมายการค้า
จาํนวน 2 เครื�องหมาย

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์
จาํนวน 3 สิทธิบตัร



ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลงานเพื�อขอรับความคุ้มครอง

เครื�องหมายการค้า
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 เครื�องหมาย

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
จาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 สิทธิบตัร

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10 สิทธิบตัร

ลขิสิทธิ�
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ลิขสิทธิ�



ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลงานเพื�อขอรับความคุ้มครอง

แบบผงัภูมขิองวงจรรวม
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 วงจร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
จาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ 3 สิทธิบตัร

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 4 สิทธิบตัร

ลขิสิทธิ�
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 100 ลิขสิทธิ�

เครื�องหมายการค้า
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 เครื�องหมาย



การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

การสร้าง                        
IP  Creation

การคุ้มครอง                
IP Protection

การใช้ประโยชน์          
IP Utilization

การเฝ้าระวงัสิทธิ
IP Enforcement



ขอบคุณครับ

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
แห่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (TLO - RMUT)

ความรู้ด้านการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา


