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ทรัพยสิ์นทางปัญญา Intellectual property
ผลงานอนัเกิดจากความคิดสรา้งสรรคข์องมนษุย์

ทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นทรพัยส์ินอีกชนิดหนึ่ง  นอกจาก
สงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัย์

ซึง่อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดคน้ การ
ออกแบบผลติภณัฑ ์สญัลกัษณห์รอืเครื่องหมายท่ีใชก้บัสนิคา้
หรอืบรกิาร ช่ือถ่ินท่ีอยูท่างการคา้ ความลบัทางการคา้..

วตัถดุิบ กระบวนการผลิต บรรจภุณัฑ์ สญัลกัษณ์



ประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา

สิทธิบตัร

ลิขสิทธ์

เครื่องหมายการคา้

สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์

งานออกแบบวงจรรวม



กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทย

1. พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522 (แกไ้ข) พ.ศ. 2535 (แกไ้ข) พ.ศ. 2542
2. พรบ.เครื่องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559
3. พรบ.ลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559
4.พรบ.คุม้ครองแบบผงัภมูิวงจรรวม พ.ศ. 2543
5.พรบ.คุม้ครองสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร ์พ.ศ.2546



เคร่ืองหมายการคา้

“เครื่องหมาย” หมายความวา่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา
ช่ือ ค  า ขอ้ความ ตวัหนงัสือ ตวัเลข ลายมือช่ือ กลุม่ของสี รูปรา่ง หรอื
รูปทรงของวตัถ ุเสียง หรอืสิ่งเหลา่นีอ้ยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง
รวมกนั (มาตรา 4 พรบ. เครื่องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2543 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559)

เครื่องหมายการคา้



หน้าทีข่องเคร่ืองหมายการค้า
1.แยกความแตกตา่งของสนิคา้/บรกิาร
2.บอกแหลง่ท่ีมาของสนิคา้/บรกิาร
3.บอกระดบัคณุภาพของสนิคา้/บรกิาร
4.เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาด

แยกสินคา้

แยกบรกิาร

บอกคณุภาพสนิคา้ สื่อสารทางการตลาด



ประเภทเคร่ืองหมายการคา้

เครื่องหมายการคา้ (trade mark) เครื่องหมายบรกิาร (service mark)

เครื่องหมายรบัรอง (certification mark) เครื่องหมายรว่ม (collective mark)



เครื่องหมายการคา้ ช่ือ............................................???



ลกัษณะเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียนได้

มลัีกษณะบ่งเฉพาะ

ช่ือตวั/สกลุ หรอืช่ือทางการคา้ท่ีแสดงโดยลกัษณะพิเศษ
และไม่เลง็เห็นถึงลกัษณะหรอืคณุสมบตัิของสินคา้โดยตรง

ค าหรอืขอ้ความไม่เลง็เห็นถึงลกัษณะหรอืคณุสมบตัิ
ของสินคา้โดยตรงและไม่เป็นช่ือ ทางภมิูศาสตร์

กลุม่สีท่ีแสดงลกัษณะพิเศษหรอืตวัหนงัสือ 
ตวัเลข หรอืค าประดิษฐข์ึน้

ลายมือช่ือของบคุคล

ภาพของบคุคล หรอืภาพประดิษฐ์



ไม่มีลกัษณะต้องห้ามทางกฏหมาย

* ตราแผ่นดิน พระราชสญัจกร ตราจกัร ีตราจกัรี
ตราเครือ่งราชอิสรยิาภรณ ์ตราประจ าต าแหน่ง
ตราประจ ากระทรวง ทบวง กรม หรอืตราประจ า
จงัหวดั
* ธงชาติ ธงพระอิสรยิศ หรอืธงราชการ
* พระปรมภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมภิไธยย่อ
หรอืนามพระราชวงศ์
* พระบรมฉายาลกัษณ ์หรอืพระบรมสาทิสลกัษณ์
* เครอืงหมายท่ีขดัตอ่ความสงบ เรยีบรอ้ย หรอื
ศิลธรรม หรอืรฐัประศาสโนบาย

ไม่เหมือนหรือคล้ายกบัที่จดทะเบียนแล้ว

* เสียงเรยีกขาน
* รูปลกัษณะ
* การเรยีงค า
* การใชเ้ครือ่งหมาย
* การประดิษฐ์
* การวางรูป



ต้นฉบับ

* เสียงเรยีกขาน
พู-ม่า VS โค-ม่า

* รูปลกัษณะ

* การเรยีงค า

เลยีนแบบ

* การใชเ้ครื่องหมาย
ใชก้บัแบบผลติภณัฑป์ระเภทเดียวกนั



• 1. ชือ่ร่วมหรือเคร่ืองหมายร่วม (collective mark)

• คือ เครื่องหมายการคา้หรอืบรกิาร ท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของกลุม่ สหกรณ ์ท่ีมีกลุม่ผูค้า้เป็นสมาชิกอยูใ่นกลุม่เดียวกนั



2. ตราสินค้า (brand name) 
•คือช่ือหรอืสญัลกัษณท่ี์แสดงถึงเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของผูผ้ลติหรอืผูใ้หบ้รกิาร หลกัการตัง้ช่ือที่ดีไมค่วรมีความยาวเกิน 4 พยางคแ์ละตอ้งไมซ่  า้กบัคนอ่ืน ใชค้  า
ท่ีจ าไดง้่าย เพ่ือช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถจดจ าในตวัสนิคา้ได้
3. ชือ่ผลิตภณัฑ ์(product name)
•เป็นช่ือของสนิคา้หรอืบรกิารท่ีบง่บอกถึงสนิคา้ว่าเป็นอะไรประเภทไหน ควรตัง้ช่ือสัน้ๆ เก่ียวขอ้งกบัสนิคา้ เพ่ือใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจซือ้ทนัทีท่ีไดอ้่านชื่อ
สนิคา้
4. รายละเอยีดสินค้า
•เป็นขอ้ความท่ีใชป้ระชาสมัพนัธ ์หรอืใชบ้รรยายสรรพคณุของสนิคา้ท่ีขาย หรอืรายละเอียดสนิคา้

5. ขนาดและการบรรจุ
•เป็นตวัเลขที่บอกถึงปรมิาณสนิคา้ท่ีอยู่ในบรรจภุณัฑ ์ว่ามีขนาดและปรมิาณเท่าไหร ่เพ่ือใหผู้บ้รโิภคใชใ้นการตดัสนิซือ้
6. ข้อมูลทางโภชนาการ 
•เป็นขอ้มลูที่บง่บอกถึงชนิดสารอาหาร และปรมิาณสารอาหาร มกัจะพบในอาหารท่ีมีการกลา่วอา้งทางโภชนาการ อาหารท่ีมีการใชค้ณุค่าทางโภชนาการอาหารระบบ
กลุม่ผูบ้รโิภค เช่น ผลติภณัฑน์มผงส าหรบัเด็ก ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ ผลติภณัฑน์มสดพรอ่งมนัเนย ผลติภณัฑเ์ครื่องด่ืมบ ารุง รา่งกายขอ้มลูทางโภชนาการจะช่วยให้
ผูบ้รโิภคเลือกซือ้อาหารและเลอืกบรโิภคใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตวัเอง โดยมีขอ้มลูที่บงัคบัใหม้ีบนบรรจภุณัฑไ์ดแ้ก่ สารอาหารท่ีเป็นประโยชนต์่อระบบ
ทางเดินอาหาร ปรมิาณพลงังานทัง้หมด โปรตีน วิตามนิ คารโ์บไฮเดรต เกลือแร ่ เป็นตน้



7. ค าเตอืน หรือ ข้อควรระวังในการบริโภค
•จะตอ้งมีตวัอกัษรขนาดไม่เลก็กว่า 2 ม.ม. มกัพบในบรรจภุณัฑท่ี์บรรจ ุสินคา้ประเภท เครือ่งดื่มชกู าลงั และเครือ่งดื่มท่ีมีสารคาเีอีน เป็นตน้
8. รหสัแทง่
•รหสัท่ีใชใ้นการซือ้ ขาย สินคา้ มีลกัษณะเป็นแผ่นสีเขียวสลบัขาวเป็นทาง ซึง่เป็นเครือ่งมือท่ีใช ้อ านวยความสะดวกใหก้บัผูข้ายในการคิดราคา
สินคา้
9. เคร่ืองหมาย อ.ย. ท่ีเรารูจ้กักนัดี ย่อมาจาก “ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา”
•เป็นสิ่งที่ตอ้งมีบนบรรจภุณัฑเ์พ่ือแสดงวา่สินคา้ของผูผ้ลิตมีความปลอดภยัเพราะไดร้บัการตรวจสอบจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและ 
ยา ช่วยสรา้งความน่าเช่ือถือใหก้บัผูบ้รโิภค

10. ชื่อผู้ผลิตและจดัจ าหน่าย
•เป็นการบอกถึงบรษัิทผูผ้ลิตสินคา้ หรอืบรษัิทผูน้  าเขา้เพื่อจ าหน่ายวา่มีท่ีมาจากไหน เป็นของบรษัิทใด ในรายละเอียดควรมีท่ีตัง้โรงงานผลิตหรอื
โรงงานท่ีน าเขา้ เบอรโ์ทรติดตอ่ทางบรษัิท เป็นตน้
11. วันผลิตและวันหมดอายุ หรือวันทีค่วรบริโภคก่อน
•เป็นขอ้มลูท่ีส  าคญัมาก เพราะจะช่วยเพ่ิมความปอลดภยัใหผู้บ้รโิภค ในการซือ้สินคา้ก่อนและ หลงัจากท่ีซือ้สินคา้วา่ควรบรโิภคก่อนวนัไหน 
และหมดอายวุนัท่ีเท่าไหร่
12. ศูนยร้์องเรียนผู้บริโภค
•เป็นรายละเอียดการติดต่อกบัผูบ้รโิภคของผูจ้  าหน่าย เพ่ือใหบ้รกิารขอ้มลูต่างๆกบัผูบ้รโิภคท่ีท าการซือ้สินคา้หรอืบรกิารไป เช่น การรอ้งเรยีน
สินคา้ รอ้งเรยีนบรกิาร หรอืพนกังาน เป็นตน้



ศรรีาชาพานิชมีรสชาติท่ีหวาน
กวา่ ขณะที่ศรรีาชาของเดวิด
ทราน รสชาติ เผ็ด เปรีย้ว เคม็ ใน
สหรฐันิยมรบัประทานคูก่บัมา
ยองเนส เพ่ือตดัรสชาติกนั"











ขัน้ตอน /วธีิการยืน่และค่าธรรมเนียมดไูดใ้น 
www.ipthailand.go.th

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ/ระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด

http://www.ipthailand.go.th/








XXXX



สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัร
มาตรา 36 ผูท้รงสิทธิบตัรเทา่นัน้มีสิทธิดงัตอ่ไปนี้
(๑) ในกรณีสิทธิบตัรผลิตภณัฑ ์สิทธิในการผลิต ใช ้ขาย มีไว้

เพ่ือขายเสนอขายหรอืน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่ผลิต
ตามสิทธิบตัร

(๒) ในกรณีสิทธิบตัรกรรมวิธี สิทธิในการใชก้รรมวิธีตามสิทธิบตัร
ผลิต ใช ้ขาย มีไวเ้พ่ือขายเสนอขายหรอืน าเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรซึง่ผลิตภณัฑท์ี่ผลิตโดยใชก้รรมวิธีตามสิทธิบตัร

ขอ้ยกเวน้สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัร
- ประโยชนใ์นการศกึษา คน้ควา้ ทดลอง วิจยั ไมข่ดัต่อประโยชนต์ามปกติ  
ของผูท้รงสทิธิบตัร

- ประกอบกิจการ หรอืมีเครื่องมือเพ่ือประกอบกิจการดงักลา่วโดยสจุรติก่อน   
วนัย่ืนขอสทิธิบตัรในไทยโดยผูผ้ลติหรอืผูใ้ชไ้มรู่ห้รอืมีเหตอุนัควรรูถ้ึงการ  
จดทะเบียนนัน้

- การเตรยีมยาเฉพาะรายใบสั่งแพทย ์โดยผูป้ระกอบวิชาชีพ
- การกระท าเก่ียวกบัการขอขึน้ทะเบียนยา โดยมีวตัถปุระสงคท่ี์จะผลติ   
จ าหน่าย หรอืน าเขา้ซึ่งผลติภณัฑย์าดงักลา่วหลงัจากอายุการคุม้ครอง  
สิน้สดุลง

- การใชอ้ปุกรณท่ี์ไดร้บัสทิธิบตัรท่ีเก่ียวกบัตวัเรอื เครื่องจกัร หรอือปุกรณอ่ื์น 
ของเรอืของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนสุญัญาหรอืความตกลงระหว่าง   
ประเทศซึ่งไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย ในกรณีท่ีเรอืดงักลา่วเขา้มาไทยเป็นการ  
ชั่วคราวหรอืโดยอบุตัิเหต ุและจ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณด์งักล่าวกบัเรอืนัน้
- การใชอ้ปุกรณท่ี์ไดร้บัสทิธิบตัรท่ีเก่ียวกบัการสรา้งการท างาน หรอือปุกรณ ์
อ่ืนของอากาศยาน หรอืยานพาหนะของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนสุญัญา  
หรอืความตกลงระหว่างประเทศซึ่งไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย ในกรณีท่ีเรอื  
ดงักลา่วเขา้มาไทยเป็นการชั่วคราวหรอืโดยอบุตัิเหต ุและจ าเป็นตอ้งใช ้  
อปุกรณด์งักลา่วกบัเรอืนัน้



- เพือ่คุ้มครองสทิธิอันชอบธรรมของผู้ประดษิฐ ์หรือผู้ออกแบบ

- เพือ่ให้รางวัลตอบแทนผู้ประดษิฐ ์หรือผู้ออกแบบ

- เพือ่จูงใจให้มกีารประดษิฐห์รือออกแบบคดิค้นสิง่ใหม่ๆขึน้

- เพือ่กระตุ้นให้มกีารเปิดเผยรายละเอยีดเกีย่วกับการประดษิฐค์ดิค้นใหม่ๆ

- เพือ่จูงใจให้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการลงทุนจากต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
การคุ้มครองสิทธิบัตร



สิทธิบตัรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบตัร

สิทธิบตัรการออกแบบ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

แนวความคดิในการประดษิฐท์ีเ่กีย่วกับ องคป์ระกอบ โครงสร้าง 

กลไกของผลิตภณัฑ ์และกรรมวิธีการผลิต การเกบ็รักษา หรือ 

การปรับปรุงใหด้ขีึน้หรือท าใหเ้กดิผลิตภณัฑใ์หม่ทีแ่ตกต่างจากเดมิ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ความคดิเกีย่วกับรูปร่างลักษณะภายนอก องคป์ระกอบลวดลาย หรือ สี ของผลิตภณัฑ ์ที่
สามารถใช้เป็นแบบส าหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและหตัถกรรมได้

EX claims/patent/patent.pdf


ความแตกต่างของสิทธิบัตรการประดษิฐ์ /
อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ์

อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภณัฑ์

- ใหม่

1. คุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลิตภณัฑ์
กรรมวิธี

ผลิตภัณฑ์
กรรมวิธี

รูปรา่งและลกัษณะภายนอก
ลวดลายและสี

2. ตรวจสอบก่อนจดทะเบียน 2. ตรวจสอบก่อนจดทะเบียน2. จดทะเบยีน

1. คุ้มครองการประดษิฐ์

- เทคนิคสงูขึน้
- เพ่ืออตุสาหกรรม

- ใหม่
- เพ่ืออตุสาหกรรม

- ใหม่
- เพ่ืออตุสาหกรรม

3. อายกุารคุม้ครอง 20 ปี
3. อายกุารคุม้ครอง 10 ปี

3. อายกุารคุม้ครอง 10 ปี

( 6 + 2 + 2 )
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การประดษิฐ์

ผลติภณัฑ์
กรรมวิธี

1. คุ้มครองการประดิษฐ์



การยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบตัร ต้อง
ต้อง เป็นการประดิษฐ์ขึน้ใหม่

การประดิษฐ์ ที่มีอยูแ่ลว้

การประดิษฐ์ท่ีมีการคิดคน้ขึน้ใหม่

สิทธิบตัรการประดิษฐ/์
อนสุิทธิบตัร



การยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบตัร ต้อง

ตอ้ง เป็นการประดิษฐ์ท่ีมีขัน้การประดิษฐ์สงูขึน้

การประดิษฐ์ไมมี่ขัน้การประดิษฐ์
การประดษิฐขั์้นสูง

สิทธิบตัรการประดิษฐ/์
อนสุิทธิบตัร



การยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ/์อนุสิทธิบตัร ต้อง

ตอ้ง เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยกุตใ์นทางอตุสาหกรรม

การประดิษฐ์ไมส่ามารถประยกุต์
ทางอตุสาหกรรมได*้

การประดษิฐป์ระยุกตท์างอุตสาหกรรมได้

* ถา้ไมใ่ชป้ระโยคในเชิงพาณิชยใ์นระยะเวลา 3 ปี สามารถเพิกถอนสทิธิบตัรได้

สิทธิบตัรการประดิษฐ/์
อนสุิทธิบตัร





การยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ/์อนุสิทธิบตัร ไม่ได้
• จุลชีพและส่วนประกอบของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ, สัตว,์ พืช, หรือสาร

สกัดจากสัตว์หรือพืช

• กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

• ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์

• วิธีการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์

• การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน



ตัวอย่างระหว่างสทิธิบัตรการประดษิฐ ์และอนุสิทธิบัตร



ถา้เราคิดประดิษฐ์...................................................

ส่ิงท่ีคิดคือ................................................



ขัน้ตอน /วธีิการยืน่และค่าธรรมเนียมดไูดใ้น 
www.ipthailand.go.th

การจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศ/ระหว่างประเทศภายใต้ภาคีอนุสัญญากรุงปารีส

http://www.ipthailand.go.th/


การยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรออกแบบ ต้อง
1. ตอ้ง ไมเ่ป็นแบบผลติภณัฑท่ี์มีหรอืใชแ้พรห่ลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัร
ก่อนวนัขอรบัสทิธิบตัร (ม.57(1))

ท่ีแพรห่ลาย ผลติใหมเ่ปลี่ยนวสัดุ

สทิธิบตัร
ออกแบบผลติภณัฑ์



การยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรออกแบบ ตอ้ง
2. ตอ้ง ไมเ่ป็นแบบผลติภณัฑท่ี์ไดมี้การเปิดเผยภาพ สาระส าคญั หรอืรายละเอียด
ในเอกสาร  หรอืสิ่งพิมพท่ี์ไดเ้ผยแพรอ่ยูแ่ลว้ไมว่า่ในหรอืนอกราชอาณาจกัร
ก่อนวนัขอรบัสทิธิบตัร(ม.57(2))

ย่ืน 24 มิถนุายน 2559แคตตาล๊อกประจ าเดือน สิงหาคม 2558

สทิธิบตัร
ออกแบบผลติภณัฑ์



การยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรออกแบบ ต้อง
3. ตอ้ง ไมเ่ป็นแบบผลิตภณัฑท่ี์เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบดว้ย
มาตรา 28มาแลว้ก่อนวนัขอรบัสอทธิบตัร (ม.57(3))

ประกาศ 9 กรกฎาคม 2552 ย่ืน 17 ตลุาคม 2555

สิทธิบตัร
ออกแบบผลิตภณัฑ์



การยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรออกแบบ ต้อง
4. ตอ้ง ไมเ่ป็นแบบผลติภณัฑท่ี์คลา้ยกบัแบบผลิตภณัฑด์งักลา่วใน(1)(2)หรอื(3) 
จนเหน็ไดว้า่เป็นการเลียนแบบ (ม.57(4))

1

23

สทิธิบตัร
ออกแบบผลติภณัฑ์



การพัฒนา
แบบผลิตภณัฑ์

http://upic.me/show/54536924
http://upic.me/show/54536924


การยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรออกแบบผลิตภณัฑ ์ไม่ได้
• ผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิ

ภาพของประชาชน

• แบบผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ไม่ม)ี

สทิธิบตัร
ออกแบบผลติภณัฑ์



ตัวอย่างสิทธิบัตรออกแบบผลิตภณัฑ์



ตัวอย่างสิทธิบัตรการประดษิฐ์



เง่ือนไขในการพิจารณา
ขั้นการออกแบบ 
(ความคิดสร้างสรรค)์

1.ไมใ่ช่การดดัแปลงโดยใชก้ารแทนท่ี



2.ไมใ่ช่การดดัแปลงโดยใชก้ารรวมเขา้ดว้ยกนั

+

เง่ือนไขในการพิจารณา
ขั้นการออกแบบ 
(ความคิดสร้างสรรค)์



3. ไมใ่ช่การดดัแปลงโดยใชก้ารจดัองคป์ระกอบใหม่

เง่ือนไขในการพิจารณา
ขั้นการออกแบบ 
(ความคิดสร้างสรรค)์



4.ไมใ่ช่การดดัแปลงโดยเปลี่ยนเพียงสดัสว่นหรอืจ านวนองคป์ระกอบ

เง่ือนไขในการพิจารณา
ขั้นการออกแบบ 
(ความคิดสร้างสรรค)์



5.ไมใ่ช่รูปแบบที่แสดงถงึรูปรา่งลกัษระลวดลายหรือสีอนัเป็นท่ีรูจ้กัโดยทั่วไป

เง่ือนไขในการพิจารณา
ขั้นการออกแบบ 
(ความคิดสร้างสรรค)์



6.ไมใ่ช่การออกแบบบนพืน้ฐานของธรรมชาติ/งานศิลปะ อนัเป็นท่ีรูจ้กัโดยทั่วไป

เง่ือนไขในการพิจารณา
ขั้นการออกแบบ 
(ความคิดสร้างสรรค)์



7.ไมใ่ช่การดดัแปลงโดยการเปลี่ยนเพียงรูปแบบทางการตลาดท่ีมีทั่วไป

เง่ือนไขในการพิจารณา
ขั้นการออกแบบ 
(ความคิดสร้างสรรค)์



ถา้เราคิดออกแบบ...................................................

ส่ิงท่ีคิดคือ
...............................................................



ขัน้ตอน /วธีิการยืน่และค่าธรรมเนียมดไูดใ้น 
www.ipthailand.go.th

การจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศ

http://www.ipthailand.go.th/


สิทธิบตัรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบตัร

สิทธิบตัรการออกแบบ

เครื่องหมายการคา้ลขิสทิธ์ิ(ภาพถ่าย)





สินคา้ท่ีขายภายใต ้เครื่องหมายการคา้



® ยอ่มาจากค าวา่ Registered หมายถึง การจด
ทะเบียนหรอืขึน้ทะเบียนแลว้ เม่ือน ามาใชก้บัเครื่องหมาย
การคา้ แสดงไดว้า่เครื่องหมายนัน้ไดร้บัการจดทะเบียนแลว้

ค าวา่ TM. ยอ่มาจากค าวา่ Trademark แปลวา่ 
เครื่องหมายการคา้ เม่ือน าไปใชก้บัเครื่องหมาย หรือภาพ หรอื
ค าใดแลว้ เป็นเพียงตวัอกัษรท่ีแสดงใหเ้หน็วา่ เครื่องหมาย 
หรอืภาพ หรอืค าดงักลา่วนัน้เป็นเครื่องหมายการคา้ของตน 
ดงันัน้ ค าวา่ TM. จงึสามารถใชไ้ดก้บัทัง้เครื่องหมายการคา้
ท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้และท่ียงัไมไ่ดร้บัการจดทะเบียน

2018



สิทธิบตัรออกแบบ เครื่องหมายการคา้



ย่ืน 29 ก.ย. 2543

ครบอาย ุ28 ก.ย. 2553

อายคุวามคุม้ครอง 10 ปี ไมมี่ตอ่อายุอายคุวามคุม้ครอง 10 ปี ต่ออายไุดค้ราวละ 10 ปี

สิทธิบตัรออกแบบเครื่องหมายการคา้





สิทธิบัตรเลขที ่1



2530 2530 2536

2541 2547 2547



สิทธิบัตรการออกแบบ “ไม้จิม้ฟัน เลขที่ 1” 
ยืน่ค าขอเมื่อวันที ่7 พฤศจกิายน 2522
รับจดทะเบยีน 21 ธันวาคม 2524

สิทธิบัตรการออกแบบ “ไม้จิม้ฟัน ” 
ยืน่ค าขอเมื่อวันที ่21 สิงหาคม 2549

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  เลขที่ 1

พฒันาการ  27 ปี





รูปร่าง ลกัษณะ

รูปรา่ง คือ 
เสน้รอบนอกทางกายภาพของวตัถ ุ
สิ่งของเครื่องใช ้คน สตัว์ และ พืช
มีลกัษณะเป็น 2 มิติ 
มีความกวา้งและความยาว

ลกัษณะ คือ สมบตัิเฉพาะตวั เช่น 
น า้มีลักษณะเป็นของเหลว 
ลกูบิลเลียดมีลกัษณะกลม 
ลกูเต๋ามีลกัษณะเหลี่ยม 

http://dictionary.sanook.com/search/ลักษณะ


รูปร่าง ลักษณะทีแ่ตกต่าง



เป๊ปซ่ีโค, อิงค.์



แบบผลิตภณัฑท่ี์แสดงเป็นลกัษณะ ภาพเขียน





ชิเซโด โค., แอลทีดี. ย่ืนค าขอปี 2554





แบบผลิตภณัฑท่ี์แสดงเป็นลกัษณะ ภาพเขียน





8 ก.ค. 2553



รูปร่างเดิมลายใหม่

ผลติ : บรษัิท ไทยกลูิโกะ จ ากดั ราคา : 15 บาท 

ผลติ : หจก. โรงงาน
ขนมปังีกู ุ
ราคา : 5 บาท 





ย่ืน 5 เม.ย. 2548
ครบอาย ุ4 เม.ย. 2558





“ครมีสมนุไพรบ ารุงผิว”
ปัตตานี

“อ่างเกบ็น ้า”
สมุทรปราการ 

“สบูป่อ้งกนัยงุ”
กาฬสินธุ์



“กระปกุเครื่องส าอาง”
ชิเซโด ้โค., แอลทีดี.

“ครมีสมนุไพรบ ารุงผิว”
ปัตตานี

สิทธิบัตรออกแบบ อนสุิทธิบตัร



“อา่งอาบน า้”

นายวชัรมงคล เบญจธนะฉตัร์

สิทธิบัตรออกแบบ อนสุิทธิบตัร

“อ่างเกบ็น ้า”

สมุทรปราการ 



“สบู”่
เรค็กิตต ์แอนด ์คอลแมน (โอเวอรซี์ส)์ ลิมิเตด็

สิทธิบัตรออกแบบ อนสุิทธิบตัร

“สบูป่อ้งกนัยงุ”
กาฬสนิธุ์



ลิขสิทธ์ิ 
(Copyrights)

“ลขิสทิธิ”์ หมายความถงึ สิทธิแตผู่เ้ดียวท่ีจะท าการใดๆ ตามพระราชบญัญตัินี ้
เก่ยวกบังานที่ผูส้รา้งสรรคไ์ดท้  าขึน้

สาระส าคัญของงานอันมลีขิสทิธิ์
- เป็นการแสดงออกซึง่ความคิด
- เป็นการสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง
- เป็นประเภทงานที่กฏหมายก าหนด
- เป็นงานที่ไมข่ดัต่อกฏหมาย



วรรณกรรม งานนิพนธท่ี์ท าขึน้ทกุชนิด 
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรด์ว้ย

งานลิขสิทธ์ิ มี

นาฎกรรม งานเก่ียวกบัการร  า การเตน้ การท าทา่
หรอืการแสดงท่ีประกอบขึน้เป็นเรื่องราวและ
ใหห้มายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบด้ว้ย



ศิลปกรรม งานจิตกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ ์งานสถาปัตยกรรม  งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ
แผนท่ี โครงสรา้ง ภาพรา่งหรอืงานสรา้งสรรค ์รูปทรงสามมิติอนัเก่ียวกบัภมูิศาสตร ์ภมูิประเทศหรอืวิทยาศาสตร์
รวมถึงงานศิลปประยกุต์



ดนตรีกรรม งานเก่ียวกบัเพลงท่ีแตง่ขึน้เพ่ือบรรเลง
หรอืขบัรอ้ง รวมถึงโนต้เพลงหรอืแผนภมูิเพลงท่ีได้
แยกและเรยีบเรียงเสียงประสานแลว้

โสตทัศนวั์สดุ งานประกอบดว้ยล าดบัของภาพโดยบนัทกึลง
ในวสัดอุนัสามารถท่ีจะน ามาเลน่ซ า้ไดอี้กรวมถงึเสียง
ประกอบงานดว้ย



ภาพยนตร์ ภาพยนตรห์รอืสามารถบนัทกึลงบนวสัดอ่ืุน
เพ่ือน าออกฉายตอ่เน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตรร์วมถึงเสียง
ประกอบงานดว้ย

สิง่บันทกึเสยีง งานอนัประกอบดว้ย
ล าดบัของดนตรี เสียง การแสดง หรอื
เสียงอ่ืนใด โดยบนัทกึลงในวสัดใุน
ลกัษณะใดๆ อนัสามารถท่ีจะน ามา
เลน่ซ า้ได้
งานแพร่เสยีงแพร่ภาพ งานที่น  าออกสูส่าธารณชนโดย
การแพรเ่สียงทางวิทยกุระจายเสียง การแพรเ่สียงและหรอืภาพ
ทางวิทยโุทรทศัน ์หรอืโดยวิธีการอย่างอ่ืนอนัคลา้ยคลงึกนั



สรุปในผลิตภณัฑต่์างๆท่ีเราใชก้นัอยูจ่ะมีส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทุกส่วนท่ีสามารถ
ยืน่ขอรับความคุม้ครองในทรัพยสิ์นทางปัญญาได.้.

สิทธิบตัรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบตัร

สิทธิบตัรการออกแบบ

เครื่องหมายการคา้ลขิสทิธ์ิ





ขอบคุณครับ

กองสทิธบิตัรออกแบบ  กรมทรพัยส์นิทางปัญญา
โทร.02-547-4713 , 02-547-5057 โทรสาร.02-547-5056 


