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4๔

ลิขสิทธิ์

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
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“ศิลปกรรม” หมายความวา งานอันมีลกั ษณะอยางหนึง่ อยางใดหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน
แสง สี หรือสิ่งอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยาง
เดียวหรือหลายอยาง
(๒) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงทีเ่ กีย่ วกับปริมาตร
ที่สัมผัสและจับตองได

“ผูสรางสรรค” หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรค
อยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธที างการพิมพ
และหมายความรวมถึงแมพิมพหรือแบบพิมพที่ใชในการพิมพดวย

“ลิ ข สิ ท ธิ์ ” หมายความวา สิท ธิแตผู เดียวที่ จะทํ า การใดๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้น

(๔) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
งานออกแบบตกแตงภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือ
สิง่ ปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือสิง่ ปลูกสราง

“วรรณกรรม” หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน
หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน
และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
“โปรแกรมคอมพิวเตอร” หมายความวา คําสัง่ ชุดคําสัง่ หรือสิง่ อืน่ ใด
ทีน่ าํ ไปใชกับ เครือ่ งคอมพิวเตอร เพือ่ ใหเครือ่ งคอมพิวเตอรทํางานหรือเพือ่ ให
ไดรับผลอยางหนึง่ อยางใด ทัง้ นี้ ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
ลักษณะใด
“นาฏกรรม” หมายความวา งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา
หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว และใหหมายความรวมถึงการแสดง
โดยวิธีใบดวย
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๕๙ ก/หนา ๑/๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

(๕) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพทีเ่ กิดจากการใชเครือ่ งมือ
บันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนซไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยนํ้ายา
ซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธีใดๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้น หรือการบันทึก
ภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอื่น
(๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรค
รูปทรงสามมิตอิ นั เกีย่ วกับภูมศิ าสตร ภูมปิ ระเทศ หรือวิทยาศาสตร
(๗) งานศิลปประยุกต ไดแก งานทีน่ าํ เอางานตาม (๑) ถึง (๖) อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันไปใชประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากการ
ชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวนั้น เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุ
หรือสิ่งของอันเปนเครื่องใชหรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา
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ทั้งนี้ ไมวางานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และให
หมายความรวมถึงภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวดวย

“งานแพรเสียงแพรภาพ” หมายความวา งานที่นําออกสูสาธารณชน
โดยการแพรเสียง ทางวิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุ
โทรทัศน หรือโดยวิธีการอยางอื่นอันคลายคลึงกัน

“ดนตรีกรรม” หมายความวา งานเกีย่ วกับเพลงทีแ่ ตงขึน้ เพือ่ บรรเลง
หรือขับรองไมวาจะมีทํานองและคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และให
หมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียง
ประสานแลว
“โสตทัศนวัสดุ” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพ
โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลกั ษณะอยางใด อันสามารถทีจ่ ะนํามาเลนซํา้ ได
อีก โดยใชเครือ่ งมือทีจ่ าํ เปนสําหรับการใชวัสดุนนั้ และใหหมายความรวมถึง
เสียงประกอบงานนัน้ ดวย ถามี
“ภาพยนตร” หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับ
ของภาพ ซึง่ สามารถนําออกฉายตอเนือ่ งไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึก
ลงบนวัสดุอื่น เพื่อนําออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตร และใหหมายความ
รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรนั้นดวย ถามี
“สิง่ บันทึกเสียง” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของเสียง
ดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอืน่ ใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลกั ษณะ
ใดๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซํ้าไดอีกโดยใชเครื่องมือ ที่จําเปนสําหรับการ
ใชวัสดุนั้น แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรหรือเสียง
ประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอื่น
“นักแสดง” หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา
และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง กลาว พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด

“ทําซํ้า” หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาดวยวิธีใดๆ เลียนแบบ
ทําสําเนา ทําแมพิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จาก
ตนฉบับ จากสําเนา หรือจากการโฆษณาในสวนอันเปนสาระสําคัญ ทั้งนี้
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรให
หมายความถึงคัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด
ไมวาดวยวิธใี ดๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลกั ษณะเปนการจัดทํางาน
ขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
“ดัดแปลง” หมายความวา ทําซํ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม หรือจําลองงานตนฉบับในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะ
เปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๑) ในสวนทีเ่ กีย่ วกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม
เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม
(๒) ในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง
ทําซํา้ โดยเปลีย่ นรูปใหม ปรับปรุง แกไขเพิม่ เติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวน
อันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทําขึ้นใหม
(๓) ในสวนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่
มิใชนาฏกรรมใหเปนนาฏกรรม หรือเปลีย่ นนาฏกรรมใหเปนงานทีม่ ใิ ชนาฏกรรม
ทั้งนี้ ไมวาในภาษาเดิมหรือตางภาษากัน
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(๔) ในสวนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่
เปนรูปสองมิติหรือสามมิติ ใหเปนรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุนจําลอง
จากงานตนฉบับ

“มาตรการทางเทคโนโลยี” ๓ หมายความวา เทคโนโลยีที่ออกแบบ
มาเพื่ อ ปองกั น การทํ า ซํ้ า หรื อ ควบคุ ม การเขาถึ ง งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ่ ง
บันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเชนวานี้ไดนํามาใชกับงาน อันมีลิขสิทธิ์หรือ
สิ่งบันทึกการแสดงนั้นอยางมีประสิทธิภาพ

(๕) ในสวนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับ
เรียบเรียงเสียงประสานหรือเปลี่ยนคํารองหรือทํานองใหม
“เผยแพรตอสาธารณชน” หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน
โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงและ
หรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือ โดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ไดจัดทําขึ้น

“การหลบเลีย่ งมาตรการทางเทคโนโลยี” ๔ หมายความวา การกระทํา
ดวยประการใดๆ ที่ทําใหมาตรการทางเทคโนโลยีไมเกิดผล
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้

“การโฆษณา” หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาใน
รู ป หรื อ ลั ก ษณะอยางใดที่ ทํ า ขึ้ น โดยความยิ น ยอมของผู สรางสรรคออก
จําหนาย โดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏตอสาธารณชน เปนจํานวนมากพอ
สมควรตามสภาพของงานนั้น แตทั้งนี้ไมหมายความรวมถึง การแสดงหรือ
การทําใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร การบรรยายหรือ
การปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกับงานใด การนํา
ศิลปกรรมออกแสดงและการกอสรางงานสถาปตยกรรม

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และให
หมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย

“ขอมูลการบริหารสิทธิ” ๒ หมายความวา ขอมูลทีบ่ งชีถ้ งึ ผูสรางสรรค
งานสรางสรรค นักแสดง การแสดง เจาของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและ
เงื่อนไขการใชงานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทนขอมูลดังกลาว
โดยขอมูลเชนวานี้ติดอยู หรือปรากฏเกี่ยวของกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่ง
บันทึกการแสดง

นี้ และใหมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้

๒

มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขอมูลการบริหารสิทธิ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรัู กษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๓

๔

มาตรา ๔ นิยามคําวา “มาตรการทางเทคโนโลยี” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ นิยามคําวา “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” เพิ่มโดยพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

10
๑๐

ลิขสิทธิ์

หมวด ๑
ลิขสิทธิ์

๑๑
11

การคุมครองลิขสิทธิไ์ มคลุมถึงความคิด หรือขัน้ ตอน กรรมวิธหี รือระบบ
หรือวิธีใชหรือทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร

มาตรา ๗ สิง่ ตอไปนีไ้ มถือวาเปนงานอันมีลขิ สิทธิต์ ามพระราชบัญญัติ
นี้

สวนที่ ๑
งานอันมีลิขสิทธิ์

(๑) ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตางๆ ทีม่ ลี กั ษณะเปนเพียงขาวสาร
อันมิใชงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือตอบโต
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น

มาตรา ๖ งานอันมีลขิ สิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ไดแก งานสรางสรรค
ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ
ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพหรืองานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรค ไมวางาน
ดังกลาวจะแสดงออก โดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด

(๔) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕) คําแปลและการรวบรวมสิ่งตางๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง
ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นจัดทําขึ้น

12
๑๒

ลิขสิทธิ์

สวนที่ ๒
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์

๑๓
13

(๒) ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรก
ไดกระทําขึน้ ในราชอาณาจักรหรือในประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสญ
ั ญาวาดวย
การคุมครองลิขสิทธิซ์ งึ่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือในกรณีทกี่ ารโฆษณา
ครั้งแรกไดกระทํานอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไมเปนภาคีแหง
อนุสญ
ั ญา วาดวยการคุมครองลิขสิทธิซ์ งึ่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หากไดมี
การโฆษณางานดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปนภาคีแหง
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายใน
สามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดมีการโฆษณาครัง้ แรก หรือผูสรางสรรคเปนผูมีลกั ษณะ
ตามที่กําหนดไวใน (๑) ในขณะ ที่มีการโฆษณางานครั้งแรก
ในกรณีทผี่ สรางสรรคตองเปนผู
ู
มีสญั ชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิตบิ คุ คล
นิติบุคคลนั้นตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

มาตรา ๘ ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนไดสรางสรรค
ขึ้นภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางาน ผูสรางสรรคตองเปนผูมี
สัญชาติไทยหรืออยูในราชอาณาจักรหรือเปนผูมีสัญชาติหรืออยูในประเทศที่
เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
อยูดวย ตลอดระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการสรางสรรคงานนั้น

มาตรา ๙ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจาง ถามิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหลิขสิทธิ์ในงานนั้น
เปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชน
ไดตามที่เปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น

มาตรา ๑๐ งานทีผ่ สรางสรรคไดสรางสรรคขึ
ู
น้ โดยการรับจางบุคคล
อื่น ใหผูวาจางเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เวนแตผูสรางสรรคและผูวาจางจะได
ตกลงกันไวเปนอยางอื่น

มาตรา ๑๑ งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ใหผูที่ไดดัดแปลงนั้น

๑๔
14

15
๑๕

ลิขสิทธิ์

มีลขิ สิทธิใ์ นงานทีไ่ ดดัดแปลงตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ตทัง้ นีไ้ มกระทบกระเทือน
สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงานของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง

มาตรา ๑๒ งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ มารวบรวมหรือประกอบเขากันโดยไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิง่ อืน่ ใด ซึง่ สามารถอานหรือถายทอดได
โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเขากัน หากผู
ที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันไดรวบรวมหรือประกอบเขากันซึ่งงานดัง
กลาวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับ ในลักษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงานของ
บุคคลอืน่ ใหผูทีไ่ ดรวบรวมหรือประกอบเขากันนัน้ มีลขิ สิทธิใ์ นงานที่ไดรวบรวม
หรือประกอบเขากันตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิ
ของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงาน หรือขอมูลหรือสิ่งอื่นใด ของผูสรางสรรค
เดิมที่ถูกนํามารวบรวมหรือประกอบเขากัน

สวนที่ ๓
การคุมครองลิขสิทธิ์

มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔
เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปนี้

มาตรา ๑๓ ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับ
แกการมีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือ
ของทองถิ่นยอมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่ง
หรือในความควบคุมของตนเวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอืน่ เปนลายลักษณ
อักษร

(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ
ภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง
(๔) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น

๑๖
16

17
๑๗

ลิขสิทธิ์

(๕) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนด
เงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได แตเงือ่ นไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะทีเ่ ปนการ
จํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได
การพิจารณาวาเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเปนการจํากัดการ
แขงขันโดยไมเปนธรรมหรือไม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

สวนที่ ๔
อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์

มาตรา ๑๖ ในกรณีทเี่ จาของลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ไี้ ดอนุญาตใหผู
ใดใชสิทธิ ตามมาตรา ๑๕ (๕) ยอมไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิท์ จี่ ะอนุญาตใหผูอืน่
ใชสิทธินนั้ ไดดวย เวนแตในหนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหามไว
มาตรา ๑๗ ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันได
เจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแก
บุคคลอืน่ ได และจะโอนใหโดยมีกาํ หนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครอง
ลิขสิทธิก์ ไ็ ด
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อผูโอนและ ผูรับโอนถาไมไดกําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอน
ใหถือวาเปนการโอนมีกาํ หนดระยะเวลาสิบป

มาตรา ๑๘ ผูสรางสรรคงานอันมีลขิ สิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ มี้ สี ทิ ธิ
ทีจ่ ะแสดงวาตนเปน ผูสรางสรรคงานดังกลาว และมีสิทธิที่จะหามมิใหผูรับ
โอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการ
อื่นใดแกงานนัน้ จนเกิดความเสียหายตอชือ่ เสียง หรือเกียรติคณ
ุ ของผูสรางสรรค
และ เมื่อผูสรางสรรคถึงแกความตายทายาทของผูสรางสรรคมีสิทธิที่จะฟอง
รองบังคับตามสิทธิดงั กลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ ทัง้ นี้ เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอืน่ เปนลายลักษณอักษร

มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรค และมีอยูตอไปอีก
เปนเวลาหาสิบป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย
ในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุ
ของผูสรางสรรครวม และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผูสรางสรรครวม
คนสุดทายถึงแกความตาย
ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ได
มีการโฆษณางานนัน้ ใหลิขสิทธิด์ งั กลาวมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปน
ครัง้ แรก

๑๘
18

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผู
สรางสรรคไดสรางสรรคขึน้ แตถาไดมีการโฆษณางานนัน้ ในระหวางระยะเวลา
ดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดสรางสรรค
ขึ้นโดยผูสรางสรรคใชนามแฝงหรือไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มีอายุ
หาสิบปนับแตไดสรางงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้น ในระหวาง
ระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิม์ อี ายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครัง้ แรก
ในกรณีที่รูตัวผูสรางสรรค ใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร
สิง่ บันทึกเสียงหรืองานแพรเสียงแพรภาพใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรค
งานนัน้ ขึน้ แตถาไดมีการโฆษณางานนัน้ ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์
มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกตใหมีอายุยี่สิบหาปนับแตได
สรางสรรคงานนัน้ ขึน้ แตถาไดมีการโฆษณางานนัน้ ในระหวางระยะเวลาดังกลาว
ใหลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบหาปนับแตไดมีการโฆษณา เปนครั้งแรก

มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตาม
คําสัง่ หรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงาน
นั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์
มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

19
๑๙

มาตรา ๒๔ การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ อันเปนการเริ่มนับอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณา โดยความยินยอมของเจาของ
ลิขสิทธิ์

มาตรา ๒๕ เมื่ออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถา
วันครบกําหนดอายุ
แหงการคุมครองลิขสิทธิไ์ มตรงกับวันสิน้ ปปฏิทนิ หรือในกรณีทไี่ มอาจ
ทราบวันครบกําหนดอายุ แหงการคุมครองลิขสิทธิท์ แี่ นนอน ใหลิขสิทธิย์ งั คงมี
อยูตอไปจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปนั้น

มาตรา ๒๖ การนํางานอันมีลขิ สิทธิอ์ อกทําการโฆษณาภายหลังจาก
ทีอ่ ายุแหงการคุมครองลิขสิทธิส์ นิ้ สุดลงไมกอใหเกิดลิขสิทธิใ์ นงานนัน้ ๆ ขึน้ ใหม

20
๒๐

ลิขสิทธิ์

๒๑
21

(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

สวนที่ ๕
การละเมิดลิขสิทธิ์

(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว

มาตรา ๒๘/๑ ๕ การทําซํา้ โดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทัง้ เสียง
และภาพจากภาพยนตรอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ในโรงภาพยนตร
ตามกฎหมายวาดวยภาพยนตรและวีดิทัศน ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ในระหวางการฉายในโรงภาพยนตร
ใหถือวาเปน การละเมิดลิขสิทธิ์ และมิใหนํามาตรา ๓๒ วรรคสอง (๒) มาใช
บังคับ

มาตรา ๒๗ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพ

มาตรา ๒๙ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานแพรเสียงแพรภาพ

ระราชบัญญัตนิ โี้ ดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

อันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕)
ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

มาตรา ๒๘ การกระทําอยางใดอยางหนึง่ แกโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร
หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาต
ตามมาตรา ๑๕ (๕) ทัง้ นี้ ไมวาในสวนทีเ่ ปนเสียงและหรือภาพ ใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

(๑) จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียง
แพรภาพ ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๒) แพรเสียงแพรภาพซํ้า ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๓) จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ โดยเรียก
เก็บเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นในทางการคา
๕

มาตรา ๒๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๒
22

23
๒๓

ลิขสิทธิ์

มาตรา ๓๐ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอร
อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให
ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

สวนที่ ๖
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์

(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว

มาตรา ๓๑ ผู ใดรู อยู แลวหรือมีเหตุอันควรรู วางานใดไดทําขึ้น
โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น กระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานนั้นเพื่อหากําไร
ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือ
เสนอใหเชาซื้อ
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) แจกจายในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์
(๔) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

มาตรา ๓๒ การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวย
กฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
แกงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามวรรคหนึ่ง มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาได
กระทํา ดังตอไปนี้

๒๔
24

ลิขสิทธิ์

(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
(๒) ใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของตนเองและ
บุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๔) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปน
เจาของลิขสิทธิใ์ นงานนัน้

ลิขสิทธิ์

๒๕
25

ตามความจําเปนของคนพิการและองคกรผูจัดทํา รวมทัง้ หลักเกณฑและวิธกี าร
ดําเนินการเพื่อทําซํ้าหรือดัดแปลงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๒/๑ ๗ การจําหนายตนฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์
โดยผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในตนฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยชอบ
ดวยกฎหมาย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรา ๓๒/๒ ๘ การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทําหรือไดมาโดย

(๕) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพื่อประโยชน
ในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือใน
การรายงานผลการพิจารณาดังกลาว

ชอบดวยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเปนการทําซํ้าที่จําเปน
ตองมีสําหรับการนําสําเนามาใชเพื่อใหอุปกรณที่ใชในระบบคอมพิวเตอรหรือ
กระบวนการสงงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอรทํางานไดตามปกติ
มิใหถือวาเปน การละเมิดลิขสิทธิ์

(๖) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏโดยผู สอน
เพื่อประโยชนในการสอนของตน อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร

มาตรา ๓๒/๓ ๙ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการละเมิด

(๗) ทําซํ้า ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุป
โดยผูสอน หรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียน
หรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ตองไมเปนการกระทําเพื่อหากําไร
(๘) นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(๙) ๖ ทําซํ้า หรือดัดแปลง เพื่อประโยชนของคนพิการที่ไมสามารถ
เขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ อันเนื่องมาจากความบกพรองทางการเห็น การไดยิน
สติปญญา หรือการเรียนรู หรือความบกพรองอืน่ ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
โดยตองไมเปนการกระทําเพือ่ หากําไร ทัง้ นี้ รูปแบบของการทําซํา้ หรือดัดแปลง

ลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ เจาของลิขสิทธิ์อาจยื่นคํารอง
ตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหผูใหบริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูใหบริการ หมายความวา
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอืน่ ในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถ
ติดตอถึงกันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะ
๖
๗
๘
๙

มาตรา ๓๒ วรรคสอง (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๖
26

๒๗
27

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

เปนการใหบริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชน ของบุคคล
อืน่

ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการตามระยะเวลาที่
ศาลกําหนด โดยคําสั่งศาลใหบังคับผูใหบริการไดทันที แลวแจงคําสั่งนั้นใหผู
ใหบริการทราบโดยไมชักชา ในกรณีเชนนี้ ใหเจาของลิขสิทธิ์ดําเนินคดีตอผู
กระทําละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีคําสั่งใหระงับการกระทําที่อาง
วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือนํางานที่อางวาไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออก
จากระบบคอมพิวเตอร

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพือ่ ประโยชนของบุคคล
อื่น
คํารองตามวรรคหนึง่ ตองมีรายละเอียดโดยชัดแจงซึง่ ขอมูลหลักฐาน
และคําขอบังคับ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของผูใหบริการ
(๒) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อางวาถูกละเมิดลิขสิทธิ์
(๓) งานที่อางวาไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์

ในกรณีที่ผูใหบริการมิใชผูควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการใหมีการละเมิด
ลิขสิทธิใ์ นระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ และผูใหบริการนั้นไดดําเนินการ
ตามคําสั่งศาลตามวรรคสี่แลว ผูใหบริการไมตองรับผิดเกี่ยวกับการกระทํา
ทีอ่ างวาเปนการละเมิดลิขสิทธิท์ เี่ กิดขึน้ กอนศาลมีคาํ สัง่ และหลังจากคําสัง่ ศาล
เปนอันสิ้นผลแลว

(๔) กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาทีพ่ บการกระทํา และการกระทํา
หรือพฤติการณ ตลอดทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

ผูใหบริการไมตองรับผิดตอความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนิน
การตามคําสั่งศาล ตามวรรคสี่

(๕) ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกระทําทีอ่ างวาเปนการละเมิด

มาตรา ๓๓ การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตาม

ลิขสิทธิ์
(๖) คําขอบังคับใหผูใหบริการนํางานที่ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออก
จากระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิด์ วยวิธอี นื่ ใด
เมื่อศาลไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหศาลทําการไตสวน หากศาล
เห็นวาคํารองมีรายละเอียดครบถวนตามวรรคสาม และมีเหตุจําเปนที่ศาล
สมควรจะมีคําสั่งอนุญาตตามคํารองนั้น ใหศาลมีคําสั่งใหผูใหบริการระงับ
การกระทําที่อางวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือนํางานที่อางวาไดทําขึ้นโดย

สมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูถึง ความ
เปนเจาของลิขสิทธิใ์ นงานนัน้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๔ การทําซํ้าโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากการทํา
ซํ้านั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
ในกรณีดังตอไปนี้
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(๑) การทําซํ้าเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น
(๒) การทําซํา้ งานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอืน่ เพือ่ ประโยชน
ในการวิจยั หรือการศึกษา

มาตรา ๓๕ การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิต์ าม
พระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไมมีวัตถุประสงค
เพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร
(๒) ใชเพื่อประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(๔ เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(๕) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนที่สมควรโดยบุคคลผู
ซึง่ ไดซือ้ หรือไดรับโปรแกรมนัน้ มาจากบุคคลอืน่ โดยถูกตอง เพือ่ เก็บไวใชประโยชน
ในการบํารุงรักษาหรือปองกันการสูญหาย
(๖) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพื่อประโยชน
ในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึง่ มีอาํ นาจตามกฎหมาย หรือในการ
รายงานผลการพิจารณาดังกลาว
(๗) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและ
ตอบในการสอบ
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(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่จําเปนแกการใช
(๙) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรักษาไวสําหรับการ
อางอิงหรือคนควาเพื่อประโยชนของสาธารณชน

มาตรา ๓๖ การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพือ่ เผยแพร
ตอสาธารณชนตามความเหมาะสมโดยมิไดจัดทําขึ้น หรือดําเนินการเพื่อหา
กําไรเนือ่ งจากการจัดใหมีการเผยแพรตอสาธารณชนนัน้ และมิไดจัดเก็บคาเขาชม
ไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออมและนักแสดงไมไดรับคาตอบแทนใน
การแสดงนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเปนการดําเนินการโดย
สมาคม มูลนิธิ หรือองคการอืน่ ทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ การสาธารณกุศล การศึกษา
การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และ ไดปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๒ วรรคหนึง่

มาตรา ๓๗ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสราง การแกะ
ลายเสน การปน การแกะสลัก การพิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตร
การแพรภาพ หรือการกระทําใดๆ ทํานองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตอง
เปดเผยประจําอยูในทีส่ าธารณะ นอกจากงานสถาปตยกรรม มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมนั้น

มาตรา ๓๘ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน การปน
การแกะสลัก การพิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตรหรือการแพรภาพ
ซึง่ งานสถาปตยกรรมใด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาปตยกรรม
นั้น
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มาตรา ๓๙ การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพ
ซึง่ งานใดๆ อันมีศิลปกรรมใดรวมอยูเปนสวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจาก
ผูสรางสรรคเปนเจาของ อยูดวยการที่ผูสรางสรรคคนเดียวกันไดทําศิลปกรรม
นั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เปนการทําซํ้าบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือ
ใชแบบพิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือขอมูลที่ไดจากการศึกษาที่ใช
ในการทําศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผูสรางสรรคมิไดทําซํ้าหรือลอกแบบ
ในสวนอันเปน สาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ในศิลปกรรมนั้น

มาตรา ๔๑ อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ การบูรณะอาคารนัน้ ในรูปแบบเดิมมิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใด
สิ้นสุดลงแลว มิใหถือวาการนําภาพยนตรนั้นเผยแพรตอสาธารณชนเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ
สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใชจัดทําภาพยนตรนั้น

มาตรา ๔๓ การทําซํ้า เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการโดย
เจาพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามคําสั่งของเจาพนักงานดังกลาว
ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้และที่อยูในความครอบครองของ
ทางราชการมิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒
วรรคหนึ่ง

หมวด ๒
สิทธิของนักแสดง

มาตรา ๔๔ นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับ
การแสดงของตน ดังตอไปนี้
(๑) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดง เวน
แตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพหรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึก
การแสดงที่มีการบันทึกไวแลว
(๒) บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว
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(๓) ทําซํ้าซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาต
จากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น
หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดงตาม
มาตรา ๕๓

มาตรา ๔๕ ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพร
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มาตรา ๔๘ ใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕
หากเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในขณะที่
มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะที่เรียกรองสิทธิ หรือ

เพื่อวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือนําสําเนาของงานนัน้ ไปแพรเสียงหรือเผย
แพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผูนั้นจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดง
ในกรณีที่ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน
ทัง้ นี้ โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนัน้

(๒) การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการ
แสดงนัน้ เกิดขึน้ ในราชอาณาจักร หรือในประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสญั ญาวาดวย
การคุมครองสิทธิของนักแสดงซึง่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

คําสัง่ ของอธิบดีตามวรรคหนึง่ คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการได
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงคําสัง่ ของอธิบดี คําวินจิ ฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด

แตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการแสดง ในกรณีที่มีการบันทึกการแสดงใหมีอายุ
หาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการบันทึกการแสดง

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใด มี
นักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงเหลานั้นอาจแตงตั้งตัวแทนรวมเพื่อ
ดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิของตนได

มาตรา ๔๗ ใหนักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเปน
ไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือ
(๒) การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนัน้ เกิดขึน้ ในราชอาณาจักร หรือ
ในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๔๙ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ใหมีอายุหาสิบปนับ

มาตรา ๕๐ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ใหมีอายุหาสิบป นับแต
วันสิ้นปปฏิทินของปที่ไดมีการบันทึกการแสดง

มาตรา ๕๑ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ยอม
โอนใหแกกันไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลา
หรือตลอดอายุแหงการคุมครองก็ได
ในกรณีทมี่ นี กั แสดงมากกวาหนึง่ คนขึน้ ไป นักแสดงมีสทิ ธิโอนเฉพาะ
สิทธิสวนที่เปนของตนเทานั้น
การโอนโดยทางอืน่ นอกจากทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชือ่
ผูโอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอนใหถือวาเปนการโอน
มีกําหนดระยะเวลาสามป

๓๔
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มาตรา ๕๑/๑ ๑๐ นักแสดงยอมมีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนนักแสดง
ในการแสดงของตน และ มีสิทธิหามผูรับโอนสิทธิของนักแสดงหรือบุคคลอื่น
ใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทําโดยประการอื่นใดแกการแสดงนั้นจน
เกิดความเสียหายตอชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของนักแสดง และเมื่อนักแสดง
ถึงแกความตาย ทายาทของนักแสดงมีสิทธิฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาว
ไดตลอดอายุแหงการคุมครองสิทธิของนักแสดง ทั้งนี้ เวนแตจะไดตกลงกันไว
เปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร

หมวด ๒/๑
ขอมูลการบริหารสิทธิ
และมาตรการทางเทคโนโลยี ๑๒

มาตรา ๕๒ ผูใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไมได
รับอนุญาตจากนักแสดงหรือไมจายคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ใหถือวาผูนั้น
ละเมิดสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๕๓ ๑๑ ใหนํามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓
มาตรา๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับ
แกสิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม

มาตรา ๕๓/๑ ๑๓ การลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิ
โดยรูอยูแลววาการกระทํานั้นอาจจูงใจใหเกิด กอใหเกิด ใหความสะดวก
หรือปกปดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ใหถือวาเปนการละเมิด
ขอมูลการบริหารสิทธิ

มาตรา ๕๓/๒ ๑๔ ผูใดรูอยูแลววางานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์
นั้นไดมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิ ใหถือวาผูนั้นกระทํา
การละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิดวย ถาไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแก
งานนั้นดังตอไปนี้
๑๐
๑๑

มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒

๑๓
๑๔

หมวด ๒/๑ ขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี มาตรา ๕๓/๑
ถึง มาตรา ๕๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๕๓/๔ ๑๖ การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหรือการ

(๑) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

มาตรา ๕๓/๓ ๑๕ การกระทําใดๆ ดังตอไปนี้ มิใหถือวาเปนการละเมิด

ใหบริการเพื่อกอใหเกิดการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี โดยรูอยูแลว
วาการกระทํานัน้ อาจจูงใจหรือกอใหเกิดการละเมิดลิขสิทธิห์ รือสิทธิ ของนักแสดง
ใหถือวาเปนการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี

ขอมูลการบริหารสิทธิ
(๑) การลบหรือเปลีย่ นแปลงขอมูลการบริหารสิทธิโดยเจาพนักงานผูมี
อํานาจตามกฎหมาย เพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย การอันจําเปน
ในการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือวัตถุประสงคอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๒) การลบหรือเปลีย่ นแปลงขอมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา
หอจดหมายเหตุ หองสมุด หรือองคกรแพรเสียงแพรภาพสาธารณะ ที่ไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อหากําไร
(๓) การเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์
ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา
หอจดหมายเหตุ หองสมุด หรือองคกรแพรเสียงแพรภาพสาธารณะ ที่ไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อหากําไร
ลักษณะของขอมูลบริหารสิทธิตาม (๒) และงานหรือสําเนางานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิตาม (๓) ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๓/๕ ๑๗ การกระทําตามมาตรา ๕๓/๔ ในกรณีดังตอไปนี้
มิใหถือวาเปนการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี
(๑) การกระทํานัน้ จําเปนสําหรับการกระทําแกงานอันมีลขิ สิทธิท์ ไี่ ดรับ
ยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
(๒) เพื่อวิเคราะหองคประกอบที่จําเปนของโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการใชงานรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น
(๓) เพื่อประโยชนแหงการวิจัย วิเคราะห และหาขอบกพรองของ
เทคโนโลยีการเขารหัส โดยผูกระทําตองไดมาซึง่ งานหรือสําเนางานอันมีลขิ สิทธิ์
โดยชอบดวยกฎหมายและไดใชความพยายาม โดยสุจริตในการขออนุญาต
จากเจาของลิขสิทธิ์แลว
(๔) เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแกไข
ระบบความมั่นคงปลอดภัย ของคอมพิวเตอร ของระบบคอมพิวเตอร หรือ
ของเครือขายคอมพิวเตอร โดยไดรับอนุญาตจากเจาของคอมพิวเตอร ระบบ
คอมพิวเตอร หรือเครือขายคอมพิวเตอร แลวแตกรณี
๑๖

๑๕

มาตรา ๕๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๕๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๕) เพื่อระงับการทํางานของมาตรการทางเทคโนโลยีในสวนที่เกี่ยว
กั บ การรวบรวมหรื อ กระจายขอมู ล บงชี้ ส วนบุ ค คลที่ ส ะทอนใหเห็ น ถึ ง
กิจกรรมบนอินเทอรเน็ตของผูที่เขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการกระทํานั้น
ตองไมกระทบตอการเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอื่น
(๖) การกระทําโดยเจาพนักงานผูมีอาํ นาจตามกฎหมาย เพือ่ บังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การรักษาความ
มั่นคงแหงชาติหรือวัตถุประสงคอื่นในทํานองเดียวกัน

หมวด ๓
การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ

(๗) การกระทําโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ หองสมุด
หรือองคกรแพรเสียงแพรภาพสาธารณะ ที่ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร
เพื่อเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไมอาจเขาถึงไดดวยวิธีอื่น

มาตรา ๕๔ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งประสงคจะขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ใน
งานทีม่ กี ารเผยแพร ตอสาธารณชนในรูปของสิง่ พิมพหรืออยางอืน่ ทีค่ ลายคลึงกัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการเรียน การสอน หรือคนควา ที่มิได
มีวัตถุประสงคเพื่อหากําไรอาจยื่นคําขอตออธิบดี โดยแสดงหลักฐานวาผูขอ
ไดขออนุญาตใหลิขสิทธิ์ในการจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย หรือทําซํ้าสําเนา
งานที่ไดเคยจัดพิมพงานแปลเปนภาษาไทยดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ แตได
รับการปฏิเสธหรือเมือ่ ไดใชเวลาอันสมควรแลวแตตกลงกันไมได ถาปรากฏวา
ในขณะที่ยื่นคําขอดังกลาว

40
๔๐

๔๑
41

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

(๑) เจาของลิขสิทธิ์มิไดจัดทําหรืออนุญาตใหผูใดจัดทําคําแปลเปน
ภาษาไทยของงานดังกลาวออกทําการโฆษณาภายในสามปหลังจากที่ไดมี
การโฆษณางานเปนครั้งแรก หรือ

ออกใหแกผูไดรับอนุญาต เปนอันสิน้ สุดลง และแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบถึง
คําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
สําเนาสิ่งพิมพที่จัดทําหรือจัดพิมพขึ้นกอนที่อธิบดีมีคําสั่งใหหนังสือ
อนุญาตสิ้นสุดลง ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิที่จะจําหนายสําเนาดังกลาวจนกวาจะ
หมดสิ้นไป
(๕) หามมิใหผูไดรับอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสําเนา
สิ่งพิมพที่ไดรับอนุญาตใหจัดแปลหรือจัดทําเปนภาษาไทยดังกลาว เวนแตจะ
เขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) ผูรับที่อยูตางประเทศเปนบุคคลสัญชาติไทย
(ข) สิง่ พิมพดังกลาวใชเพือ่ วัตถุประสงคในการเรียน การสอน หรือคนควา
(ค) การสงสิ่งพิมพดังกลาวจะตองไมเปนไปเพื่อการคา และ
(ง) ประเทศทีส่ งิ่ พิมพถูกสงไปดังกลาวจะตองอนุญาตใหประเทศไทยสง
หรือแจกจายสิ่งพิมพดังกลาวในประเทศนั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา ๕๔ ใหอธิบดีดําเนินการให
มีการตกลงกันระหวางคูกรณีในเรื่องคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์
ในกรณีที่ตกลงกันไมได ใหอธิบดีเปนผูพิจารณามีคําสั่งกําหนดคาตอบแทนที่
เปนธรรม โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น และอาจ
กําหนดเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร
เมื่อไดมีการกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์แลวให
อธิบดีออกหนังสืออนุญาตใหแกผูขอใชลิขสิทธิ์
คําสัง่ ของอธิบดีตามวรรคหนึง่ คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการได
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงคําสัง่ ของอธิบดี คําวินจิ ฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด

(๒) เจาของลิขสิทธิ์ไดจัดพิมพคําแปลงานของตนเปนภาษาไทยออก
ทําการโฆษณา ซึ่งเมื่อพนกําหนดสามปหลังจากที่ไดจัดพิมพคําแปลงานดัง
กลาวครั้งสุดทายไมมีการจัดพิมพคําแปลงานนั้นอีกและไมมีสําเนาคําแปล
งานดังกลาวในทองตลาด
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หามมิใหอธิบดีมีคําสั่งอนุญาต
หากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) สิ้นสุดลงไมเกินหกเดือน
(๒) ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมีสิทธิแตเพียง
ผูเดียวในการจัดทําคําแปลหรือจัดพิมพคําแปลงานที่ไดรับอนุญาตดังกลาว
และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไมสิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยังไมเกิน
หกเดือน หามมิใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลอื่นจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยใน
งานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก
(๓) หามมิใหผูไดรับอนุญาตโอนสิทธิทไี่ ดรับอนุญาตใหแกบุคคลอืน่
(๔) ถาเจาของลิขสิทธิห์ รือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
แสดงตออธิบดีวา ตนไดจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย หรือจัดพิมพคําแปลงาน
ดังกลาวเปนภาษาไทย โดยมีเนือ้ หาเหมือนกันกับสิง่ พิมพทีไ่ ดรับอนุญาตตามมาตรา
๕๕ และจําหนายสิง่ พิมพนัน้ ในราคาทีเ่ หมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอืน่ ใน
ลักษณะเดียวกันทีจ่ าํ หนายในประเทศไทย ใหอธิบดีมคี าํ สัง่ วาหนังสืออนุญาตที่
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มาตรา ๕๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

หมวด ๔
คณะกรรมการลิขสิทธิ์

ในกรณีทกี่ รรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรี
แตงตัง้ กรรมการเพิม่ ขึน้ ในระหวางทีก่ รรมการซึง่ แตงตัง้ ไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงใหผู ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว

มาตรา ๕๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

มาตรา ๕๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก

ลิขสิทธิ์” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ อีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะ
ตองแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงและผู
แทนของสมาคมผูใชงานลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปนจํานวนไมนอยกวา
หกคนเปนกรรมการ

(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

คณะกรรมการจะแตงตัง้ บุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๕๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม

ก็ได

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ

ไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหกรรมการทีม่ าประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธานในทีป่ ระชุม การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุม
ใหถือเสียงขางมาก
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กรรมการคนหนึง่ ใหมีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๖๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๕
ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง
ระหวางประเทศ

(๒) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕
(๓) สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองคกรของผูสรางสรรคหรือ
นักแสดงเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อจัดเก็บคาตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใช
งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงและการคุมครองหรือปกปองสิทธิหรือ
ประโยชนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และให
นํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ในการปฏิบตั หิ นาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุ
ใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน

มาตรา ๖๑ งานอันมีลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคและสิทธิของนักแสดง
ของประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสญ
ั ญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิห์ รืออนุสญ
ั ญา
วาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึง่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรืองาน
อันมีลิขสิทธิ์ขององคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยรวมเปนสมาชิกอยู
ดวย ยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแหงอนุสัญญาวา
ดวยการคุมครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดง
ในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๖
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง
ขอมูลการบริหารสิทธิ
และมาตรการทางเทคโนโลยี ๑๘

๔๗
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งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อของบุคคลใดที่อางวาตนเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงแสดงไวใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปน
เจาของชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อนั้นเปนผู สรางสรรคหรือนักแสดง
งานใดไมมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทน
ชื่อแสดงไว แตมิไดอางวาเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อ
หรือสิ่งใดที่ใชแทนชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอางวาเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพ
และผูโฆษณาแสดงไว ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลซึ่งเปนผูพิมพ ผูโฆษณา
หรื อ ผู พิ ม พและผู โฆษณานั้ น เปนเจาของลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ข องนั ก แสดง
ในงานนั้น

มาตรา ๖๓ หามมิใหฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
มาตรา ๖๒ คดีเกีย่ วกับลิขสิทธิห์ รือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวางานทีม่ กี ารฟองรอง
ในคดีนั้น เปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ ของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้
และโจทกเปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงในงานดังกลาว เวนแตจําเลย
จะโตแยงวาไมมีผูใดเปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโตแยง
สิทธิของโจทก
๑๘

ชื่อหมวด ๖ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง ขอมูลการบริหารสิทธิและ
มาตรการทางเทคโนโลยี แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อพนกําหนดสามป นับแตวันที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรูถึง
การละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบป นับแตวันที่มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึง ความรายแรงของความ
เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับ
ตามสิทธิ ของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงดวย
ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงเปนการกระทําโดยจงใจหรือมีเจตนาเปนเหตุใหงานอันมีลิขสิทธิ์
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หรือสิทธิของนักแสดงสามารถเขาถึงโดยสาธารณชนไดอยางแพรหลาย ใหศาล
มีอํานาจสั่งใหผูละเมิดจายคาเสียหายเพิ่มขึ้นไมเกินสองเทาของคาเสียหาย
ตามวรรคหนึ่ง ๑๙

มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวาบุคคลใดกระทําการ
หรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดง เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอใหศาลมีคําสั่งให
บุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได

หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่

คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงในการเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๖๔

มาตรา ๖๗ เพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มาตรา ๖๕/๑ ใหนํามาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ มาใช
๒๐

บั ง คั บ แกการฟองคดี เ กี่ ย วกั บ ขอมู ล การบริ ห ารสิ ท ธิ แ ละมาตรการทาง
เทคโนโลยีโดยอนุโลม

มาตรา ๖๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปนความผิดอันยอมความได

๑๙
๒๐

มาตรา ๖๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

นี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคาร สถานทีท่ าํ การ สถานทีผ่ ลิต หรือสถานทีเ่ ก็บสินคา
ของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึน้ ถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น หรือเขาไปใน
ยานพาหนะ เพื่อตรวจคนสินคา หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้

50
๕๐

๕๑
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(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิง่ ของทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิด
เพือ่ ประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

(๓) สัง่ ใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
อืน่ ในกรณีมเี หตุอนั ควรเชือ่ วาถอยคํา สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาว
มีประโยชนแกการคนพบหรือ ใชเปนพยานหลักฐาน ในการพิสจู นการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๖๘ ในการปฏิบตั หิ นาที่ พนักงานเจาหนาทีต่ องแสดงบัตรประจําตัว
แกบุคคล ซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีใ่ หเปนไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด

มาตรา ๖๙ ผู ใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
ตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ เปนการกระทําเพือ่ การคา ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหกเดือนถึงสีป่ หรือปรับตัง้ แตหนึง่ แสนบาทถึงแปดแสน
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๙/๑ ๒๑ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑
ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง
แปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒๑

มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๒
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มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการอันละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแต หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ เปนการกระทําเพือ่ การคา ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึง
สี่แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๐/๑ ๒๒ ผูใดกระทําการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิตาม
มาตรา ๕๓/๑ หรือ มาตรา ๕๓/๒ หรือละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตาม
มาตรา ๕๓/๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

๕๓
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มาตรา ๗๔ ๒๓ ในกรณีทผี่ กระทํ
ู าผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือใน
กรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการ
หรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิตบิ คุ คลนัน้ กระทําความผิด ผูนัน้ ตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

มาตรา ๗๕

๒๔

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ เปนการกระทําเพือ่ การคา ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึง
สี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บรรดาสิ่งที่ไดทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
อันเปนการละเมิดลิขสิทธิห์ รือสิทธิของนักแสดง และสิง่ ทีไ่ ดใชในการกระทําความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้นหรือในกรณีที่ศาลเห็นสมควร
ศาลอาจสัง่ ใหทําใหสิง่ นัน้ ใชไมไดหรือจะสัง่ ทําลายสิง่ นัน้ ก็ได โดยใหผูกระทําละเมิด
เสียคาใชจายในการนั้น

มาตรา ๗๑ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตาม

มาตรา ๗๖ คาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกเจาของ

ที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ ของนักแสดงเปนจํานวนกึ่งหนึ่ง แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบ
กระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ ของนักแสดงที่จะฟองเรียกคา
เสียหายในทางแพงสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงไดรับแลวนั้น

มาตรา ๗๒ ผู ใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาทีซ่ งึ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา ๖๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของ
พนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ สัง่ ตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๓ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้
เมือ่ พนโทษแลว ยังไมครบกําหนดหาป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตนิ อี้ กี
ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
๒๒

มาตรา ๗๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๗๗ ๒๕ ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึง่ มาตรา ๗๐ วรรค
หนึ่ง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได
๒๓

๒๔
๒๕

มาตรา ๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๗๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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หมายเหตุ :-

วรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับ ความคุมครองลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตางๆ จึงไมสอดคลอง
กับสถานการณทัง้ ภายในและภายนอกประเทศทีไ่ ดเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะ
การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคา และอุตสาหกรรมของประเทศ
และระหวางประเทศ สมควรทีจ่ ะไดมีการปรับปรุงมาตรการคุมครองดานลิขสิทธิ์
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวและเพื่อสงเสริม
ใหมีการสรางสรรคงานในดานวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

งานทีไ่ ดจัดทําขึน้ กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ และไมมีลขิ สิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔
หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แตเปนงานที่ไดรับความคุมครอง
ลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๙ ก
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๗๘ งานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมายเหตุ :โดยที่ป จจุบันมีการนําขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี
มาใชในการคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สมควรกําหนด
ใหมีการคุมครองขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี รวมทั้ง
กําหนดขอยกเวนการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงเพิ่มขึ้น
อีกทั้งสมควรกําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนั ก แสดงที่ ทํ า ใหงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ข องนั ก แสดงเขาถึ ง โดย
สาธารณชนไดอยางแพรหลาย ตองจายคาเสียหายเพิม่ ขึน้ และสมควรกําหนด
ใหศาลมีอํานาจสั่งริบหรือสั่งทําลายสิ่งที่ใชในการกระทําความผิดและสิ่งที่ได
ทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักร อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงไดดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบังคับเมือ่ พนกําหนดหนึง่ รอยแปด
สิบวันนับแตวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๑๔ บรรดาคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่มีการ
ฟองคดีอาญาไวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับและยังไมถึงทีส่ ดุ ใหนํามาตรา

ลิขสิทธิ์
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๗๕ แหงพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ ง แกไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับสิ่งที่ไดทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก
วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

58
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ลิขสิทธิ์

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันมีปญหา
การทําซํ้าโดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร
ในระหวางการฉายในโรงภาพยนตรทัง้ ภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศ
โดยไมไดรับอนุญาต แลวนําไปทําซํ้าในสื่อตาง ๆ เชน แผนซีดี หรือแผนดีวดี ี
เปนตนออกจําหนาย สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมภาพยนตร
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเปนอยางมากซึ่งเปนการขัดตอการแสวงหาประโยชน
จากงานอันมีลขิ สิทธิต์ ามปกติของเจาของลิขสิทธิห์ รือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
และอาศัยขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ในปจจุบัน
โดยอางวาเปนการทําซํ้าเพื่อประโยชนของตัวเอง จึงสมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยกําหนดใหการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์
ในลักษณะดังกลาวเปนความผิดเฉพาะ และมีอตั ราโทษ เชนเดียวกับการกระทํา
ละเมิดลิขสิทธิเ์ พือ่ การคา นอกจากนีส้ มควรกําหนดขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
เพิ่มเติม เพื่อประโยชนของคนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดยิน
คนพิการทางสติปญญา และคนพิการประเภทอืน่ ทีก่ าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
ที่จะสามารถเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ไดตามความจําเปน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

ลิขสิทธิ์
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน
นับแตวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก
วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๒๒
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพื่อคุมครอง
การประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ
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สิทธิบัตร

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํา
แนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๒๒”

มาตรา ๒

๑

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอย
แปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๓ ๒ ในพระราชบัญญัตินี้
“สิทธิบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุ มครอง
การประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ ตามที่กําหนดในหมวด ๒ และ
หมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้
“อนุสิทธิบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครอง
การประดิษฐ ตามที่กําหนดในหมวด ๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้
“การประดิษฐ” หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผล
ใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม หรือการกระทําใดๆ ที่ทําใหดีขึ้น
ซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี
๑
๒

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๓๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒
มาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

“กรรมวิธี” หมายความวา วิธกี าร กระบวนการ หรือกรรมวิธใี นการผลิต
หรือการเก็บรักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพ
ใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ และรวมถึงการใชกรรมวิธีนั้น ๆ ดวย
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สิทธิบัตร

“แบบผลิตภัณฑ” หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือ องคประกอบ
ของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับ ผลิตภัณฑซึ่ง
สามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได
“ผูทรงสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร
“ผูทรงอนุสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบัตร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบัตร
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึง่ รัฐมนตรีแตงตัง้ ให ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๒
สิทธิบัตรการประดิษฐ
สวนที่ ๑
การขอรับสิทธิบัตร

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และให
หมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรัู กษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

มาตรา ๔ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
ลดหรือ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได

มาตรา ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรได
ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น และ
(๓) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม

๖๘
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สิทธิบัตร

มาตรา ๖ ๓ การประดิษฐขึ้นใหม ไดแกการประดิษฐที่ไมเปนงานที่
ปรากฏอยูแลว
งานที่ปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) การประดิษฐทีม่ หี รือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวัน
ขอรับสิทธิบัตร

สิทธิบัตร
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การเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจาก
การกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียด
โดยผูประดิษฐ รวมทั้งการแสดงผลงานของผูประดิษฐในงานแสดงสินคา
ระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการ และการ
เปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดดังกลาวไดกระทําภายในสิบสองเดือน
กอนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการเปดเผยสาระสําคัญหรือ
รายละเอียดตาม (๒)

(๒) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดใน
เอกสารหรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยู แลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร
กอนวันขอรับสิทธิบัตร และไมวาการเปดเผยนัน้ จะกระทําโดยเอกสารสิง่ พิมพ
การนําออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใด ๆ

ที่ไมเปนที่ประจักษโดยงายแกบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับ
งานประเภทนั้น

(๓) ๔ การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือ
นอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร

การประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทัง้
หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม

(๔) ๕ การประดิษฐทีม่ ผี ขอรั
ู บสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รไวแลวนอกราช
อาณาจักรเปนเวลาเกินสิบแปดเดือนกอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการ
ออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให

มาตรา ๙ ๗ การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุ มครองตาม

ู บสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รไวแลวไมวาใน
(๕) การประดิษฐทีม่ ผี ขอรั
หรือนอกราชอาณาจักร และไดประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร
๖

๓
๔
๕
๖

มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖ วรรคสอง (๓) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖ วรรคสอง (๔) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖ วรรคสอง (๕) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๗ การประดิษฐทีม่ ขี น้ั การประดิษฐสูงขึน้ ไดแกการประดิษฐ

มาตรา ๘ การประดิษฐทีส่ ามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม ไดแก

พระราชบัญญัติ
(๑) จุ ล ชี พ และสวนประกอบสวนใดสวนหนึ ่ ง ของจุ ล ชี พ ที ่ ม ี อ ยู
ตามธรรมชาติสัตว พืช หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช
(๒) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(๓) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
(๔) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว
๗

มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๗๐
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สิทธิบัตร

(๕) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี
อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

ใหลูกจางที่ทําการประดิษฐตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรับ
บําเหน็จพิเศษจากนายจาง
สิทธิที่จะไดรับบําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม

มาตรา ๑๐ ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะ
ไดรับการระบุชื่อวาเปนผูประดิษฐในสิทธิบัตร ๘
สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอน
และผูรับโอน

มาตรา ๑๑ สิทธิขอรับสิทธิบตั รสําหรับการประดิษฐซึง่ ลูกจางไดประดิษฐ
ขึ้นโดยการทํ า งานตามสั ญ ญาจางหรื อ โดยสั ญ ญาจางที่ มี วั ต ถุ ป ระสงคให
ทําการประดิษฐยอมตกไดแกนายจาง เวนแตสัญญาจางจะระบุไวเปนอยางอืน่
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางที่ทําการประดิษฐสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดดวยการใช วิธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรู
ไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้น แมวาสัญญาจางจะมิไดเกี่ยวของ
กับการประดิษฐ

การขอรับสิทธิตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ใหยืน่ ตออธิบดีตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จ
พิเศษใหแกลูกจางตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงคาจางความสําคัญในการ
ประดิษฐ ประโยชนที่นายจางไดรับหรือจะไดรับจากการประดิษฐดังกลาว
และเงื่อนไขอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๓ เพือ่ ประโยชนในการสงเสริมการประดิษฐของขาราชการ
หรือพนักงานองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาขาราชการ หรือพนักงาน
องคการของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี สิ ท ธิ เชนเดี ย วกั บ ลู ก จางตามความใน
มาตรา ๑๒ เวนแตระเบียบของทางราชการหรือองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
นั้น จะกําหนดไวเปนอยางอื่น

มาตรา ๑๔ ๙ บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรไดตองมีคุณสมบัติอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

มาตรา ๑๒ เพื่อสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพื่อความเปนธรรม

(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
ประเทศไทย

แกลูกจาง ในกรณีที่การประดิษฐของลูกจางตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถา
นายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนําสิง่ ประดิษฐนัน้ ไปใช ใหลูกจาง
มีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติได

(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยู
ดวย

๘

มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๙

มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๓) มี สั ญชาติ ของประเทศที ่ยิ นยอมใหบุ คคลสั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ
นิ ติ บุ ค คลที่ มี สํ า นั ก งานแหงใหญตั้ ง อยู ในประเทศไทยขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รใน
ประเทศนั้นได
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มาตรา ๑๖ ในกรณีบคุ คลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกัน

(๔) มีภูมิลําเนาหรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคี
แหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตร
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

โดยไมไดรวมกันใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับ
สิทธิบัตร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกัน ใหทําความตกลงกันวาจะให
บุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลา
ที่อธิบดีกําหนดใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน
สิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดดังกลาวให
ถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๑๕ ถามีบคุ คลหลายคนทําการประดิษฐรวมกัน บุคคลเหลา

มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบตั รใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่

นั้น มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรรวมกัน

กําหนดโดยกฎกระทรวง

ในกรณีผูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตรหรือติดตอ
ไมไดหรือไมมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ผูประดิษฐคนอื่นจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับ
การประดิษฐที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได

คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้

ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบัตรจะขอเขาเปนผูรวมขอรับ
สิทธิบัตรเมื่อใดก็ไดกอนมีการออกสิทธิบัตร เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงาน
เจาหนาทีแ่ จงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับสิทธิบตั รและผูรวมขอรับสิทธิบตั ร
ในการนี้ ใ หสงสํา เนาคําขอไปยั งผู ขอรับสิท ธิ บัต รและผู รวมขอสิท ธิ บั ตร
คนอื่นดวย

(๒) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ

ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาทีจ่ ะเรียกผูขอรับสิทธิบตั ร
และผูรวมขอรับสิทธิบตั รมาใหถอยคําชีแ้ จงหรือใหสงเอกสารหรือสิง่ ใด
เพิ่ ม เติ ม ก็ ไ ดเมื่ อ พนั ก งานเจาหนาที่ ไ ดดํ า เนิ น การสอบสวนและ
อธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผู ขอรับสิทธิบัตรและผู รวม
ขอรับสิทธิบัตร

(๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ

(๓) รายละเอียดการประดิษฐที่มีขอความสมบูรณรัดกุมและชัดแจง
อั น จะทํ า ใหผู มี ค วามชํ า นาญในระดั บ สามั ญ ในศิ ล ปะหรื อ วิ ท ยาการที่
เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐนั้นได และตองระบุวิธี
การในการประดิษฐที่ดีที่สุดที่ผูประดิษฐจะพึงทราบได
(๔) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงหรือความรวม
มือระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร หากคําขอรับสิทธิบัตรเปนไปตามที่
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กําหนดในความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวา
คําขอดังกลาวเปนคําขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ๑๐

มาตรา ๑๘ คําขอรับสิทธิบตั รแตละฉบับใหขอไดเฉพาะการประดิษฐ
อยางเดียว คําขอรับสิทธิบตั รเพือ่ การประดิษฐหลายอยางในคําขอฉบับเดียวกันจะ
กระทําไดตอเมื่อการประดิษฐหลายอยางนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือไดวา
เปนการประดิษฐอยางเดียวกัน

มาตรา ๑๙ ๑๑ บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือสิง่ ประดิษฐในงานแสดง
ตอสาธารณชน ซึง่ หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรืออนุญาตใหมีขน้ึ ในราชอาณาจักร
ถาไดยื่ น คํ า ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รสํ า หรั บ การประดิ ษ ฐนั้ น ภายในสิ บ สองเดื อ น
นับแตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวาไดยื่นคําขอนั้นในวันเปด
งานแสดงนั้น

มาตรา ๑๙ ทวิ

๑๒

บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยื่นขอรับสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐไวนอกราชอาณาจักร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับ
การประดิษฐนั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแตวันที่ไดยื่นคําขอ
รับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ได
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอ
ในราชอาณาจักรก็ได

มาตรา ๒๐ ผูขอรับสิทธิบัตรอาจขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวงแตการแกไขเพิ่มเติม
นั้นตองไมเปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ
๑๐
๑๑
๑๒

มาตรา ๑๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๙ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๒๑๑๓ หามมิใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการขอรับ
สิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐ หรือยอมใหบุคคลใดตรวจหรือ
คัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธใี ด ๆ กอนมีการประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบตั ร
หรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธีใด ๆ กอนมีประกาศ
โฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับ
สิทธิบัตร

มาตรา ๒๒๑๔ หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดิษฐนั้นไดมีผูยื่น
คําขอรับสิทธิบตั รไวแลวเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธใี ด ๆ หรือ
กระทําโดยประการอื่นที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูขอรับ
สิทธิบัตรกอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจาก ผูขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบตั ร
ใดเปนการประดิษฐที่ตองรักษาไวเปนความลับเพื่อประโยชนแกความมั่นคง
แหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปกปดสาระสําคัญและรายละเอียด
การประดิษฐนั้นไวเปนความลับจนกวาจะสั่งเปนอยางอื่น
หามมิ ใ หบุ ค คลใดรวมทั้ ง ผู ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รเปดเผยสาระสํ า คั ญ
หรือรายละเอียดการประดิษฐโดยรูอยูวาอธิบดีไดสั่งใหปกปดไวเปนความลับ
ตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะมีอํานาจทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย
๑๓
๑๔

มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

76
๗๖
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สวนที่ ๒
การออกสิทธิบัตร

มาตรา ๒๔ ในการออกสิทธิบตั รเพือ่ คุมครองการประดิษฐ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๑๗
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง

มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชนในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจ
ขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือ
องคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศ หรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการ

๗๗
77

ประดิษฐตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือ
รายละเอียดการประดิษฐตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามคําขอรับสิทธิบัตรได และ
อธิบดีอาจใหถือวาการปฏิบัติงานในการตรวจสอบนั้นเปนการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่ได

มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตั ร ถาพนักงานเจาหนาที่
เห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐหลายอยางที่ไมมีความเกี่ยวพันกัน
จนอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน ใหแจงใหผูขอรับสิทธิบัตร
แยกคําขอสําหรับการประดิษฐแตละอยาง
ถาผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ
อยางหนึง่ อยางใดทีไ่ ดแยกตามวรรคหนึง่ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันได
รับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ใหถือวาไดยื่นคําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรครั้งแรก
การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
ในกรณี ท ี่ ผ ู ขอรั บ สิ ท ธิ บ ั ต รไมเห็ น ดวยกั บ คํ า สั ่ ง ของพนั ก งาน
เจาหนาที่ ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองยื่นอุทธรณคําสั่งตออธิบดีภายในระยะเวลา
หนึ่งรอยยี่สิบวัน เมื่ออธิบดี ไดวินิจฉัยและมีคําสั่งแลว ใหคําสั่งของอธิบดี
เปนที่สุด

มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจาหนาที่
จะเรียกผู ขอรับสิทธิบัตรมาใหถอยคําชี้แจง หรือใหสงเอกสาร หรือสิ่งใด
เพิ่มเติมก็ได

๗๘
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สิทธิบัตร

ในกรณี ที่ ผู ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รไดยื่ น คํ า ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รไวแลวนอก
ราชอาณาจักร ใหผู ขอรับสิทธิบัตรสงผลการตรวจสอบการประดิษฐ หรือ
รายละเอียดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

กําหนดโดยกฎกระทรวง และกอนการประกาศโฆษณา ใหพนักงานเจาหนาที่
แจง ผูขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกําหนด หรือโดยมีหนังสือแจงโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เพื่อใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียม
การประกาศโฆษณา หากผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศ
โฆษณา ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงหรือไดรับหนังสือแจงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงผู
ขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู
ขอรับสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก ใหถือวาผู ขอรับสิทธิบัตรละทิ้ง
คําขอรับสิทธิบัตร

ในกรณีทจ่ี ะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูขอรับสิทธิบัตร
สงเอกสารพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทย
ถาผู ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รไมปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานเจาหนาที่
ตามวรรคหนึง่ หรือไมสงเอกสารตามวรรคสองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน ให
ถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนอธิบดีอาจขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เห็น สมควร

มาตรา ๒๘๑๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบ
คําขอรับสิทธิบัตรตออธิบดีแลว
(๑) ถาอธิบดีพจิ ารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบตั รไมถูกตองตาม มาตรา
๑๗ หรือการประดิษฐนัน้ ไมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดี สัง่ ยก
คําขอรับสิทธิบัตรนั้น และใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดี
กําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่ง
(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรถูกตองตาม มาตรา
๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดี มีคําสั่ง
ใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
๑๕

มาตรา ๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๙ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รตองยื่ น คํ า ขอใหพนั ก งานเจาหนาที่ ต รวจสอบการประดิ ษ ฐวา
เปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายในหาปนับแตวันประกาศโฆษณา ใน
กรณีที่มีการคัดคานและมีการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตาม มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๔ ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวันที่คําวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แลว
แตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคําขอภายในเวลา
ที่กําหนดไว ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่อธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการ
ของรัฐ หรือสํานักงาน หรือองคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศหรือระหวาง
ประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๕ ถามีคาใชจายในการตรวจสอบ
การประดิษฐนั้น ใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาใชจายนั้นตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในหกสิบวัน นับแตวันทีพ่ นักงานเจาหนาทีแ่ จงใหทราบ ถาผูขอรับสิทธิบตั ร
ไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร

๘๐
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มาตรา ๓๐ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ถาปรากฏ
วาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑
หรือมาตรา ๑๔ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่
แจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผูคัดคาน ในกรณีที่มีการคัดคานตาม
มาตรา ๓๑ และใหประกาศโฆษณาคําสั่งนั้นตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๓๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใด
เห็นวาตนมีสทิ ธิรบั สิทธิบตั รดีกวาผูขอรับสิทธิบตั ร หรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบตั ร
ใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔
จะยื่นคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได แตตองยื่นภายในเกาสิบวันนับแต
วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ ๑๖
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนา
คําคัดคานไปยังผูขอรับสิทธิบัตร ใหผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโตแยงภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ ผูขอรับสิทธิบตั รไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอรับสิทธิบตั ร
ไมยื่นคําโตแยง ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมทั้งแสดงหลักฐาน

มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคาน หรือ
ผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
๑๖

มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕

สิทธิบัตร

๘๑
81

เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ แลว
ใหแจงคําวินิจฉัยและคําสั่งไปยังผูคัดคานและผูโตแยงพรอมดวยเหตุผล

มาตรา ๓๓ เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๙ และพนักงานเจาหนาที่ไดทําการ
ตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว ใหพนักงานเจาหนาทีท่ าํ รายงานการตรวจสอบ
เสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่
ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาไมมีเหตุขัดของในการออกสิทธิบัตร และเปนกรณี
ที่ไมมีการคัดคานตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา
๓๑ แตอธิบดีไดวินิจฉัยวาผู ขอรับสิทธิบัตรเปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีสั่งใหรับ
จดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตร และให
พนักงานเจาหนาทีแ่ จงใหผูขอรับสิทธิบตั รชําระคาธรรมเนียมการออกสิทธิบตั ร
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบตั รใหแกผูขอรับสิทธิบตั รภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดชําระคาธรรมเนียม แตตองไมกอนสิ้นระยะเวลาอุทธรณตาม
มาตรา ๗๒ ถาผูขอรับสิทธิบัตร ไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาตาม
วรรคสองใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
สิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

82
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มาตรา ๓๔ ในกรณีทม่ี ผี คัู ดคานตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวินจิ ฉัย
วาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีทผ่ี ขอรั
ู บสิทธิบตั รมิไดอุทธรณคําสัง่ ของอธิบดี หรือไดอุทธรณ
คําสั่งของอธิบดีและคณะกรรมการ หรือศาลไดมีคาํ สัง่ หรือคําพิพากษาถึงที่สุด
แลว ถาผู คัดคานไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายใน
หนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวันมีคําสั่งของอธิบดี หรือนับแตวันที่คณะกรรมการ
หรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหถือวาผู คัดคาน
ไดยื่นคําขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และ
ใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบตั รของผูถูกคัดคาน ตามมาตรา ๒๘
เปนประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใด
จะยื่นคําคัดคานคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกวานั้น
ไมได
ในการออกสิทธิบัตรใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการ
ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรและตรวจสอบการประดิษฐของผูคัดคานตาม
มาตรา ๒๔ และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับแกผูคัดคานดวย

สวนที่ ๓
สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร

มาตรา ๓๕ ๑๗ สิทธิบัตรการประดิษฐใหมีอายุยี่สิบปนับแตวันขอรับ
สิทธิบตั รในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดัง
กลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น

มาตรา ๓๕ ทวิ ๑๘ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๓๖ กอนวันออก
สิทธิบัตร มิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการ
กระทําตอการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศโฆษณาคําขอ
ดังกลาวตามมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํารูวาการประดิษฐนั้นไดมีการ
๑๗
๑๘

มาตรา ๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๕ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๔
84

๘๕
85

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

ยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการ
ประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตร
มีสทิ ธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาว
ใหยื่นฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว

(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ รวมทัง้ การกระทําตอผลิตภัณฑยาดังกลาว

มาตรา ๓๖ ๑๙ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย
เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร
(๒) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ผลิตใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
ผลิตภัณฑ ที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๑) การกระทําใด ๆ เพือ่ ประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือ
วิจัย ทั้งนี้ ตองไมขัดตอการใชประโยชนตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไม
ทําใหเสือ่ มเสียตอประโยชนอันชอบธรรมของผูทรงสิทธิบตั รเกินสมควร
(๒) การผลิตผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธดี งั ทีผ่ ทรงสิ
ู ทธิบตั รไดจดทะเบียนไว
ซึง่ ผูผลิตผลิตภัณฑหรือผูใชกรรมวิธดี งั กลาวไดประกอบกิจการหรือ มีเครื่องมือ
เครื่องใชเพื่อประกอบกิจการดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร โดยผู ผลิตหรือผูใชกรรมวิธีไมรู หรือไมมีเหตุอันควรรู ถึง
การจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙ ทวิ
๑๙

มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) การกระทํ าใดๆ เกี ่ย วกั บ การขอขึ ้น ทะเบี ย นยา โดยผู ขอมี
วัตถุประสงคที่จะผลิต จําหนาย หรือนําเขาซึ่งผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลัง
จากสิทธิบัตร ดังกลาวสิ้นอายุลง
(๕) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยว
กับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณอื่นของเรือของประเทศที่เปนภาคีแหง
อนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่เรือดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักร
เปนการชัว่ คราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจําเปนตองใชอุปกรณดังกลาวกับเรือนัน้
(๖) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ
การสรางการทํางาน หรืออุปกรณอื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของ
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่อากาศยาน
หรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดย
อุบัติเหตุ
(๗) การใชขาย มีไวเพือ่ ขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หากผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต
หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว ๒๐
๒๐

มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๘๖
86
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มาตรา ๓๖ ทวิ ๒๑ สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ใน
การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุในขอถือสิทธิ ในการวินิจฉัย
ขอบเขตของการประดิ ษ ฐ ตามข อถื อ สิ ท ธิ ใ ห พิ จ ารณาลั ก ษณะของ
การประดิษฐที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐและรูปเขียนประกอบดวย
ขอบเขตของการประดิษฐที่ไดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะ
ของการประดิษฐทีแ่ มจะมิไดระบุในขอถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แตเปนสิง่ ทีม่ ี
คุณสมบัติประโยชนใชสอย และทําใหเกิดผลทํานองเดียวกับลักษณะของ
การประดิ ษ ฐที่ ร ะบุ ไวในขอ ถื อสิ ท ธิตามความเห็นของบุค คลที่ ม ี ค วาม
ชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนั้น

๘๗
87

มาตรา ๓๙ ๒๒ การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น
(๑) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทน
ในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมชอบธรรมไมได
เงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัด
การแขงขัน โดยไมชอบธรรมตามวรรคหนึ ่ ง ใหเปนไปตามที ่ ก ําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๓๗ ผู ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” หรือ

(๒) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร
ชําระคาตอบแทนสําหรับการใชการประดิษฐตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร
หมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไมได

อักษร สบท. หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏ
ที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑหรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตร

การกําหนดเงือ่ นไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนทีข่ ดั ตอบทบัญญัติ
แหงมาตรานี้ เปนโมฆะ

การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสิทธิบัตรไวดวย

มาตรา ๔๐ ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิบัตร

มาตรา ๓๘ ผูทรงสิทธิบตั รจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบตั ร
ของตนตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ หรือจะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคล
อื่นก็ได

๒๑

มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

รวมกัน ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูทรงสิทธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิ
ใชสิทธิตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
ผูทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือการ
โอนสิทธิบัตรตาม มาตรา ๓๘ ตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตร
รวมทุกคน
๒๒

มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

88
๘๘

๘๙
89

สิทธิบัตร

มาตรา ๔๑ การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิ
บัตรตามมาตรา ๓๘ ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจา
หนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวาสัญญานั้นขัดตอบทบัญญัติแหง
มาตรา ๓๙ ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียนสัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมี
เจตนาใหสวนทีส่ มบูรณแหงสัญญานัน้ แยกจากสวนทีไ่ มสมบูรณได ในกรณีนั้น
อธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได

(ยกเลิก) ๒๓
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดก
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

สวนที่ ๔
การชําระคาธรรมเนียมรายป

มาตรา ๔๓ ผูทรงสิทธิบตั รตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง เริ่มแตปที่หาของอายุสิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวัน
นับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หานั้นและของทุกๆ ปตอไป
ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาแหงอายุ
สิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับปที่หาถึงปที่ออกสิทธิบัตร ให
ชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร

๒๓
๒๔

มาตรา ๔๑ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบ
ของเงินคาธรรมเนียมรายป โดยตองชําระคาธรรมเนียมรายปพรอมทั้ง
คาธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นกําหนดเวลาชําระ
คาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ๒๔

90
๙๐

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

๙๑
91

เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผู ทรงสิทธิบัตรยังไม
ชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่ม ใหอธิบดีทํารายงานตอ
คณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ๒๕
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหก
สิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรวามีเหตุจําเปนไมอาจชําระคา
ธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมเพิ่มภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามได
คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร
นั้นตามที่เห็นสมควรก็ได ๒๖

สวนที่ ๕
การใชสิทธิตามสิทธิบัตร

มาตรา ๔๔ ๒๗ ผูทรงสิทธิบตั รจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนา
โดยชําระทั้งหมดในคราวเดียวแทนการชําระคาธรรมเนียมเปนรายปก็ได
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไปแลว
แตไดมีการแกไขอัตราคาธรรมเนียมรายป หรือผูทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร
หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผูทรงสิทธิบัตรไมตองชําระคาธรรมเนียม
รายปเพิ่มเติม หรือไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ไดจายลวงหนา
ไปแลวนั้น
๒๕
๒๖
๒๗

มาตรา ๔๓ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๓ วรรคหา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๕ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอใหบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่น
ใชสิทธิตาม สิทธิบัตรของตนลงในทะเบียนสิทธิบัตร ตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได
เมื่อไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแลวและมีผูมาขอใช
สิทธิบัตรนั้น ใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลซึ่งขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นใช
สิทธิบัตรได ตามเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนในการใชสิทธิตาม
สิทธิบัตร ที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากทั้งสอง
ฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดใหอธิบดีกําหนดเงื่อนไข
ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร
คําวินจิ ฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินจิ ฉัยนัน้ คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
ใหเปนที่สุด

๙๒
92

๙๓
93

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

เมื่อไดมีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียม
รายปสําหรับสิทธิบัตรนั้นลงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมรายป

มาตรา ๔๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือสี่ป
๒๘

นับแตวันยื่นขอรับสิทธิบัตร แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคล
อื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่
ยืน่ คําขอมีพฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตร ไมใชสิทธิโดยชอบดังตอไปนี้
(๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ
(๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธี
ตามสิทธิบัตร หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอ
สนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ๒๙

มาตรา ๔๖ ทวิ ๓๐ ยกเลิกทั้งมาตรา
มาตรา ๔๗ ๓๑ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผล
เปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรอื่น ผูทรงสิทธิบัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิ
ดังกลาว จะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนา
อยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการ
ประดิษฐของสิทธิบัตรที่ขอใช
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใชสิทธิตามสิทธิบัตรของผูขอใชสิทธิ
ภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขอใชสิทธินั้น
(๓) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น เวนแต
จะเปนการโอนไปพรอมกับสิทธิบัตรของตน

ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดง
วา ผูขอไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยได
เสนอเงื่อนไขและ คาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไม
สามารถ ตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร

ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดยไดเสนอเงือ่ นไขและคาตอบแทนทีเ่ พียงพอ
ตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลา
อันสมควร

มาตรา ๔๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๙
มาตรา ๔๖ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๓๐

๒๘

๓๑

มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๙๔
94

๙๕
95

สิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

สําหรับผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียวใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร
ตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได ในกรณีนี้ผูทรงสิทธิบัตรไมมีสิทธิไดรับคา
ตอบแทน

มาตรา ๔๗ ทวิ ๓๒ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ไดรับ
อนุญาตใหใชตามมาตรา ๔๖ อาจมีผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตร
ของบุคคลอื่นอีก ผู ขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ จะยื่นคําขอใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรอื่นนั้นตออธิบดีก็ไดภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนา
อยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับ
การประดิษฐของสิทธิบัตรที่ขอใช
(๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตาม
สิทธิบตั รจากผูทรงสิทธิบตั รนัน้ โดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนทีเ่ พียงพอ
ตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอัน
สมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๔๘

๓๓

ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใช
สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ
๓๒
๓๓

มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๙ ในการยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผูขอใชสิทธิตองเสนอคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใช
สิทธิของ ผูทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พรอมกับคําขอใชสิทธิ
สําหรับกรณี การขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๗ ผูขอใชสิทธิตองยินยอมอนุญาต
ใหผูทรงสิทธิบัตร ที่ตนขอใชสิทธิเปนผู มีสิทธิใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตน
เปนการตอบแทนดวย ๓๔
เมื่อไดรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา
๔๗ ทวิ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผู
ขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบัตร
และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
ดวย ๓๕
ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผู ขอใช
สิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร ตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถอยคําชี้แจง ใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได
๓๔
๓๕

มาตรา ๔๙ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๙ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๙๖
96

๙๗
97
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เมือ่ พนักงานเจาหนาทีไ่ ดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินจิ ฉัยแลว ใหแจง
คําวินิจฉัยไปยังผู ขอใชสิทธิ ผู ทรงสิทธิบัตรและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง

(๔) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายใน
ราชอาณาจักรเปนสําคัญ

คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คู กรณีอาจอุทธรณตอ คณะ
กรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น

มาตรา ๕๐ ๓๖ เมือ่ อธิบดีวนิ จิ ฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา
๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เปนผูสมควรไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร
ได ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอ
จํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบตั รและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามที่ผู ทรงสิทธิบัตรและผู ไดรับอนุญาตได
ตกลงกัน และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนด ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร
และขอจํากัด สิทธิดังกลาวตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณ อัน
จําเปน
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะอนุญาตใหผูรับอนุญาตรายอื่นใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรของตนดวยก็ได
(๓) ผูรับอนุญาตไมมีสทิ ธิโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอืน่ เวนแตจะโอน
กิจการหรือชื่อเสียงในทางการคา โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให
ใชสิทธินั้น ดวย
๓๖

มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

(๕) คาตอบแทนที่กําหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี
เมื่ออธิบดีไดกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอ
จํากัดสิทธิดังกลาวแลวใหอธิบดีสั่งใหออกใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตให
ใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ
ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น การออกใบอนุญาตให
ใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดย กฎกระทรวง

มาตรา ๕๐ ทวิ ๓๗ ใบอนุญาตใหใชสิทธิทอ่ี อกใหดวยเหตุตามมาตรา
๔๖ อาจยกเลิกไดหากปรากฏวาเหตุแหงการอนุญาตไดหมดสิน้ ไปและไมอาจ
เกิ ดขึ ้นไดอี ก และการยกเลิ กดั ง กลาวจะไมกระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ห รื อ
ผลประโยชนที่ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธินั้น
การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรค
สองและวรรคสาม และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๑ เพือ่ ประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภค
หรือ การอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการได
มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม หรือปองกันหรือบรรเทาการ
๓๗

มาตรา ๕๐ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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ขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอยางอื่นอยางรุนแรง หรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสิทธิ ตามสิทธิบัตร
อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคล
อื่นกระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสียคา
ตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือ
โดยไมชักชา ทั้งนี้ โดยไมอยู ภายใตบังคับเงื่อนไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๗ ทวิ ๓๘

๙๙
99

สวนที่ ๖
การคืนสิทธิบัตร การเลิกขอถือสิทธิ
และการเพิกถอนสิทธิบัตร

ในการนี้ใหยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรตออธิบดี การกําหนดคาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวาง
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผู ทรง
สิทธิบัตรหรือ ผู ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของ ผู ทรงสิทธิบัตร และใหนํา
มาตรา ๕๐ มาใชบังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๕๒

ผูทรงสิทธิบตั รมีสทิ ธิอทุ ธรณคําสัง่ ดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอ
ศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น
๓๙

บางขอก็ได โดยทําตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

๓๙

ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรี
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ๆ ก็ไดเพื่อ
การอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ โดยเสีย
คาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิบัตร และตองแจงใหผู ทรงสิทธิบัตร
ทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา

๓๘

มาตรา ๕๓ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตร หรือเลิกขอถือสิทธิ

มาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอตามวรรคหนึ่ง ถามี
ผูทรงสิทธิบตั รรวม ตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิบตั รรวมทุกคน หรือ
ถามีการอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ตองไดรับความยินยอมจาก
บุคคลนั้น ดวย ๔๐

๔๐

มาตรา ๕๓ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐๐
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มาตรา ๕๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา
๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ
บุ ค คลผู มี ส วนไดเสี ย หรื อ พนั ก งานอั ย การจะฟองตอศาลขอใหเพิ ก ถอน
สิทธิบัตรนั้นก็ได

มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ๔๑ ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ตาม
มาตรา ๕๐ แลว ปรากฏวาเมื่อพนกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาตดังกลาว ผูทรงสิทธิบตั รผูรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบตั ร หรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร มิไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใช
กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ
ในขณะนั้นไมมีผูใดขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ
ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมี
การขาย ผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวามีเหตุ
อันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว
๔๑

มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒

สิทธิบัตร
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(๒) ผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดย
ฝาฝนมาตรา ๔๑ ๔๒
กอนการขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีมีคําสั่ง
ใหทําการสอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งใหผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรทราบเพื่อยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตน
การยื่นคําแถลงดังกลาวตองยื่นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
อธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใด
เพิ่มเติมก็ได ๔๓
เมื ่ อ อธิ บ ดี ไ ดทํ า การสอบสวนขอเท็ จ จริ ง แลวเห็ น วามี เ หตุ ผ ล
สมควรใหเพิ กถอนสิ ท ธิบ ั ต ร ใหอธิ บ ดีท ํ ารายงานการสอบสวนเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบัตร

๔๒

๔๓

มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๕๕ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
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๑๐๒

สวนที่ ๗ ๔๔
มาตรการสําหรับสิทธิบัตรยา

มาตรา ๕๕ ทวิ (ยกเลิก)

มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับสิทธิบัตรตาม

มาตรา ๕๕ ตรีิ (ยกเลิก)

พระราชบัญญัตินี้ไดตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่ออุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรม

มาตรา ๕๕ จัตวา (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ เบญจ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ ฉ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ สัตต (ยกเลิก)
๔๔

หมวดที่ ๓
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

สวนที่ ๗ มาตรการสําหรับสิทธิบัตรยา มาตรา ๕๕ ทวิ ถึง มาตรา ๕๕ สัตต
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนีไ้ มถือวาเปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหม
(๑) แบบผลิตภัณฑทีม่ หี รือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอน
วันขอรับสิทธิบัตร
(๒) แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพสาระสําคัญ หรือราย
ละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราช
อาณาจักรกอน วันขอรับสิทธิบัตร

๑๐๔
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๑๐๕
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(๓) แบบผลิตภัณฑทีเ่ คยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ
ดวยมาตรา ๒๘ มาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตร

การกําหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึง่ ใหรัฐมนตรีกาํ หนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

(๔) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (๑) (๒)
หรือ (๓) จนเห็นไดวาเปนการเลียนแบบ

มาตรา ๖๐ ทวิ ๔๕ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได
(๑) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน

สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑไวนอกราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตร
สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑนั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแตวัน
ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให
ระบุวาวันที่ไดยื่น คําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่
ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได

(๒) แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ วิธี
การที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ
(๒) ขอความระบุผลิตภัณฑทีจ่ ะใชกับแบบผลิตภัณฑทีข่ อรับสิทธิบตั ร
(๓) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๔) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๖๐ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะแบบ
ผลิตภัณฑที่ใชกับผลิตภัณฑอยางเดียว

มาตรา ๖๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๒๘ แลว แตกอนทีอ่ ธิบดีสง่ั ใหรับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ
และออกสิทธิบัตร ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา ๕๖
มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา
๑๔ ใหอธิบดี สั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่ แจงคําสั่ง
ไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑
พรอมทั้งปดสําเนาคําสั่งไว ณ สถานที่รับคําขอรับสิทธิบัตรดวย
ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและมี
ผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑ ใหอธิบดีพิจารณาคํา
คัดคานของผูคัดคานตอไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๒
๔๕

มาตรา ๖๐ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๖๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๖

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุสิบปนับ
แตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตาม
มาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ มิใหนับระยะเวลาใน
ระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น

มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา
๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ

มาตรา ๖๒ ทวิ ๔๗ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๖๓ กอนวันออก

ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ
บุ ค คลผู มี ส วนไดเสี ย หรื อ พนั ก งานอั ย การจะฟองตอศาลขอใหเพิ ก ถอน
สิทธิบัตรนั้นก็ได

สิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผู ทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปน
การกระทําตอการออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศ
โฆษณาคําขอ ดังกลาวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว โดย
บุคคลผูกระทํารูวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว
แลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการออกแบบผลิตภัณฑ
นั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิ
ไดรับคาเสียหายจากบุคคล ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาว
ใหยื่นฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผู ขอรับสิทธิบัตร
แลว

มาตรา ๖๓ ๔๘ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับ
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไวเพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ใชแบบผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตการใช
แบบผลิตภัณฑเพื่อประโยชนในการ ศึกษาหรือวิจัย
๔๖
๔๗
๔๘

มาตรา ๖๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๓
ในหมวด ๒ วาดวยสิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ วาดวย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑโดยอนุโลม
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109
๑๐๙

มาตรา ๖๕ จัตวา ผู ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผู ขอรับสิทธิบัตร

หมวด ๓ ทวิ
อนุสิทธิบัตร ๔๙

มี สิ ท ธิ ข อเปลี่ ย นแปลงประเภทของสิ ท ธิ ที่ จ ะขอรั บ จากอนุ สิ ท ธิ บั ต รเปน
สิ ท ธิ บ ั ต ร หรื อ จากสิ ท ธิ บ ั ต รเปนอนุ ส ิ ท ธิ บ ั ต รไดกอนการจดทะเบี ย น
การประดิษฐ และออกอนุสิทธิบัตร หรือกอนการประกาศโฆษณาคําขอรับ
สิทธิบัตรตามมาตรา ๒๘ แลวแตกรณี และผู ขอมีสิทธิใหถือเอาวันยื่น
คําขอเดิมเปนวันยื่นคําขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง

มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐและออก
อนุสิทธิบัตร ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบัตรใหถูก
ตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๑๗ และตรวจสอบวา
การประดิษฐนั้นไดรับ

มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบ
ดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม

มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐอยางเดียวกันไมได
๔๙

หมวด ๓ ทวิ อนุสิทธิบัตร มาตรา ๖๕ ทวิ ถึง มาตรา ๖๕ ทศ เพิ่มโดยพระราช
บัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

การคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ หรือไม
และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
(๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรไมถูกตองตาม
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับความ
คุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับ
อนุ สิ ท ธิ บั ต รนั้ น และใหพนั ก งานเจาหนาที่ มี ห นั ง สื อ แจงคํ า สั่ ง โดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับอนุสิทธิบัตร หรือโดยวิธีการอื่นที่
อธิบดีกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่ง
(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกตองตาม
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับความ
คุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหจด
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ทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร และกอนการจดทะเบียนการ
ประดิษฐและออก อนุสิทธิบัตร ใหพนักงานเจาหนาที่แจงผูขอรับอนุสิทธิบัตร
เพื่อใหผูขอรับอนุสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและคา
ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา
๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ (๒)

ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได และเมื่อไดสอบสวนขอเท็จ
จริงเสร็จแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่
กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีทํารายงานการสอบสวนเสนอตอคณะ
กรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น และแจงใหผู ขอใหตรวจสอบ
และผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบหาวันนับแต วันที่คณะกรรมการมี
คําสั่ง

อนุสิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหนึง่ ปนับจากวันประกาศโฆษณาการ จดทะเบียน
การประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจขอใหตรวจสอบ
วาการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตรมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ
หรือไมก็ได
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐ และทํารายงานการตรวจสอบเสนอ ตอ
อธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่
ตามวรรคสองแลวเห็นวาการประดิษฐนั้นมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา
๖๕ ทวิ ใหอธิบดีแจงใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่กําหนด
ใน มาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหสอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งให
ผูทรง อนุสิทธิบัตรทราบ เพื่อยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง และอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา

มาตรา ๖๕ สั ต ต อนุ ส ิ ท ธิ บ ั ต รใหมี อ ายุ ห กปนั บ แตวั น ขอรั บ
อนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา
๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะ
เวลาในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของอนุสิทธิบัตรนั้น
ผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราวมีกําหนด
คราวละสองป โดยใหยื่นคําขอตออายุตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวัน
กอนวันสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ให
ถือวา อนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียนอยู จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะมี
คําสั่งเปนอยางอื่น
การขอตออายุอนุสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
อธิบดีประกาศกําหนด

มาตรา ๖๕ อัฏฐ ผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “อนุสิทธิบัตร
ไทย” หรือ อักษร อสบท. หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน
ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการ
โฆษณาการประดิษฐตามอนุสิทธิบัตร

๑๑๒
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การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขอนุสิทธิบัตร
ไวดวย

มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา

หมวด ๔
คณะกรรมการสิทธิบัตร

๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ
บุคคลผู มีส วนไดเสีย หรือพนักงานอัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอน
อนุสิทธิบัตรนั้นก็ได

มาตรา ๖๕ ทศ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ ทวิ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๖ ทวิ มาตรา ๓๘ มาตรา
๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา
๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา
๕๐ มาตรา ๕๐ ทวิ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ ใน
หมวด ๒ วาดวยสิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ ทวิ วาดวยอนุ
สิทธิบัตรโดยอนุโลม

มาตรา ๖๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
สิทธิบัตร” ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรม เกษตรศาสตร เภสั ช ศาสตร
เศรษฐศาสตร และนิติศาสตรอีกไมเกินสิบสองคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
โดยในจํานวนนี้ให แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหกคน ๕๐
คณะกรรมการจะแตงตัง้ บุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ก็ได

มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองป
๕๐

มาตรา ๖๖ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑๔
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ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ
อยู ในตําแหนงใหผู ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการ
เพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได

สิทธิบัตร

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด

มาตรา ๗๐ ๕๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้

มาตรา ๖๘ กรรมการซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ พนจากตําแหนงกอน
วาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
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(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วินจิ ฉัยอุทธรณคําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยของอธิบดีเกีย่ วกับ สิทธิบตั ร
และอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา
๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒
(๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม

มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อ

ไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหกรรมการทีม่ าประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๖๙ มา
ใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
๕๑

มาตรา ๗๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑๖
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มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา
๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา
๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือ
มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา
๔๙ หรือ มาตรา ๕๐ ผูมีสวนไดเสียตามมาตราดังกลาวมีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของ
อธิบดี ถาไมอุทธรณภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาคําสั่งหรือคําวินิจฉัย
ของอธิบดีเปนที่สุด ๕๒
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ถามีคูกรณี
ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนาอุทธรณไปยังคูกรณีดวย

สิทธิบัตร
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ตามสิทธิบัตรหรือตาม อนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี นําพยานหลักฐานมาแสดง
หรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๗๔ เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยหรือมีคําสั่งตามมาตรา
๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐
หรือมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๗๒ แลว ใหแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งพรอมดวย
เหตุผลไปยังผูอุทธรณและคูกรณี หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร
หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี
คูกรณีฝายใดไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น มีสิทธิอุทธรณตอศาลได
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง ถาไมดําเนินคดี
ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวา คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการ
เปนที่สุด ๕๔

มาตรา ๗๓ ๕๓ ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของ
อธิบดี หรือพิจารณารายงานการสอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือ
มาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของอธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวย มาตรา ๔๓ เพื ่อสั่งเพิก ถอนสิทธิ บ ั ตรหรื อ อนุ สิท ธิ บ ัต ร
คณะกรรมการจะให ผูคัดคาน หรือผูโตแยง หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรง
อนุสิทธิบัตร หรือผูขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
๕๒

๕๓

มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัตินี้ หามมิให
ศาลสั่งใหคณะกรรมการหรืออธิบดีเสียคาฤชาธรรมเนียมแทนฝายอื่น

๕๔

มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑๘

สิทธิบัตร

๑๑๙
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มาตรา ๗๗ ๕๗ ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรใน

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑฟองผูฝาฝนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ของตนเปนคดีแพงหากผู ทรงสิทธิบัตรหรือผู ทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจนไดวา
ผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตมีลักษณะเชนเดียวกันหรือคลายกันกับผลิตภัณฑที่
ผลิตโดยใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร ใหสันนิษฐานไว
กอนวาจําเลยไดใช กรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร เวนแต
จําเลยจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอื่น

มาตรา ๗๗ ทวิ ๕๘ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทํา

มาตรา ๗๕

๕๕

หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัติ
นีใ้ ชคําวา “สิทธิบตั รไทย” “อนุสทิ ธิบตั รไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท.
หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน หรือคําอืน่ ใดทีม่ คี วามหมาย
เชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ
หรือในการโฆษณาการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใด ๆ

มาตรา ๗๖ ๕๖ หามมิใหบุคคลใดใชคําวา “รอรับสิทธิบัตร” หรือ
“รอรับอนุสิทธิบัตร” หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่
ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ใด ๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรและยังอยูในระหวางการพิจารณาคําขอนั้น
๕๕
๕๖

มาตรา ๗๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

หรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา
๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจ
ขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได
การที่ศาลมีคําสั่งดังกลาวไมตัดสิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรที่
จะเรียกคาเสียหาย ตามมาตรา ๗๗ ตรี

มาตรา ๗๗ ตรี ๕๙ ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผู ทรงสิทธิบัตร
หรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรง
สิทธิบัตรหรือ ผูทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึง
ความรายแรงของ
๕๗
๕๘
๕๙

มาตรา ๗๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๗ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒๐
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๑๒๑
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ความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปน
ในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรดวย

สิทธิรวมกัน และจะใหคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนคําขอ
สําหรับการประดิษฐนั้น ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคู
กรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิน้ สุดระยะเวลาทีอ่ ธิบดี
กําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานัน้
ละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตรและละทิ้งคําขอรับอนุสิทธิบัตร

มาตรา ๗๗ จัตวา ๖๐ บรรดาสินคาที่อยูในครอบครองของผูกระทํา
การอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตาม
มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ให
ริบเสียทั้งสิ้น ในกรณีทศ่ี าลเห็นสมควรอาจมีคาํ สัง่ ใหทําลายสินคาดังกลาวหรือ
ดําเนินการอยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมีการนําเอาสินคาดังกลาวออกจําหนาย
อีกก็ได

มาตรา ๗๗ เบญจ ๖๑ บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับทั้งสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมชอบดวยมาตรา
๖๕ ตรี ใหถือวาบุคคลนั้นขอรับอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น

มาตรา ๗๗ ฉ ๖๒ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐ อยาง
เดียวกันโดย ไมไดรวมกัน และมีบุคคลฝายหนึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร แต
บุคคลอีกฝายหนึ่งไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
(๑) ใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตร
ไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น
(๒) ถามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับ
อนุสทิ ธิบตั ร ใหพนักงานเจาหนาทีแ่ จงใหผูขอรับสิทธิบตั รและผูขอรับอนุสทิ ธิบตั ร
ทราบเพื่อใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมี
๖๐
๖๑
๖๒

มาตรา ๗๗ จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๗ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๗ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๗๗ สัตต ๖๓ ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๘ หรือวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและ
ออกอนุสทิ ธิบตั รสําหรับการประดิษฐใด ผูขอรับอนุสิทธิบัตร ผูทรงอนุสทิ ธิบตั ร
ผูขอรับสิทธิบัตร หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐ
และออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สําหรับการประดิษฐนั้นอาจไมชอบดวย
มาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนัน้ เปนการประดิษฐอยางเดียวกันกับของตน
และตนไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวในวันเดียวกัน
กับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร หรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรดังกลาว
ผู นั้นมีสิทธิขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบและทํารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่
ตามวรรคสองแลว เห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นจะไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะ
๖๓

มาตรา ๗๗ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒๒
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การประดิษฐนัน้ เปนการประดิษฐอยางเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
หรือวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนวันเดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
หรือวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรของผูขอใหตรวจสอบ ใหอธิบดีแจงใหผูขอรับ
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร และผูขอใหตรวจสอบทราบ เพื่อใหทําความ
ตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแต ผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลง
กันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหถือวาบุคคลเหลานั้นมีสิทธิรวมกันใน
การประดิษฐนั้น

มาตรา ๗๗ อัฏฐ ๖๔ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดย
ไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได
ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบตั รและ อนุสทิ ธิบตั ร
โดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี และไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐนั้นในวันเดียวกัน ผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตร
หรือผูมีสวนไดเสียอื่นหรือ พนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดีเรียกให ผูทรง
สิ ท ธิ บั ต รและผู ทรงอนุ สิ ท ธิ บั ต รนั้ น ทํ า ความตกลงกั น วาจะใหบุ ค คลใดมี
สิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน และตองทําความตกลงกันวาจะเลือกให
การประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
อยางใด อยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดี
กําหนด ใหถือวา ผู ทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิร วมกันและ
ใหถือวาการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตร
๖๔

มาตรา ๗๗ อัฎฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๗๘ ๖๕ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิ
ของผูใดสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหเจาของขอรับใบแทนสิทธิบัตร
ใบแทน อนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธินั้นไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๗๙ บรรดาคําขอ คําคัดคาน คําโตแยง และคําอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชแบบพิมพและมีสําเนาตามที่อธิบดีกําหนด

มาตรา ๘๐ ๖๖ บรรดาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอรับอนุสิทธิบัตร
การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ
คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบตั รหรือ อนุสทิ ธิบตั ร คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร
คําขอเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คํ าขอตออายุ อ นุ สิ ท ธิ บ ั ต ร
คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
คําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร ใบอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทน ใบอนุญาต ใหใชสิทธิ คําขออื่น ๆ การ
คัดสําเนาเอกสารและการรับรองสําเนาเอกสาร ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง

๖๕
๖๖

มาตรา ๗๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๐ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒๔
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มาตรา ๘๓ ๖๙ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา
๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมวดที่ ๖
ความผิดและกําหนดโทษ

มาตรา ๘๓ ทวิ ๗๐ ยกเลิก
มาตรา ๘๓ ตรี ๗๑ ยกเลิก
มาตรา ๘๓ จัตวา ๗๒ ยกเลิก
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวาง

มาตรา ๘๑ ๖๗ เจาพนักงานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓
วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๘๕ ๗๓ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖
หรือมาตรา ๖๓ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๘๒ ๖๘ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบ
ดวยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๖๙
๗๐
๗๑

๖๗
๖๘

มาตรา ๘๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๗๒
๗๓

มาตรา ๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒๖
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ๗๗

มาตรา ๘๖ ๗๔ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึง่ ตามมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๓๖ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรงอนุสทิ ธิบตั ร ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

มาตรา ๘๗ ๗๕ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุสิทธิบัตรโดยการแสดงขอความอันเปนเท็จ
แกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหไดไปซึ่ง สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๘๘ ๗๖ ในกรณีทผ่ี กระทํ
ู าผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่ง
การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
๗๔
๗๕
๗๖

มาตรา ๘๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๒. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑอยางเดียวกัน
และยื่นขอในคราวเดียวกันตั้งแต ๑๐ คําขอขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร

๕๐๐ บาท

๔. คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ

ฉบับละ

๕. คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๖. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๗. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ
ปที่ ๕
ปที่ ๖
ปที่ ๗
ปที่ ๘
ปที่ ๙
ปที่ ๑๐
ปที่ ๑๑
๗๗

๕๐๐ บาท

๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๖,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒๘
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๑๐. คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร
ปที่ ๑
ปที่ ๒

๑๔,๐๐๐ บาท
๒๒,๐๐๐ บาท

สิทธิบัตร

ปที่ ๑๒
ปที่ ๑๓
ปที่ ๑๔
ปที่ ๑๕
ปที่ ๑๖
ปที่ ๑๗
ปที่ ๑๘
ปที่ ๑๙
ปที่ ๒๐
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว

๑๖,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๘. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ปที่ ๕
๑,๐๐๐
ปที่ ๖
๒,๐๐๐
ปที่ ๗
๓,๐๐๐
ปที่ ๘
๔,๐๐๐
ปที่ ๙
๕,๐๐๐
ปที่ ๑๐
๖,๐๐๐
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว
๒๐,๐๐๐
๙. คาธรรมเนียมรายปสําหรับอนุสิทธิบัตร
ปที่ ๕
ปที่ ๖
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท

๑๑. คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๑๒. คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๑๓. คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๑๔. ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๑๕. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
๑๖. คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๗. การคัดสําเนาเอกสาร

หนาละ

๑๐ บาท

๑๘. การรับรองสําเนาเอกสาร
เอกสารเกิน ๑๐ หนา
เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา

ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐ บาท
๑๐ บาท

๑๙. คําขออื่น ๆ

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

๑๓๐
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เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เพือ่ สงเสริมใหมีการคนควา
วิจัย และประดิษฐผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม และการออกแบบผลิต
ภัณฑใหมๆ ที่เปนประโยชนและเปนการกาวหนาทางเทคนิคในเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในประเทศ และเพือ่ ใหผูประดิษฐและผูออกแบบ
ผลิตภัณฑไดรับการคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑโดยหาม
มิใหบุคคลอื่นลอกเลียนหรือเลียนการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑนี้
โดยมิไดคาตอบแทน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตฉิ บับนีข้ น้ึ

(ประกาศในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒) นั้น เปนพระราชบัญญัติที่ออก
มาเพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแกไขเพียง
บางมาตรา และมิไดยกเลิกทั้งฉบับ ดังนั้น ขอความใดที่แกไขเพิ่มเติม หรือ
ยกเลิก หรือเพิ่มเติมขึ้นใหม โดยเพิ่มเขาไปในมาตราเดิม หรือเพิม่ เปนมาตรา
ใหม ไดนําขอความดังกลาวมาใสไวแทนขอความเดิมในมาตราตาง ๆ โดยได
ทําหมายเหตุ (footnote) กํากับไวเพื่อใหเปนที่สะดวกแกผูใชไวเรียบรอย
แลว สวนขอความในบางมาตรา ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไมเกี่ยวของกับการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก หรือเพิ่มเติมขึ้น
ใหมโดยเพิ่มเขาไปในมาตราเดิม หรือเพิ่มเปนมาตราใหม แตเปนบทบัญญัติ
เฉพาะกาลสําหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดนํามาตราดังกลาวมาแสดง
ตอทายหมายเหตุนี้ดวยแลว

หมายเหตุ :-

พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๙๖ ตอนที่ ๓๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒
ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๔
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕ และ
ฉบับที่สาม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒
ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒
หมายเหตุ :เนือ่ งจากพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลของมาตรา
๒ ของพระราชบัญญัตินี้ จะทําใหบทบัญญัติต าง ๆ มีผลใชบังคับเมื่อพน
กําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๔๓ สิทธิบัตรที่ออกใหตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
๒๕๒๒ หรือที่ออกใหตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหถือวาเปนสิทธิ
บัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราช
บัญญัตนิ ้ี แตใหสิทธิบตั รมีอายุตอไปไดเพียงเทาทีม่ เี หลืออยูตามสิทธิบัตรนั้น

มาตรา ๔๔ คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐที่ไดยื่นไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และอธิบดียังไมมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๔ ผูขอมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงเปนคําขอรับอนุสทิ ธบัตรไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๔๕ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ย รั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้”

พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา
พ.ศ. ๒๕๓๔
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
เครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา
พ.ศ. ๒๕๓๔
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา

๑๓๖
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยให
คําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้i

“เครื่องหมายการคา” หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปน
ทีห่ มายหรือเกีย่ วของกับสินคา เพือ่ แสดงวาสินคาทีใ่ ชเครือ่ งหมายของเจาของ
เครือ่ งหมายการคานัน้ แตกตางกับสินคาทีใ่ ชเครือ่ งหมายการคาของบุคคลอืน่

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา
พ.ศ. ๒๕๓๔”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔
(๒) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องหมาย” ๒ หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ
ตรา ชื่อ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุมของสี รูปรางหรือรูป
ทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหลานี้ อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๙๙/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๓๔
๒
มาตรา ๔ นิยามคําวา “เครือ่ งหมาย” แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๙
๑

“เครื่องหมายบริการ” หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปน
ทีห่ มายหรือเกีย่ วของกับบริการ เพือ่ แสดงวาบริการทีใ่ ชเครือ่ งหมายของเจาของ
เครือ่ งหมายบริการนัน้ แตกตางกับบริการทีใ่ ชเครือ่ งหมายบริการของบุคคลอืน่
“เครือ่ งหมายรับรอง” หมายความวา เครือ่ งหมายทีเ่ จาของเครือ่ งหมาย
รับรองใชหรือจะใชเปนทีห่ มายหรือเกีย่ วของกับสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น
เพือ่ เปนการรับรองเกีย่ วกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธกี ารผลิต คุณภาพ
หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินคานั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ
ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
“เครือ่ งหมายรวม” หมายความวา เครือ่ งหมายการคาหรือเครือ่ งหมาย
บริการที่ใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกันหรือโดยสมาชิก
ของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคลหรือองคกรอื่นใดของรัฐ
หรือเอกชน
“ผูไดรับอนุญาต” หมายความวา ผูซึง่ ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้จากเจาของเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ไดจดทะเบียนแลว
ใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการนั้น

๑๓๘
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การตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
เครื่องหมายการคา

“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนาย
ทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” ๔ หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเครื่องหมายการคา

สวนที่ ๑
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้

มาตรา ๕ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมีอาํ นาจแตงตัง้ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น ตลอดจนออกประกาศ
ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ๕
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได
๓

๔

๕

มาตรา ๔ นิยามคําวา “พนักงานเจาหนาที”่ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ นิยามคําวา “อธิบดี” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๙

มาตรา ๖ เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนได ตองประกอบ
ดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ
(๒) เปนเครือ่ งหมายการคาทีไ่ มมีลกั ษณะตองหามตามพระราชบัญญัตินี้
และ
(๓) ไมเปนเครือ่ งหมายการคาทีเ่ หมือนหรือคลายกับเครือ่ งหมายการคา
ที่บุคคลอื่นไดจดทะเบียนไวแลว

๑๔๐
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มาตรา ๗ ๖ เครือ่ งหมายการคาทีม่ ลี กั ษณะบงเฉพาะ ไดแกเครือ่ งหมาย
การคาอันมีลักษณะที่ทําใหประชาชนหรือผูใชสินคานั้นทราบและเขาใจได
วา สินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นแตกตางไปจากสินคาอื่น
เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางหนึ่งอยางใด
อันเปนสาระสําคัญดังตอไปนี้ ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ
(๑) ชือ่ ตัว ชือ่ สกุลของบุคคลธรรมดาทีไ่ มเปนชือ่ สกุลตามความหมาย
อันเขาใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หรือชื่อในทางการคาที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไมเล็งถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสินคาโดยตรง
(๒) คําหรือขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคา
นั้นโดยตรง และไมเปนชื่อทางภูมิศาสตรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) คําที่ประดิษฐขึ้น
(๔) ตัวหนังสือหรือตัวเลขทีป่ ระดิษฐขึน้
(๕) กลุมของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ
(๖) ลายมือชือ่ ของผูขอจดทะเบียนหรือของเจาของเดิมของกิจการของ
ผูขอจดทะเบียน หรือลายมือชือ่ ของบุคคลอืน่ โดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนัน้ แลว
(๗) ภาพของผูขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอืน่ โดยไดรับอนุญาตจาก
บุคคลนั้นแลวหรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแลวโดยไดรับอนุญาตจากบุพการี
ผูสืบสันดาน และคูสมรสของบุคคลนั้นถามี แลว
๖

มาตรา ๗ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๑
141

(๘) ภาพที่ประดิษฐขึ้น
(๙) ภาพอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคานั้นโดยตรง
และไมเปนภาพแผนที่ ห รื อ ภาพแสดงสถานที่ ท างภู มิ ศ าสตรที่ รั ฐ มนตรี
ประกาศกําหนด
(๑๐) รูปรางหรือรูปทรงอันไมเปนลักษณะโดยธรรมชาติของสินคานัน้ เอง
หรือไมเปนรูปรางหรือรูปทรงที่จําเปนตอการทํางานทางเทคนิคของสินคานั้น
หรือไมเปนรูปรางหรือรูปทรงที่ทําใหสินคานั้นมีมูลคาเพิ่มขึ้น
(๑๑) เสียงอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องสินคานัน้ โดยตรง
หรือเสียงที่ไมเปนเสียงโดยธรรมชาติของสินคานั้น หรือเสียงที่ไมไดเกิดจาก
การทํางานของสินคานั้น
เครื่องหมายการคาที่ไมมีลักษณะตามวรรคสอง (๑) ถึง (๑๑) หากได
มีการจําหนาย เผยแพร หรือโฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นจนแพร
หลายแลวตามหลักเกณฑทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด และพิสจู นไดวาไดปฏิบตั ิ
ถูกตองตามหลักเกณฑนั้นแลว ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ

มาตรา ๘ ๗ เครือ่ งหมายการคาทีม่ หี รือประกอบดวยลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ หามมิใหรับจดทะเบียน
(๑) ตราแผนดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ ตราประจําตําแหนง ตราประจํากระทรวง ทบวง กรม
หรือตราประจําจังหวัด
๗

มาตรา ๘ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๔๒
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(๒) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

(๙) เครื่องหมายที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย

(๓) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ หรือนาม
พระราชวงศ
(๔) พระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมสาทิสลักษณของพระมหากษัตริย
พระราชินี หรือรัชทายาท

(๑๐) เครือ่ งหมายทีเ่ หมือนกับเครือ่ งหมายทีม่ ชี อื่ เสียงแพรหลายทัว่ ไป
ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือคลายกับเครื่องหมายดังกลาว
จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิด
ของสินคา ไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม

(๕) ชือ่ คํา ขอความ หรือเครือ่ งหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย
พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ
(๖) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจําชาติของรัฐตางประเทศ ธงหรือ
เครือ่ งหมายขององคการระหวางประเทศ ตราประจําประมุขของรัฐตางประเทศ
เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินคาของ
รัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ หรือชื่อและชื่อยอของรัฐตาง
ประเทศหรือองคการระหวางประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูซึง่ มีอาํ นาจ
หนาที่ของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศนั้น

(๑๑) เครื่องหมายที่คลายกับ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
(๑๒) สิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรทีไ่ ดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวย
การนั้น
(๑๓) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๙ การขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคานัน้ จะขอจดทะเบียน
สําหรับสินคาเฉพาะอยางในจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันก็ได แตตอง
ระบุรายการสินคาที่ประสงคจะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชัดแจง

(๗) เครือ่ งหมายราชการ เครือ่ งหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา
(๘) เครือ่ งหมายทีเ่ หมือนหรือคลายกับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง
ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันไดรับเปนรางวัลในการแสดงหรือ
ประกวดสินคาที่รัฐบาลไทย สวนราชกา รรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐของประเทศไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศไดจัดใหมี
ขึน้ เวนแตผูขอจดทะเบียนจะไดรับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร
หรือเครื่องหมายเชนวานั้น เปนรางวัลสําหรับสินคานั้น และใชเปนสวนหนึ่ง
ของเครื่องหมายการคานั้น แตทั้งนี้ตองระบุปปฏิทินที่ไดรับรางวัลดวย

วรรคสอง ๘ (ยกเลิก)
การกําหนดจําพวกสินคา ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๑๐ เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนไดนั้น ผู ขอ
จดทะเบียนเพือ่ เปนเจาของเครือ่ งหมายการคานัน้ หรือตัวแทน ตองมีสาํ นักงาน
หรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอไดตั้งอยูในประเทศไทย
๘

มาตรา ๙ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๔
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มาตรา ๑๑ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตาม

145
๑๔๕

มาตรา ๑๓ ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ หามนายทะเบียนรับจดทะเบียน

หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่เห็นวาเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนนั้น

ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ ย วกั บ การคุ มครองเครื่ อ งหมายการคา หากคํ า ขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไปตามที่กําหนดในอนุสัญญาหรือความ
ตกลงระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอดังกลาวเปนคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัตินี้ ๙

(๑) เปนเครือ่ งหมายการคาทีเ่ หมือนกับเครือ่ งหมายการคาของบุคคล
อืน่ ทีไ่ ดจดทะเบียนไวแลว ไมวาจะใชกับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวก
กันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน หรือ

มาตรา ๑๒ ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา ให
นายทะเบียนมีอํานาจดังตอไปนี้

(๒) เปนเครื่องหมายการคาที่คลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคล
อืน่ ทีไ่ ดจดทะเบียนไวแลวจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความ
เปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา ไมวาจะใชกับสินคาจําพวก
เดียวกันหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผูขอจดทะเบียน มาใหถอยคํา หรือ
ทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกับการขอจด
ทะเบียน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาได
(๒) สั่งใหผูขอจดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับ
การขอจดทะเบียนทีเ่ ปนภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยใหเสร็จและสงภายใน
กําหนดเวลาที่เห็นสมควร
(๓) เชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
หากผูขอจดทะเบียนไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของนายทะเบียนตาม (๑) หรือ
(๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน
๙

มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๔ ๑๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๕ ถานายทะเบียนเห็นวา
(๑) สวนหนึ่งสวนใดอันมิใชสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาที่ขอ
จดทะเบียนรายใดไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ หรือ
(๒) การขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคารายใดไมชอบดวยมาตรา ๙
หรือมาตรา ๑๐ หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๑๑
๑๐

๑๑

มาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๖
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ใหนายทะเบียนมีคาํ สัง่ ใหผูขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคารายนัน้
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น และมี
หนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา ๑๒

(๒) ๑๔ สัง่ ใหผูขอจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธอยางอืน่ ตามทีน่ ายทะเบียน
เห็นวาจําเปนตอการกําหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจาของเครื่องหมาย
การคารายนั้น ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น

มาตรา ๑๖ ถานายทะเบียนเห็นวาเครือ่ งหมายการคาทีข่ อจดทะเบียน

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจ
ประกาศกําหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นวาเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขาย
สําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก

รายใดทัง้ เครือ่ งหมายหรือสวนหนึง่ สวนใดอันเปนสาระสําคัญของเครือ่ งหมาย
การคานั้น ไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ ใหนายทะเบียน
มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น และมีหนังสือแจงคําสั่ง
พรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๑๗ ถานายทะเบียนเห็นวาเครือ่ งหมายการคาทีข่ อจดทะเบียน
รายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแลว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได
ตามมาตรา ๖ แตเครื่องหมายการคารายนั้นมีสวนหนึ่งสวนใดหรือหลายสวน
เปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขายสําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก อัน
ไมควรใหผูขอจดทะเบียนรายหนึง่ รายใดถือเปนสิทธิของตนแตผูเดียวก็ดี หรือมี
ลักษณะไมบงเฉพาะก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) ๑๓ สัง่ ใหผูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธวาไมขอถือเปนสิทธิของตน
แตผูเดียวในอันทีจ่ ะใชสวนดังกลาวของเครือ่ งหมายการคารายนัน้ ทัง้ นี้ ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น

๑๒

๑๓

มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๗ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งตามวรรคหนึ่งพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๑๘ ๑๕ ผูขอจดทะเบียนมีสทิ ธิอทุ ธรณคําสัง่ ของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ตอคณะกรรมการภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน คําวินจิ ฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด
ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนตาม
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ถูกตองแลว ใหผูขอจดทะเบียนปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการ
ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนตาม
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไมถูกตอง ใหนายทะเบียนดําเนิน
การเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป
๑๔

๑๕

มาตรา ๑๗ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๘
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มาตรา ๑๙ ๑๖ ถาผูขอจดทะเบียนมิไดอุทธรณตามมาตรา ๑๘ วรรค
หนึง่ และมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา
๑๗ แลวแตกรณี หรือถาผูขอจดทะเบียนไดอุทธรณตามมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง แตมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ใหถือวาผูขอจดทะเบียนละทิ้ง
คําขอจดทะเบียน

มาตรา ๒๐ ๑๗ ในกรณีทมี่ ผี ขอจดทะเบี
ู
ยนหลายรายตางยืน่ คําขอจด
ทะเบียนเพือ่ เปนเจาของเครือ่ งหมายการคา ถานายทะเบียนเห็นวาเครือ่ งหมาย
การคาเหลานัน้ มีลกั ษณะอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้ ใหนายทะเบียนดําเนินการ
เกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดยื่นไวเปนรายแรก และมี
หนังสือแจงคําสั่งใหผู ขอจดทะเบียนรายหลังรอการพิจารณาดําเนินการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวกอน
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ที่ไดยื่นไวเปนรายถัดไป และมีหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนรายนั้นและราย
อื่นทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๒๑ ๑๘ ผูขอจดทะเบียนซึ่งเห็นวาเครื่องหมายการคาที่ตนขอ
จดทะเบียนมิไดเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคารายอื่นที่ไดยื่นขอจด
ทะเบียนไวกอน มีสทิ ธิอทุ ธรณคําสัง่ ของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึง่
ตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนาย
ทะเบียน ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๒ ๑๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๓ ๒๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๔ ๒๑ (ยกเลิก)

(๑) เปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนกัน ไมวาจะใชกับสินคาจําพวก
เดียวกันหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน

มาตรา ๒๕ ๒๒ (ยกเลิก)

(๒) เปนเครือ่ งหมายการคาทีค่ ลายกันจนอาจทําใหสาธารณชนสับสน
หรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา ไมวา
จะใชกับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามี
ลักษณะอยางเดียวกัน

มาตรา ๒๗

ในกรณีทเี่ ครือ่ งหมายการคาทีย่ นื่ ไวเปนรายแรกไมไดรับการจดทะเบียน
ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับคําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา

มาตรา ๒๖ ๒๓ (ยกเลิก)

๑๗

มาตรา ๑๙ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๐ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๔

ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี ถานายทะเบียนเห็นวา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๑๖

149
๑๔๙

๒๓
๒๔

มาตรา ๒๑ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๗ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๕๐
150

151
๑๕๑
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เครื่องหมายการคานั้นเปนเครื่องหมายการคาซึ่งตางเจาของตางไดใชมาแลว
ดวยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณพิเศษทีน่ ายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน
นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกัน
ดังกลาวใหแกเจาของหลายคนก็ได โดยจะมีเงือ่ นไขและขอจํากัดเกีย่ วกับวิธกี าร
ใชและเขตแหงการใชเครือ่ งหมายการคานัน้ หรือเงือ่ นไขและขอจํากัดอืน่ ตามที่
นายทะเบียนเห็นสมควรกําหนดดวยก็ได ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจง
คําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนและเจาของเครื่องหมายการคาที่
ไดจดทะเบียนแลวทราบโดยไมชักชา

(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปน
ภาคีอยูดวย หรือ

ผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลว
มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด

มาตรา ๒๘ ๒๕ บุคคลใดไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ไวนอกราชอาณาจั ก ร ถายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่ อ งหมายการคานั้ นใน
ราชอาณาจั ก รภายในหกเดื อ นนั บ แต วั น ที่ ไ ด ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหถือวา
วันทีไ่ ดยืน่ คําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครัง้ แรก
เปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
ประเทศไทย
๒๕

มาตรา ๒๘ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๓) มีสญ
ั ชาติของประเทศทีย่ นิ ยอมใหสิทธิในทํานองเดียวกันแกบุคคล
สัญชาติไทยหรือ นิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยาง
จริงจังในประเทศไทย หรือในประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสญ
ั ญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปน
ภาคีอยูดวย
ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดยื่นเปนครั้งแรก
นอกราชอาณาจักรถูกปฏิเสธ หรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละทิ้ง
คําขอ บุคคลดังกลาวจะขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งไมได
ในกรณีที่มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ถูกปฏิเสธ
หรื อ คํ า ขอที่ ผู ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นถอนคื น หรื อ ละทิ้ ง ตามวรรคสองนอก
ราชอาณาจั ก รซํ้ า อี ก ภายในระยะเวลาหกเดื อ นนั บ แตวั น ที่ ไ ดยื่ น คํ า ขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลซึ่งยื่น
คําขอดังกลาวจะขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งได เมื่อ
(๑) ๒๖ คําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาตามวรรคสองยังมิไดมีการ
ขอใชสิทธิในการระบุวันยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และ
๒๖

มาตรา ๒๘ วรรคสาม (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๙๖
๑๙๘
๑๕๒
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(๒) ๒๗ คําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาตามวรรคสองไมอาจดําเนิน
การใดตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคาในประเทศที่มีการยื่นคําขอ
จดทะเบียนไวตอไป และ

สวนที่ ๒
การรับจดทะเบียน
และผลแหงการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา

(๓) การถูกปฏิเสธ ถอนคืน หรือถูกละทิง้ ในครัง้ แรกมิไดมีการเปดเผย
ตอสาธารณชน

มาตรา ๒๘ ทวิ ๒๘ ในกรณีที่มีการนําสินคาที่ใชเครื่องหมายการคา
ใดออกแสดงในงานแสดงสินคาระหวางประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทยหรือ
ในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองเครือ่ งหมายการคาซึง่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย โดยสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐของประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคี
ดังกลาวจัดขึ้น หรือรัฐบาลไทยรับรองการจัดงานแสดงสินคาระหวางประเทศ
นั้น เจาของเครื่องหมายการคาดังกลาวอาจขอใชสิทธิตามมาตรา ๒๘ วรรค
หนึง่ ได ถาเจาของเครือ่ งหมายการคานัน้ ยืน่ คําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
สําหรับสินคาที่นําออกแสดงในงานแสดงสินคาดังกลาวในราชอาณาจักร
ภายในหกเดือนนับแตวันทีไ่ ดนําสินคาทีม่ เี ครือ่ งหมายการคาดังกลาวออกแสดง
หรือวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาครั้งแรกนอกราชอาณาจักร
แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน แตทั้งนี้ การยื่นคําขอดังกลาวตองไมเปนการ
ขยายระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๒๘
การจัดงานแสดงสินคาที่จะถือเปนงานแสดงสินคาระหวางประเทศ
และการขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวง
๒๗

๒๘

มาตรา ๒๘ วรรคสาม (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๘ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙๗
๑๙๙
๑๕๓
153

มาตรา ๒๙ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นควรรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคารายใด ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น
วรรคสอง (ยกเลิก) ๒๙
การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน ใหเปนไปตามวิธกี ารทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง
๒๙

มาตรา ๒๙ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๕๔
154
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มาตรา ๓๐ เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการคารายใดตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ แลว หากปรากฏ
แกนายทะเบียนในภายหลังวา เครื่องหมายการคารายนั้นไมมีลักษณะอันพึง
รับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ ก็ดี หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
รายนั้นไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ อันจําเปนจะตอง
เพิกถอนคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาราย
นั้นก็ดี ถายังมิไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น ใหนายทะเบียนมีคํา
สั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนทราบ
พรอมดวยเหตุผลโดยไมชักชา
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนตามวรรคหนึ่งหลังจากที่ไดมี
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนตามมาตรา ๒๙ แลว ใหประกาศโฆษณา
คําสั่งเพิกถอนนั้นดวยตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๑ ผู ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนของ
นายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ตอคณะกรรมการภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน ๓๐
ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนมิไดอุทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือใน
กรณีทผี่ ขอจดทะเบี
ู
ยนไดอุทธรณคําสัง่ ตามวรรคหนึง่ แลว และคณะกรรมการมี
คําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนถูกตองแลว ใหนายทะเบียน
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนดังกลาวตอไปได
ถาคณะกรรมการมีคาํ วินจิ ฉัยอุทธรณวาคําสัง่ เพิกถอนของนายทะเบียน
ไมถูกตอง ใหนายทะเบียน
๓๐

มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(๑) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
รายนัน้ ตอไป ในกรณีทนี่ ายทะเบียนไดมีคาํ สัง่ เพิกถอนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่
กอนทีจ่ ะมีประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาตามมาตรา ๒๙
(๒) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
รายนัน้ ใหม ในกรณีทไี่ ดมีการประกาศโฆษณาคําสัง่ เพิกถอนของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสองแลว
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามให
เปนที่สุด

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐
หลังจากที่ไดมีการคัดคานตามมาตรา ๓๕ แลว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจง
คําสั่งเพิกถอนนั้นใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๓๓ ในกรณี ต ามมาตรา ๓๒ ถานายทะเบี ย นยั ง มิ ไ ดมี
คําวินิจฉัยคําคัดคานนั้นใหรอการวินิจฉัยไวกอนจนกวาจะพนกําหนดเวลา
การอุทธรณตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณี ๓๑
ถาคณะกรรมการมีคาํ วินจิ ฉัยอุทธรณวา คําสัง่ เพิกถอนของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๓๐ ถูกตองแลว ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับคําคัดคานนั้น และ
มีหนังสือแจงคําสั่งใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา คําสั่งเชนวานี้ใหเปนที่สุด
๓๑

มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๕๖
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ถาคณะกรรมการมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ วา คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนของ
นายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ ไมถูกตอง ใหนายทะเบียนดําเนินการวินิจฉัย
คําคัดคานนั้นตอไป

ใหผูขอจดทะเบียนยื่นคําโตแยงคําคัดคานตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยแสดงเหตุ ที่ ต นอาศั ย เปนหลั ก ในการขอจดทะเบี ย นตอนายทะเบี ย น
ภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับสําเนาคําคัดคาน และใหนายทะเบียนสงสําเนา
คําโตแยงนั้นไปยังผูคัดคานโดยไมชักชา ๓๔

มาตรา ๓๔ ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถานายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัย
คําคัดคานนั้นแลว และมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา
๓๗ ใหนายทะเบียนแจงใหคณะกรรมการทราบ และใหนํามาตรา ๓๓ มาใช
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๕ เมือ่ ไดประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
รายใดตามมาตรา ๒๙ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิดีกวาผูขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคารายนั้น หรือเห็นวาเครือ่ งหมายการคารายนัน้ ไมมีลกั ษณะ
อันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคารายนัน้ ไมถูกตองตามบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตนิ ี้ บุคคลนัน้ จะยืน่
คําคัดคานตอนายทะเบียนก็ได แตตองยื่นภายในหกสิบวันนับแตวันประกาศ
โฆษณาตามมาตรา ๒๙ พรอมทั้งแสดงเหตุแหงการคัดคาน ๓๒
การคัดคานตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๖ ๓๓ ในกรณีทมี่ กี ารคัดคานตามมาตรา ๓๕ ใหนายทะเบียน
สงสําเนาคําคัดคานไปยังผูขอจดทะเบียนโดยไมชักชา
๓๒

๓๓

มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๖ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

ในกรณีที่ผู ขอจดทะเบียนมิไดดําเนินการตามวรรคสอง ใหถือวาผู
ขอจดทะเบียนละทิ้งคําขอจดทะเบียน
ในการพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดคาน นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหผู
ขอจดทะเบียนและผูคัดคานมาใหถอยคํา ทําคําชีแ้ จง หรือแสดงหลักฐานเพิม่ เติม
ก็ได หากผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน
ภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําสัง่ ใหนายทะเบียนพิจารณาและวินจิ ฉัย
คําคัดคานตอไปตามหลักฐานที่มีอยู ๓๕

มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจง
คําวินจิ ฉัย พรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนและผูคัดคานทราบโดยไมชักชา
ผู ขอจดทะเบี ย นหรื อ ผู คั ด คานมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของนาย
ทะเบียนตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
คําวินิจฉัยของนายทะเบียน ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณใหเสร็จสิน้
โดยไมชักชา ๓๖
๓๔

๓๕

๓๖

มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๖ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๗ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๕๘
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มาตรา ๓๘ เมื่อคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจง
คําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผู ขอจดทะเบียนและผู คัดคานทราบโดยไม
ชักชา
ผู ขอจดทะเบี ย นหรื อ ผู คั ด ค านมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการ โดยฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การฟองคดีตามวรรคสอง จะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอน
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสองแลว

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มิไดมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียน
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือมิไดมีการอุทธรณคําวินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ใหถือวา
คําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี เปนที่สุด

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๕ ก็ดี หรือมีการ
คัดคานตามมาตรา ๓๕ แตไดมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุด
ใหผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได
เมื่อไดมีคําสั่งใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่งแลว
ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนทราบ และใหชําระคา
ธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง
ถาผูขอจดทะเบียนไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
ละทิ้งคําขอจดทะเบียน ๓๗
๓๗

มาตรา ๔๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา ใหเปนไปตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูคัดคานตามมาตรา ๓๕ เปนผูซึ่งไดยื่นคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา
ทีต่ นคัดคานนัน้ และมีคาํ วินจิ ฉัยหรือคําพิพากษาหรือคําสัง่ ถึงทีส่ ดุ วาผูคัดคาน
มีสิทธิดีกวาผูถูกคัดคาน ถาเครื่องหมายการคาที่คัดคานขอจดทะเบียนนั้นมี
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ และการขอจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การคานั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนจด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการคานัน้ ตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงโดยไมตอง
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของผูคัดคานอีก

มาตรา ๔๒ ๓๘ เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดแลว ให
ถือวาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคาราย
นั้น สําหรับกรณีตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๘ ทวิ ใหถือวาวันที่ยื่นคําขอ
จดทะเบียนในราชอาณาจักร เปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น

มาตรา ๔๓ เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ใหนาย
ทะเบียนออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกผูขอจดทะเบียนตาม
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถาหนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดทะเบี ย นชํ า รุ ด ในสาระสํ า คั ญ หรื อ
สูญหาย เจาของเครื่องหมายการคาจะยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญ
ดังกลาวตอนายทะเบียนก็ได
๓๘

มาตรา ๔๒ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๖๐
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๑๖๑
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การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๔ ภายใตบั ง คั บ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๘ เมื่ อ ได
จดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาแลว ผูซึง่ ไดจดทะเบียนเปนเจาของเครือ่ งหมาย
การคา เปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับ
สินคาที่ไดจดทะเบียนไว

สวนที่ ๓
การแกไขเปลี่ยนแปลง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

มาตรา ๔๕ เครื่องหมายการคาอันไดจดทะเบียนไวโดยมิไดจํากัดสี
นั้น ใหถือวาไดจดทะเบียนไวทุกสี

มาตรา ๔๖ บุคคลใดจะฟองคดี เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อ
การละเมิดสิทธิดังกลาว ไมได
บทบัญญัติมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเครื่องหมาย
การคาที่ไมไดจดทะเบียน ในอันที่จะฟองคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไป
ลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้น

มาตรา ๔๗ การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตนิ ไี้ มเปนการขัดขวาง
บุคคลใดในการใชโดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสํานักงานการคาของตน
หรือของเจาของเดิมของกิจการของตนหรือไมเปนการขัดขวางบุคคลใดใน
การใชคําบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแหงสินคาของตน

มาตรา ๔๘ สิทธิในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดยื่นไว
แลว ยอมโอน หรือรับมรดกกันได
ในกรณีที่มีการโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหผูโอน
หรือผูรับโอนแจงใหนายทะเบียนทราบกอนการจดทะเบียน
ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนตาย ใหทายาทคนหนึ่งคนใดหรือผูจัดการ
มรดกแจงใหนายทะเบียนทราบกอนการจดทะเบียน เพื่อดําเนินการรับมรดก
สิทธิในคําขอจดทะเบียนนั้นตอไป
การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๙ สิทธิในเครือ่ งหมายการคาทีไ่ ดจดทะเบียนแลวยอมโอน
หรือรับมรดกกันได ทั้งนี้ จะเปนการโอนหรือรับมรดกพรอมกับกิจการที่
เกี่ยวกับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ได
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การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง จะ
เปนการโอนหรือรับมรดกสําหรับสินคาทั้งหมดหรือบางอยางก็ได ๓๙

มาตรา ๕๐ ๔๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๑ การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาที่
ไดจดทะเบียนแลวตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน
การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครือ่ งหมายการคา
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

เครื่องหมายการคา

มาตรา ๕๒ เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวอาจขอ
ใหนายทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนไดเฉพาะในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว
(๒) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของเจาของเครื่องหมายการคานั้น
และของตัวแทน ถามี
(๓) สํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอได

มาตรา ๕๑/๑๔๑ ในกรณีทผี่ โอน
ู ผูรับโอน หรือผูรับมรดกตามมาตรา
๔๘ หรือมาตรา ๔๙ ยื่นคําขอจดทะเบียน หรือรับโอนหรือรับมรดกสิทธิใน
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบียนเห็นวาเหมือนหรือคลาย
กับเครื่องหมายการคาที่ผูนั้นไดโอน ไดรับโอน หรือไดรับมรดก ไมวาจะใชกับ
สินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันที่มีลักษณะอยางเดียวกัน หามนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๑๓ หรือมาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนวาผูขอจดทะเบียน หรือผูรับโอน
หรือผูรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่งได
รับความยินยอมเปนหนังสือใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นไดจาก
ผูโอน ผูรับโอน หรือผูรับมรดกทุกราย แลวแตกรณี ใหถือวาการขอจดทะเบียน
เครื่ อ งหมายการค าดั ง กล าวมี พ ฤติ ก ารณ พิ เ ศษที่ น ายทะเบี ย นจะรั บ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันดังกลาวใหแกเจาของ
หลายรายก็ได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๓๙
๔๐
๔๑

มาตรา ๔๙ วรรคสอง เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๕๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(๔) รายการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๒/๑๔๒ ในกรณีที่การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับ
มรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาไมเปนไปตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือการ
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนไมเปนไปตามมาตรา ๕๒ ให
นายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคา
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น
หากผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคามิไดปฏิบัติตาม
หนังสือแจงของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน
การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครือ่ งหมายการคา หรือคําขอแกไขเปลีย่ นแปลง
รายการการจดทะเบียน แลวแตกรณี
๔๒

มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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สวนที่ ๔
การตออายุและการเพิกถอน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
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ทั้งชําระคาธรรมเนียมการตออายุและคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละยี่สิบของ
คาธรรมเนียมการตออายุภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นอายุการจดทะเบียน
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคสอง หรือเมือ่ เจาของเครือ่ งหมายการคา
ไดยื่นคําขอตออายุและชําระคาธรรมเนียมการตออายุภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว แลวแตกรณี ใหถือวาเครื่องหมายการคา
นั้นยังคงจดทะเบียนอยูจนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งเปน
อยางอื่น
การขอตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๕ ๔๔ ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาไดยื่นคําขอ
มาตรา ๕๓ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหมีอายุสิบปนับแต
วันที่จดทะเบียนตามมาตรา ๔๒ และอาจตออายุไดตามมาตรา ๕๔
อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง มิใหนับรวม
ระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๓๘ ดวย

มาตรา ๕๔ ๔๓ เจาของเครื่องหมายการคาใดประสงคจะตออายุการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน ใหยื่นคําขอตออายุตอนายทะเบียน
พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมการตออายุภายในสามเดือนกอนวันสิ้นอายุ
ในกรณีทเี่ จาของเครือ่ งหมายการคามิไดยืน่ คําขอตออายุตามวรรคหนึง่
หากประสงคจะตออายุการจดทะเบียน ใหยืน่ คําขอตออายุตอนายทะเบียนพรอม
๔๓

มาตรา ๕๔ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตออายุและชําระคาธรรมเนียมการตออายุภายในกําหนดเวลาตามมาตรา
๕๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสี่
ใหนายทะเบียนตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นอีกสิบปนับแต
วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเดิม หรือนับแตวันสิ้นอายุการจดทะเบียนที่ได
ตอไวครั้งสุดทาย แลวแตกรณี
ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาไดยื่นคําขอตออายุและชําระคา
ธรรมเนียมการตออายุภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึง่ หรือวรรค
สอง แตนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสี่ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งให
เจาของเครื่องหมายการคานั้นดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในหกสิบวันนับ
๔๔

มาตรา ๕๕ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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แตวันทีไ่ ดรับคําสัง่ นัน้ และมีหนังสือแจงคําสัง่ ใหเจาของเครือ่ งหมายการคานั้น
ทราบโดยไมชักชา ถาเจาของเครื่องหมายการคานั้นมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของ
นายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น

ในกรณีทนี่ ายทะเบียนมีเหตุอนั ควรเชือ่ วา เจาของเครือ่ งหมายการคา
ทีไ่ ดจดทะเบียนแลวหรือตัวแทน เลิกตัง้ สํานักงานหรือสถานทีท่ ไี่ ดจดทะเบียน
ไวในประเทศไทยแลว ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือไปยังเจาของเครือ่ งหมาย
การคานั้นหรือตัวแทน ณ สํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวใหชี้แจง
เปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงจากนายทะเบียน

มาตรา ๕๖๔๕ ในกรณีทเี่ จาของเครือ่ งหมายการคามิไดยืน่ คําขอตออายุ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ใหถือวาเครื่องหมายการคานั้น
ไดถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแลว

มาตรา ๕๗ เจาของเครือ่ งหมายการคาทีไ่ ดจดทะเบียนแลวอาจรองขอ
ตอนายทะเบียนใหสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาของตนเองได
แตในกรณีที่มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น การ
เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคานัน้ ตองไดรับความยินยอมจากผูได
รับอนุญาตดวย เวนแตสัญญาอนุญาตดังกลาวจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๘ ในกรณีทปี่ รากฏตอนายทะเบียนวา เจาของเครือ่ งหมาย
การคาที่ไดจดทะเบียนแลวฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่
นายทะเบียนกําหนดในการรับจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคานัน้ ใหนายทะเบียน
มีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น

มาตรา ๕๙ ถาเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลว หรือ

ถานายทะเบียนไมไดรับคําตอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ใหประกาศโฆษณาวาจะเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถานายทะเบียนยังไมไดรับคําตอบภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ
โฆษณาตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การคานั้น

มาตรา ๖๐ เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เครือ่ งหมายการคาตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ วรรค
หนึง่ แลว ใหมีหนังสือแจงคําสัง่ ดังกลาวพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครือ่ งหมาย
การคานั้นทราบโดยไมชักชา
เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตาม
วรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคํา
สั่งของนายทะเบียน ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่ง
ของนายทะเบียนเปนที่สุด ๔๖

ตัวแทนเลิกตั้งสํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลว
ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด
๔๖

๔๕

มาตรา ๕๖ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๖๐ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖๘
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มาตรา ๖๑ ๔๗ ผู มีส วนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอ
คณะกรรมการใหสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาใดได หากแสดง
ไดวาเครื่องหมายการคานั้น ในขณะที่จดทะเบียน
(๑) มิไดเปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา ๗
(๒) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
(๓) ๔๘ เปนเครือ่ งหมายการคาทีเ่ หมือนกับเครือ่ งหมายการคาของบุคคล
อื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลว ไมวาจะใชกับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวก
กันที่มีลักษณะอยางเดียวกัน หรือ
(๔) ๔๙ เปนเครือ่ งหมายการคาทีค่ ลายกับเครือ่ งหมายการคาของบุคคล
อื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลวจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปน
เจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา ไมวาจะใชกับสินคาจําพวกเดียวกัน
หรือตางจําพวกกันที่มีลักษณะอยางเดียวกัน

มาตรา ๖๒ บุคคลใดเห็นวาเครื่องหมายการคาใดขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย บุคคลนั้น
๔๗
๔๘

๔๘

มาตรา ๖๑ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๖๑ (๓) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๖๑ (๔) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖๙
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อาจรองขอตอคณะกรรมการใหสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
นั้นได

มาตรา ๖๓ ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการ
ใหเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใดได หากพิสูจนไดวาในขณะ
ที่ขอจดทะเบียน เจาของเครื่องหมายการคานั้นมิไดตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช
เครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว และตามความจริงก็
ไมเคยมีการใชเครือ่ งหมายการคานัน้ โดยสุจริตสําหรับสินคาดังกลาวเลย หรือ
ในระหวางสามปกอนทีจ่ ะมีคาํ รองขอใหเพิกถอนมิไดมีการใชเครือ่ งหมายการคานัน้
โดยสุจริตสําหรับสินคาทีไ่ ดจดทะเบียนไว ทัง้ นี้ เวนแตเจาของเครือ่ งหมายการคา
นัน้ จะพิสจู นไดวา การทีม่ ไิ ดใชเครือ่ งหมายการคานัน้ มีสาเหตุมาจากพฤติการณ
พิเศษในทางการคา และมิไดมีสาเหตุมาจากความตัง้ ใจทีจ่ ะไมใชหรือจะละทิง้
เครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว

มาตรา ๖๔ เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือ
มาตรา ๖๓ ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหเจาของเครื่องหมายการคานั้น
และผูไดรับอนุญาต ถามี ทราบเพื่อยื่นคําชี้แจงของตน คําชี้แจงดังกลาวให
ยื่ น ตอคณะกรรมการภายในหกสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ ไ ดรั บ หนั ง สื อ แจงจาก
คณะกรรมการ

มาตรา ๖๕ เมือ่ คณะกรรมการไดมีคาํ สัง่ เพิกถอนหรือไมเพิกถอนการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓
ใหมีหนังสือแจงคําสัง่ ดังกลาว พรอมดวยเหตุผลใหผูรองขอใหเพิกถอนเจาของ
เครื่องหมายการคานั้น และผูไดรับอนุญาต ถามี ทราบโดยไมชักชา

๑๗๐
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ผู รองขอใหเพิกถอน เจาของเครื่องหมายการคานั้น หรือผู ไดรับ
อนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอศาลภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของคณะกรรมการถาไมอุทธรณ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๖๖ ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอศาลใหสัง่
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใดได หากแสดงไดวาในขณะที่
รองขอนั้นเครื่องหมายการคานั้นไดกลายเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขาย
สําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก จนกระทั่งในวงการคาหรือในสายตา
ของสาธารณชน เครื่องหมายการคานั้นไดสูญเสียความหมายของการเปน
เครื่องหมายการคาไปแลว

เครื่องหมายการคา

๑๗๑
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สวนที่ ๕
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา

มาตรา ๖๗ ภายในหาปนับแตวันทีน่ ายทะเบียนมีคาํ สัง่ ใหจดทะเบียน

มาตรา ๖๘ เจาของเครือ่ งหมายการคาทีไ่ ดจดทะเบียนจะทําสัญญา

เครื่องหมายการคาใดตามมาตรา ๔๐ ผูมีสวนไดเสียอาจรองขอตอศาลใหสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได หากแสดงไดวาตนมีสิทธิ
ในเครือ่ งหมายการคานัน้ ดีกวาผูซึง่ ไดจดทะเบียนเปนเจาของเครือ่ งหมายการคา
นั้น

อนุญาตใหบุคคลอืน่ ใชเครือ่ งหมายการคาของตน สําหรับสินคาทีไ่ ดจดทะเบียน
ไวทั้งหมดหรือบางอยางก็ได

ถาผูรองแสดงไดแตเพียงวา ตนมีสิทธิดีกวาเฉพาะสินคาบางอยางใน
จําพวกของสินคาที่ไดจดทะเบียนไว ใหศาลมีคําสั่งจํากัดสิทธิแหงการจด
ทะเบียนใหอยูเฉพาะสินคาที่ผูรองไมไดแสดงวาตนมีสิทธิดีกวา

สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอนายทะเบียน
การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกลาวตามวรรคสอง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตคําขอจดทะเบียนนั้น
อยางนอยตองแสดงรายการดังตอไปนี้
(๑) เงือ่ นไขหรือขอกําหนดระหวางเจาของเครือ่ งหมายการคานัน้ และผู
ขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาต ทีจ่ ะทําใหเจาของเครือ่ งหมายการคานัน้ สามารถ
ควบคุมคุณภาพของสินคาของผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตไดอยางแทจริง
(๒) สินคาที่จะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น

๑๗๒
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๑๗๓
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มาตรา ๖๙ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาสัญญาอนุญาตใหใช

มาตรา ๗๑ เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตอาจรวม

เครื่องหมายการคาตามมาตรา ๖๘ จะไมเปนการทําใหสาธารณชนสับสน
หรือหลงผิด และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย ใหนายทะเบียนมีคาํ สัง่ รับจดทะเบียนสัญญา
อนุญาตดังกลาวโดยจะมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดใดเพื่อประโยชนดังกลาวก็ได
แตถานายทะเบียนเห็นวาสัญญาอนุญาตดังกลาวจะเปนการทําใหสาธารณชน
สับสนหรือหลงผิด หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ใหนายทะเบียนมีคาํ สัง่ ไมรับจดทะเบียน
สัญญาอนุญาตดังกลาว

กันรองขอตอนายทะเบียนใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน
สั ญ ญาอนุ ญ าตใหใชเครื่ อ งหมายการคาในสวนที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น คาที่ ไ ดรั บ
อนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคานัน้ หรือในสวนทีเ่ กีย่ วกับเงือ่ นไขหรือขอจํากัด
ที่เจาของเครื่องหมายการคาไดกําหนดไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวได และให
นํามาตรา ๖๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

เมือ่ นายทะเบียนไดมีคาํ สัง่ อยางหนึง่ อยางใดตามวรรคหนึง่ แลวใหมีหนังสือ
แจงคําสัง่ ใหเจาของเครือ่ งหมายการคาและผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาต
ทราบโดยไมชักชา ในกรณทีน่ ายทะเบียนไดมีคาํ สัง่ รับจดทะเบียนโดยมีเงือ่ นไข
หรือขอจํากัดหรือมีคาํ สัง่ ไมรับจดทะเบียนใหแจงเหตุผลใหบุคคลดังกลาวทราบดวย

มาตรา ๗๒ เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตอาจรวม

เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาต
มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน ถาไมอุทธรณ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่งของนายทะเบียนเปนที่สุด ๕๐
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสามใหเปนที่สุด

มาตรา ๗๐ การใชเครื่องหมายการคาโดยผู ไดรับอนุญาตสําหรับ
สินคาในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ไดรับอนุญาตไว ใหถือวาเปนการใช
เครื่องหมายการคาโดยเจาของเครื่องหมายการคานั้น
๕๐

มาตรา ๖๙ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
กันรองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคาได
เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูไดรับอนุญาตฝายหนึ่งฝายใด อาจ
รองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช
เครือ่ งหมายการคา หากแสดงไดวาสัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคานัน้
ไดสิ้นสุดลงแลว
ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการใหสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคาได หากแสดงไดวา
(๑) การใชเครือ่ งหมายการคาโดยผูไดรับอนุญาตนัน้ ทําใหสาธารณชน
สั บ สนหรื อ หลงผิ ด หรื อ ขั อ ตอความสงบเรี ย บรอยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย หรือ
(๒) เจาของเครื่องหมายการคานั้นไมอาจควบคุมคุณภาพของสินคา
ที่ใชเครื่องหมายการคานั้นไดอยางแทจริงอีกตอไป

๑๗๔
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๑๗๕
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การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามมาตรานี้ ใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

รับอนุญาต ผูมีสวนไดเสียซึ่งเปนผูรองขอและนายทะเบียนทราบโดยไมชักชา
คําสั่งดังกลาวใหมีผลนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ
ผู มี ส วนได เสี ย หรื อ นายทะเบี ย นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ตอศาลภายในเกาสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ ไ ดรั บ
หนังสือแจงจากคณะกรรมการ ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๗๓ เมือ่ ไดรับคํารองขอตามมาตรา ๗๒ วรรคสองหรือวรรคสาม
ใหนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี มีหนังสือแจงใหเจาของ
เครือ่ งหมายการคานัน้ หรือผูไดรับอนุญาต แลวแตกรณี ทราบเพือ่ ยืน่ คําชีแ้ จง
ของตนภายในกําหนด แตตองไมนอยกวาสิบหาวันและไมเกินหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี
ในการพิ จ ารณาคํ า ร องของตามมาตรา ๗๑ หรื อ มาตรา ๗๒
นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี จะใหบุคคลทีเ่ กีย่ วของนําพยาน
หลักฐานมาแสดงหรือชี้แจงเพิ่มเติมก็ได
มาตรา ๗๔ เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสอง
แลวใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายการคาและ
ผูไดรับอนุญาตทราบโดยไมชักชา คําสัง่ ดังกลาวใหมีผลนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือ
แจงจากนายทะเบียน
เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําสั่งของ นายทะเบียนเปนที่สุด ๕๑
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด ๕๒
มาตรา ๗๕ เมื่อคณะกรรมการไดมีคําสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสาม
แลวใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายการคาผูได
๕๑

๕๒

มาตรา ๗๔ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๗๔ วรรคสาม เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๗๖ ในกรณีทมี่ กี ารเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาใด
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้นยอมสิ้นผลไปดวย

มาตรา ๗๗ ในกรณีทสี่ ญั ญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคามิไดกําหนด
ไวเปนอยางอืน่ เจาของเครือ่ งหมายการคามีสทิ ธิทจี่ ะใชเครือ่ งหมายการคานัน้ เสียเอง
หรือจะอนุญาตใหบุคคลอืน่ นอกจากผูไดรับอนุญาตใชเครือ่ งหมาย การคานัน้ อีกก็ได
มาตรา ๗๘ ในกรณีที่มีสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิได
กําหนดไวเปนอยางอื่น ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นได
ทั่วประเทศสําหรับสินคาทั้งหมดที่ไดจดทะเบียนไวตลอดอายุการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคานั้น รวมทั้งในกรณีที่มีการตออายุการจดทะเบียนดวย
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิได
กําหนดไวเปนอยางอื่น ผูไดรับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสัญญาดังกลาว
ใหแกบุคคลภายนอกไมไดและจะอนุญาตชวงใหบุคคลอืน่ ใชเครือ่ งหมายการคา
นั้นอีกทอดหนึ่งก็ไมได
มาตรา ๗๙/๑ ๕๓ ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
มิไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ สัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคายอมไมระงับ
ไปเพราะเหตุการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาที่มีการทํา
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น
๕๓

มาตรา ๗๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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๑๗๗
177

“สํานักงานตนทาง” หมายความวา สํานักงานที่รับคําขอจดทะเบียน
หรื อ รั บ จดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค าที่ ใช เป นฐานในการยื่ น คํ า ขอ
จดทะเบียนระหวางประเทศ

มาตรา ๗๙/๓ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสาร
มาดริด ใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้ และใหนําบทบัญญัติในหมวด ๑
เครื่องหมายการคา เวนแตมาตรา ๑๐ มาตรา ๔๐ วรรคสอง และมาตรา ๕๙
มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๗๙/๔ ผู มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศใน
ราชอาณาจักรตองเปนผูซึ่งไดยื่นคําขอจดทะเบียนหรือเปนผูซึ่งไดรับการจด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการคาไวแลวในราชอาณาจักร และมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ตอไปนี้

มาตรา ๗๙/๒ ในหมวดนี้
“พิธี สารมาดริ ด” หมายความวา พิ ธีส ารที่เ กี่ ย วกับความตกลง
มาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหวางประเทศของเครื่องหมาย ซึ่งไดรับรอง ณ
กรุงมาดริด เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
“คําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ” หมายความวา คําขอเพื่อการ
จดทะเบียระหวางประเทศสําหรับเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ที่ยื่นภายใตพิธีสารมาดริด
“สํานักระหวางประเทศ” หมายความวา สํานักระหวางประเทศของ
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก
๕๔

หมวด ๑/๑ การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาภายใตพิธสี ารมาดริด มาตรา ๗๙/๒ ถึง
มาตรา ๗๙/๑๕ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
ประเทศไทย หรือ
(๒) มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย หรือ
(๓) มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและยังคงประกอบ
การอยางจริงจังในประเทศไทย

มาตรา ๗๙/๕ ผู ซึ่งไดยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศใน
ราชอาณาจักรมีสทิ ธิขอรับความคุมครองตอภาคีอนื่ และอาจขอรับความคุมครอง
เพิ่มเติมภายหลังจากที่ไดรับการจดทะเบียนระหวางประเทศแลวก็ได

มาตรา ๗๙/๖ เมื่อไดรับแจงการขอจดทะเบียนระหวางประเทศที่
ระบุขอรับความคุมครองในราชอาณาจักรจากสํานักระหวางประเทศแลว ให
ถือวาเปนคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร และใหนายทะเบียนดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

๑๗๘
๑๙๘
๑๙๖
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๑๙๙
๑๗๙
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ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่งไมมี
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
นั้นไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไม
รับจดทะเบียน และแจงคําสัง่ พรอมดวยเหตุผลไปยังสํานักระหวางประเทศภายใน
ระยะเวลาและตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

การจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค าให มี อ ายุ สิ บ ป นั บ แต วั น ที่
จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และอาจตออายุไดตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีทนี่ ายทะเบียนเห็นวาอาจมีการคัดคานเกินระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวงตามวรรคสอง ใหมีหนังสือแจงไปยังสํานักระหวางประเทศภายใน
ระยะเวลาและตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
และในกรณีทมี่ คี าํ สัง่ ไมรับจดทะเบียนเนือ่ งจากการคัดคานนัน้ ใหนายทะเบียน
มีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุแหงการคัดคานไปยังสํานักระหวางประเทศ
ภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไมมีการแจงอยางหนึ่งอยางใดไปยังสํานักระหวางประเทศ
ตามวรรคสองหรือวรรคสาม ใหถือวานายทะเบียนรับจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การคานั้น โดยไมตองประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๙
เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ใหเครื่องหมายการคา
ดังกลาวไดรับความคุมครองเชนเดียวกับเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียน
ในราชอาณาจักร

มาตรา ๗๙/๗ เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดแลว ให
ถือวาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศตอสํานักงานตนทางเปนวันที่
จดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น เวนแตในกรณีที่สํานักระหวางประเทศได
รับคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศเกินระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหถือวาวันที่สํานักระหวางประเทศไดรับคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
เปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น

มาตรา ๗๙/๘ ในกรณีทมี่ กี ารระบุขอรับความคุมครองในราชอาณาจักร
ภายหลังจากที่สํานักระหวางประเทศไดจดทะเบียนไวแลว ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๗๙/๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหถือวาเครื่องหมาย การคานั้น
ไดรับความคุ มครองในราชอาณาจักรตั้งแตวันที่สํานักระหวางประเทศได
บันทึกการขอรับความคุมครองในทะเบียนระหวางประเทศ และใหวันสิ้นอายุ
การจดทะเบียนเปนวันเดียวกับวันสิ้นอายุในทะเบียนระหวางประเทศนั้น
และอาจตออายุไดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗๙/๙ ในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียน
ไวแลวในราชอาณาจักรเปนเครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องหมายการคาที่ได
รับการจดทะเบียนระหวางประเทศซึ่งไดรับความคุมครองในราชอาณาจักร
แลว และเปนของเจาของเดียวกัน เจาของเครื่องหมายการคานั้นอาจขอให
นายทะเบียนบันทึกวาเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนระหวาง
ประเทศมีผลแทนเครือ่ งหมายการคาทีไ่ ดรับการจดทะเบียนในราชอาณาจักร
สําหรับสินคาทั้งหมดหรือบางอยางที่ตรงกันก็ได
บทบัญญัตติ ามวรรคหนึง่ ไมกระทบถึงสิทธิทไี่ ดมาจากการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในราชอาณาจักรที่มีอยูกอน

มาตรา ๗๙/๑๐ ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่
ยื่นไว ณ สํานักงานตนทางรวมถึงทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดรับการ
จดทะเบียนตามคําขอดังกลาว หรือทะเบียนเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียนไว
ณ สํานักงานตนทาง ซึง่ ใชเปนฐานในการยืน่ คําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
สําหรับเครื่องหมายการคารายใดถูกถอนคืน ละทิ้ง ปฏิเสธ หรือเพิกถอน
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แลวแตกรณี สําหรับสินคาทั้งหมดหรือบางอยางภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และเมื่อไดรับแจงการเพิกถอนทะเบียนระหวางประเทศสําหรับ
เครือ่ งหมายการคานัน้ จากสํานักระหวางประเทศแลว ใหถือวาคําขอจดทะเบียน
หรือทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ระบุขอรับความคุมครองในราชอาณาจักร
ถูกถอนคืน ละทิ้ง ปฏิเสธ หรือเพิกถอน แลวแตกรณี สําหรับสินคาทั้งหมด
หรือบางอยางเชนเดียวกัน ณ วันที่ทะเบียนระหวางประเทศถูกเพิกถอน
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มาตรา ๗๙/๑๒ หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด ที่มีถึง
ผูขอจดทะเบียนระหวางประเทศหรือเจาของทะเบียนระหวางประเทศ ตัวแทน
ผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลอืน่ ใด เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสง
ไปยังสํานักระหวางประเทศเพื่อแจงตอไปใหบุคคลนั้นทราบเวนแตเปนกรณี
ทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ การสงหนังสือดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่มีการดําเนินการเกีย่ ว
กับการถอนคืน ละทิ้ง ปฏิเสธ หรือเพิกถอน กอนสิ้นระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ แตผลของการดําเนินการดังกลาวเกิดขึน้ หลังจาก
ระยะเวลานั้นสิ้นสุดแลวดวย

เมื่อไดสงตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
และเวลาไดลวงพนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหถือวาบุคคลตามวรรค
หนึ่งไดรับหนังสือนั้นแลว

ในกรณีที่ประเทศไทยเปนสํานักงานตนทาง เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ใหนายทะเบียนแจงไปยังสํานักระหวางประเทศ ตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

จดทะเบี ย นระหวางประเทศแทนการจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการคาใน
ราชอาณาจักร การขอรับความคุมครอง การแกไขเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียน
การอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน และการตออายุการจดทะเบียน รวมทั้ง
การดําเนินการอื่นใดภายใตพิธีสารมาดริด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗๙/๑๑ ในกรณีทที่ ะเบียนระหวางประเทศสําหรับเครือ่ งหมาย
การคาใดซึ่งระบุขอรับความคุมครองในราชอาณาจักรถูกเพิกถอนโดยสํานัก
ระหวางประเทศเนื่องจากเหตุตามมาตรา ๗๙/๑๐ เจาของเครื่องหมายการคา
ที่ ท ะเบี ย นระหว างประเทศถู ก เพิ ก ถอนอาจยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการคานั้นในราชอาณาจักรสําหรับสินคาเดียวกันได ทั้งนี้ ตอง
เปนการยืน่ ภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง และใหถือวาวันทีจ่ ดทะเบียนระหวางประเทศตามมาตรา ๗๙/๗
หรือวันที่บันทึกการขอรับความคุ มครองภายหลังการจดทะเบียนระหวาง
ประเทศตามมาตรา ๗๙/๘ แลวแตกรณี เปนวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนใน
ราชอาณาจักร

มาตรา ๗๙/๑๓ การขอและการจดทะเบียน การขอบันทึกการ

มาตรา ๗๙/๑๔ การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๙/๖ มาตรา
๗๙/๗ มาตรา ๗๙/๑๐ มาตรา ๗๙/๑๑ มาตรา ๗๙/๑๒ และมาตรา ๗๙/๑๓
ตองดําเนินการใหสอดคลองกับพิธีสารมาดริด
คาดําเนินการในตางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด ใหเปนไปตามที่
อธิบดีประกาศตามที่สํานักระหวางประเทศกําหนด

มาตรา ๗๙/๑๕ บทบัญญัติในหมวดนี้ใหใชบังคับโดยอนุโลมแก
เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง และเครือ่ งหมายรวม ทีข่ อจดทะเบียน
ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด แลวแตกรณีดวย

๑๘๒
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หมวด ๒
เครื่องหมายบริการ
และเครื่องหมายรับรอง

มาตรา ๘๐ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับ
แกเครือ่ งหมายบริการโดยอนุโลม และใหคําวา “สินคา” ในบทบัญญัตดิ งั กลาว
หมายความถึง “บริการ”

มาตรา ๘๑ เวนแตจะบัญญัตไิ วเปนอยางอืน่ ในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับแกเครื่องหมายรับรองโดยอนุโลม

มาตรา ๘๒ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้น นอกจากจะ
ตองเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว
ผูขอจดทะเบียนจะตอง
(๑) ยื่นขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้นพรอมกับคําขอ
จดทะเบียนดวย และ
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(๒) แสดงไดวาตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะ
ของสินคาหรือบริการตามที่ระบุไวในขอบังคับตาม (๑)
ขอบังคับตาม (๑) ตองระบุถึงแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการ
ผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอืน่ ใดของสินคาหรือบริการทีจ่ ะรับรอง ตลอดจน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองนั้น

มาตรา ๘๓ นายทะเบียนอาจมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองตามที่
นายทะเบียนเห็นสมควรภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับคําสัง่ นัน้ และมีหนังสือ
แจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ใหนํา
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน
โดยอนุโลม

มาตรา ๘๔ ถานายทะเบียนเห็นวา ผูขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองไมมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือ
บริการตามที่ระบุไวในขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้น หรือเห็น
วาการรับจดทะเบียนเครือ่ งหมายรับรองนัน้ จะไมเปนประโยชนตอสาธารณชน
ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นและมีหนังสือ
แจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ใหนํา
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน
โดยอนุโลม

มาตรา ๘๕ ในการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองใหนายทะเบียนระบุถงึ สาระสําคัญของขอบังคับวาดวยการใชเครือ่ งหมาย
รับรองนั้นดวย

๑๘๔
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มาตรา ๘๖ เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะขอ
แกไขเปลีย่ นแปลงขอบังคับวาดวยการใชเครือ่ งหมายรับรองนัน้ ก็ได แตจะตอง
ไมเปนการกระทบกระเทือนตอประโยชนของสาธารณชน
การขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘๗ ถานายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นควรรับจดทะเบียน
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับตามมาตรา ๘๖ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งรับจด
ทะเบียนและมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาสาระสําคัญของขอบังคับที่ไดแกไข
เปลี่ยนแปลงแลว
เมื่อไดมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียน
มีหนังสือแจงคําสั่งใหเจาของเครื่องหมายรับรองนั้นทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๘๘ ถานายทะเบียนเห็นวาไมควรรับจดทะเบียนการแกไข
เปลีย่ นแปลงขอบังคับตามมาตรา ๘๖ ใหนายทะเบียนมีคาํ สัง่ ไมรับจดทะเบียน
และมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายรับรองนั้น
ทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๘๙ เจาของเครื่องหมายรับรองนั้นหรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับ
หรือจะไดรับความเสียหายจากคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๗ หรือ
มาตรา ๘๘ มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการภายในหกสิบวัน
นับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๘๗ หรือนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๘ แลวแตกรณี ๕๕
๕๕

มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด

มาตรา ๙๐ เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะใช
เครือ่ งหมายนัน้ กับสินคาหรือบริการของตนเองไมได และจะอนุญาตใหบุคคล
อื่นเปนผูรับรองโดยใชเครื่องหมายนั้นก็ไมได

มาตรา ๙๑ การอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายรับรองกับสินคา
หรื อ บริ ก ารของบุ ค คลนั้ น ตองทํ า เปนหนั ง สื อ และลงลายมื อ ชื่ อ เจาของ
เครื่องหมายรับรอง

มาตรา ๙๒ การโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลว
จะกระทําไดตอเมื่อ
(๑) ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนแลว โดยผูรับโอนสามารถแสดง
ตอนายทะเบียนไดวาตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของ
สินคาหรือบริการตามทีร่ ะบุไวในขอบังคับวาดวยการใชเครือ่ งหมายรับรองนัน้
(๒) ทําเปนหนังสือ และ
(๓) จดทะเบียนตอนายทะเบียน
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมอนุญาตหรือไมรับจดทะเบียนการ
โอนสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๘๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙๓ สิทธิในเครือ่ งหมายรับรองสิน้ สุดลงเมือ่ เจาของเครือ่ งหมาย
รับรองนั้นตายหรือสิ้นสภาพบุคคล

๑๘๖
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หมวด ๓
เครื่องหมายรวม

หมวด ๔
คณะกรรมการเครื่องหมายการคา

มาตรา ๙๔ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับ
แกเครื่องหมายรวมโดยอนุโลม เวนแตบทบัญญัติในหมวด ๑ สวนที่ ๕

๑๘๗
187

มาตรา ๙๕ ๕๖ ใหมีคณะกรรมการ เรียกวา “คณะกรรมการเครือ่ งหมาย
การคา” ประกอบดวย อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา เปนประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน อัยการสูงสุดหรือผูแทน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถดานกฎหมายหรือการพาณิชย และมี
ประสบการณเกีย่ วกับทรัพยสินทางปญญาหรือเครือ่ งหมายการคาไมนอยกวา
แปดคนแตไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแตงตั้งจาก
ผู ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการจะแตงตัง้ บุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ก็ได
๕๖

มาตรา ๙๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) ๒๕๔๓

๑๘๘
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มาตรา ๙๖ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) ตาย

(๑) วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณคํ า สั่ ง หรื อ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของนายทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๒) ลาออก

(๒) ๕๗ พิจารณาและมีคาํ สัง่ เกีย่ วกับคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม
หรื อ สั ญ ญาอนุ ญ าตใหใชเครื่ อ งหมายการคาหรื อ เครื่ อ งหมายบริ ก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) เปนบุคคลลมละลาย

(๓) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๙๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสี่ป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม
ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งได
แตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา ๙๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙๗
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
๕๗

มาตรา ๙๖ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๘๙
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(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๙๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาตามมาตรา ๙๖ (๑) หรือ
(๒) หามมิใหกรรมการผูนั้นเขารวมประชุมในเรื่องดังกลาว ๕๘

มาตรา ๙๙ ทวิ ๕๙ ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา ๙๖ (๑) และ (๒)
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องขึ้นคณะ
๕๘

๕๙

มาตรา ๙๙ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๙๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙๐
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หนึง่ หรือหลายคณะ เพือ่ วินจิ ฉัยอุทธรณคําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยของนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อดําเนินการแลว ใหรายงานตอคณะกรรมการ
เพื่อมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยตอไป
ใหนํามาตรา ๙๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการเชีย่ วชาญ
เฉพาะเรื่องโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๐ คณะกรรมการอาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ พิจารณา

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหนํามาตรา ๙๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม

มาตรา ๑๐๑ ๖๐ การอุทธรณคําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยของนายทะเบียน และ
คํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครือ่ งหมายรับรอง เครือ่ งหมายรวมหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคา
หรือเครือ่ งหมายบริการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหยืน่ ตอนายทะเบียนตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนด
วิธีพิจารณาอุทธรณและคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๐๒ ในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายทะเบียนผูอุทธรณ หรือบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง คําอธิบายหรือความเห็นหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณาก็ได
๖๐

มาตรา ๑๐๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๐๓ ในระหวางเวลาทําการ บุคคลใด ๆ มีสิทธิมาตรวจดู
ทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและ
เครื่องหมายรวมสารบบเครื่องหมายดังกลาว ขอคัดสําเนาหรือขอใหรับรอง
สําเนาเอกสาร หรือขอคํารับรองจากทะเบียนเกีย่ วกับรายการจดทะเบียนโดย
เสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐๔ หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด ที่มีถึงผู
ขอจดทะเบียนผู คัดคาน เจาของเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมที่ไดจดทะเบียนแลว ผูไดรับอนุญาต
หรือบุคคลอื่นใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงานหรือสถานทีท่ รี่ ะบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือ
ที่ไดจดทะเบียนไว แลวแตกรณี

๑๙๒
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ถาไมสามารถสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งได จะใหเจาพนักงาน
นําหนังสือนัน้ ไปสงหรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับอีกครัง้ หนึง่
ก็ได ในกรณีทใี่ หเจาพนักงานนําหนังสือนัน้ ไปสงถาไมพบผูรับจะสงใหแกบุคคล
ใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทํางานในสํานักงานหรือสถานที่ดังกลาว
หรือจะปดหนังสือนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานหรือสถานที่ดังกลาว
ของผูรับนั้นก็ได
เมื่อไดสงตามวิธีการดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ด
วันแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว

มาตรา ๑๐๕ เพื่อประโยชนในการฟองและดําเนินคดีเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมาย
รวมตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมมิไดมีภูมิลําเนา
อยูในประเทศไทยใหถือวาสํานักงานหรือสถานทีข่ องบุคคลดังกลาว หรือตัวแทน
ตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือที่ไดจดทะเบียนไวเปนภูมิลําเนาของ
บุคคลดังกลาว

มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่นายทะเบียนรองขอตอคณะกรรมการใหสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครือ่ งหมายรวมหรือใหสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาต
ใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ ใหนายทะเบียนไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมที่จะตองเสียตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๐๖ ทวิ ๖๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให
นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต สถานที่จําหนาย สถานที่
รับซือ้ หรือสถานทีเ่ ก็บสินคาของผูประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที่
อื่นที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
หรือเขาไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสัง่ เจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะ
ใหหยุดหรือจอด เพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อ
ตรวจคนและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่อาจริบไดตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมตองมีหมายคนใน
กรณี ดังตอไปนี้
(ก) เมือ่ ปรากฏความผิดซึง่ หนากําลังกระทําในสถานทีห่ รือยานพาหนะ
(ข) บุคคลซึง่ ใดกระทําความผิดซึง่ หนาขณะทีถ่ กู ไลจับหนีเขาไป หรือมี
เหตุอันแนนแฟนควรสงสัยวาไดซุกซอนอยูในสถานที่หรือยานพาหนะ
(ค) เมือ่ มีความสงสัยตามสมควรวาพยานหลักฐานหรือทรัพยสินทีอ่ าจ
ริบไดตามพระราชบัญญัตินี้อยูในสถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งมีเหตุ
อันควรเชือ่ วาเนือ่ งจากการเนิน่ ชากวาจะเอาหมายคนมาไดพยานหลักฐานหรือ
ทรัพยสินจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(ง) เมื่อผูจะตองถูกจับเปนเจาของสถานที่หรือยานพาหนะ และการ
จับนั้นมีหมายจับหรือจับไดโดยไมตองมีหมาย
๖๑

มาตรา ๑๐๖ ทวิ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙๔
194
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ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกบัญชีทะเบียน
เอกสาร หรือหลักฐานอืน่ จากผูประกอบธุรกิจ เจาของ หรือผูควบคุมยานพาหนะ
หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวของ ตลอดจนสั่งใหบุคคลดังกลาวซึ่งอยูในสถานที่
หรือยานพาหนะนั้นปฏิบัติการเทาที่จําเปน
(๒) ในกรณีทมี่ หี ลักฐานชัดแจงเปนทีเ่ ชือ่ ถือไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจอายัดหรือยึดสินคา ยานพาหนะ เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไปกอนไดแตตองรายงาน
ตออธิบดีเพื่อใหความเห็นชอบภายในสามวัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

เครื่องหมายการคา

๑๙๕
195

หมวด ๖
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๑๐๖ ตรี ๖๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ
นายทะเบี ย นและพนั ก งานเจาหนาที่ ต องแสดงบั ต รประจํ า ตั ว ตอบุ ค คล
ที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๐๖ จัตวา ๖๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
๖๒

๖๓

มาตรา ๑๐๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๐๖ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๐๗ บุคคลใดยืน่ คําขอ คําคัดคาน หรือเอกสารอืน่ ใดเกีย่ วกับ
การขอจดทะเบียนการแกไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน การตออายุการ
จดทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม หรือการอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายบริการ โดยแสดงขอความอันเปนเท็จแก
นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๘ บุคคลใดปลอมเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลว
ในราชอาณาจักรตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๙๖
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มาตรา ๑๐๙ บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ

๑๙๗
197

มาตรา ๑๑๑ บุคคลใด

เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลว
ในราชอาณาจักร เพือ่ ใหประชาชนหลงเชือ่ วาเปนเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นนั้นตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(๑) แสดงเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวมที่มิไดจดทะเบียนในราชอาณาจักรวาเปนเครื่องหมาย
ดังกลาวที่ไดจดทะเบียนในราชอาณาจักรแลว

มาตรา ๑๐๙/๑ ๖๔ บุคคลใดนําหีบหอหรือภาชนะทีแ่ สดงเครือ่ งหมาย

(๒) จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาที่มีเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมตาม (๑) ที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ หรือ

การคา เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ของบุคคลอื่นที่จดทะเบียน
ไวแลวในราชอาณาจักรมาใชสําหรับสินคาของตนเองหรือของบุคคลอืน่ เพือ่ ให
ประชาชนหลงเชื่ อ ว าเป นสิ น ค าของเจ าของเครื่ อ งหมายการค าหรื อ
เครื่องหมายรวม หรือเชือ่ วาเปนสินคาทีไ่ ดรับอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายรับรองนัน้
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๐ บุคคลใด
(๑) นําเขามาในราชอาณาจักร จําหนาย เสนอจําหนาย หรือมีไวเพื่อ
จําหนายซึ่งสินคาที่มีเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมาย
รวมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือที่เลียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่น ตามมาตรา ๑๐๙ หรือ
(๒) ใหบริการหรือเสนอใหบริการทีใ่ ชเครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรวมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือที่เลียนเครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา
๑๐๙
ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ
๖๔

มาตรา ๑๐๙/๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๓) ใหบริ การหรื อ เสนอใหบริ การโดยแสดงเครื่ อ งหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมตาม (๑) ที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือ
ทัง้ จําทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๒ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๙๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท

มาตรา ๑๑๒ ทวิ ๖๕ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาทีต่ ามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๒ ตรี ๖๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๖๕
๖๖

มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๑๒ ตรี เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙๖
๑๙๘
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๑๙๗
๑๙๙
199

มาตรา ๑๑๓ บุ ค คลใดกระทํ า ความผิ ด ตองระวางโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาปกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้อีก ใหระวางโทษทวีคูณ

มาตรา ๑๑๔ ๖๗ ในกรณีทผี่ กระทํ
ู าความผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทํา หรือไมสั่งการ หรือ
ไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ผูนัน้ ตองรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๑๕ บรรดาสินคาทีไ่ ดนําเขามาในราชอาณาจักรเพือ่ จําหนาย
หรือมีไวเพื่อจําหนายอันเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบ
เสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม

มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําการหรือ
กําลังกระทําการอยางใดอยางหนึง่ ตามมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ หรือมาตรา
๑๑๐ เจาของเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม อาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวน
การกระทําดังกลาวนั้นได

๖๗

มาตรา ๑๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๓

มาตรา ๑๑๗ เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวตาม
พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ และยังคงจดทะเบียน
อยู ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนเครื่องหมายการคาตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๑๘ ให คณะกรรมการเครื่ อ งหมายการค าตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาพุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งดํารงตําแหนง
อยู จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ต อไปจนกวาจะไดมี
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ

๒๐๐
๑๙๘
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มาตรา ๑๑๙ บรรดาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา คําขอ
แกไขเปลีย่ นแปลง คําขอจดทะเบียน คําขอจดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงขอความ
ที่ไดจดทะเบียนแลว คําขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาและ
คําขอตออายุเครือ่ งหมายการคาทีไ่ ดยืน่ ไวแลวตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมาย
การคาพุทธศักราช ๒๔๗๔ ถากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
(๑) นายทะเบียนยังมิไดมีคาํ สัง่ อยางหนึง่ อยางใดเกีย่ วกับคําขอดังกลาว
ใหถือวาเปนคําขอที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี้และใหดําเนินการเกี่ยวกับ
คําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) นายทะเบียนไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาว
แลวการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ตอไปจนกวาจะ
ถึงทีส่ ดุ

เครื่องหมายการคา

ใหอยู ในบั ง คั บ ของบทบั ญ ญั ติ แ หงพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายการคา
พุทธศักราช ๒๔๗๔ จนกวาจะถึงที่สุด

มาตรา ๑๒๒ กําหนดเวลาในการอุทธรณ กําหนดเวลาในการคัดคาน
การจดทะเบียนกําหนดเวลาใหผูขอจดทะเบียนยื่นคําโตแยงที่อาศัยเปนหลัก
ในการขอจดทะเบียน และกําหนดเวลาการแจงใหนายทะเบียนทราบวาผู
ขอจดทะเบียนไดตกลงกันแลวหรือไดนําคดีไปสูศาลแลวตามพระราชบัญญัติ
เครื่ อ งหมายการคา พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๔ ถายั ง มิ ไ ดสิ้ น สุ ด ลงกอนวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเริ่มนับกําหนดเวลาดังกลาวใหมตั้งแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป

มาตรา ๑๒๓ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่
ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ใหยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมี
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๑๒๐ การขอตออายุเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไว
แลวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งเจาของ
ไดขอจดทะเบียนไวสําหรับสินคาจําพวกใดจําพวกหนึ่งทั้งจําพวก ใหเจาของ
เครื่องหมายการคาระบุรายการสินคาที่ประสงคจะไดรับความคุมครองแตละ
อยางโดยชัดแจง ในกรณีดังกลาวนี้ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๑ การอุทธรณคําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยของนายทะเบียนและ
การคั ด ค านการจดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายการค า
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่คางพิจารณาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

๑๙๙
๒๐๑
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(๕) การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง
หรือเครือ่ งหมายรวม
(ก) สินคาหรือบริการแตละจําพวก ๑ ถึง ๕ อยาง อยางละ ๖๐๐ บาท
(ข) สินคาหรือบริการแตละจําพวก มากกวา ๕ อยาง
จําพวกละ ๕,๔๐๐ บาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ๖๘

(๑) คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม
(ก) สินคาหรือบริการแตละจําพวก ๑ ถึง ๕ อยาง
อยางละ
(ข) สินคาหรือบริการแตละจําพวก มากกวา ๕ อยาง
จําพวกละ
(๒) รูปเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม
ที่มีดานกวางหรือดานยาวเกิน ๕ เซนติเมตร
ใหคิดเฉพาะสวนที่เกิน
เซนติเมตรละ
เศษของเซนติเมตรใหคิดเปนหนึ่งเซนติเมตร
(๓) คําคัดคานการขอจดทะเบียนตาม (๑)
ฉบับละ
(๔) คําขอโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม คําขอละ
๖๘

๒๐๓
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๑,๐๐๐ บาท
๙,๐๐๐ บาท

๒๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐ บาท

อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๖) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๗) คําขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิ
ในเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมายบริการ
เครือ่ งหมายรับรอง หรือเครือ่ งหมายรวม
คําขอละ ๒,๐๐๐ บาท
(๘) คําขอแกไขเปลีย่ นแปลงรายการ
การจดทะเบียนตาม (๕)
คําขอละ ๔๐๐ บาท
(๙) การตออายุการจดทะเบียนตาม (๕)
(ก) สินคาหรือบริการแตละจําพวก ๑ ถึง ๕ อยาง อยางละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) สินคาหรือบริการแตละจําพวก มากกวา ๕ อยาง
จําพวกละ ๑๘,๐๐๐ บาท
(๑๐) คํารองขอตอคณะกรรมการใหสัง่ เพิกถอน
การจดทะเบียนตาม (๕)
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๑) คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช
เครือ่ งหมายการคาหรือเครือ่ งหมายบริการ
คําขอละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๒) การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ สัญญาละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑๓) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
การจดทะเบียนตาม (๑๒)
คําขอละ ๔๐๐ บาท

๒๐๔
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(๑๔) คําขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๑๒) คําขอละ ๔๐๐ บาท
(๑๕) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําขอจดทะเบียน
ตาม (๑) (๗) หรือ (๑๑)
คําขอละ ๒๐๐ บาท
(๑๖) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวย
การใชเครื่องหมายรับรอง
(ก) กอนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คําขอละ ๒๐๐ บาท
(ข) หลังการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คําขอละ ๔๐๐ บาท
(๑๗) คําอุทธรณ
(ก) อุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตาม มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ หรือคําวินิจฉัย
ของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗
ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท
(ข) อุทธรณตามมาตราอื่น
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑๘) การตรวจคนขอมูลทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม
หรือสารบบเครื่องหมายดังกลาว
ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท
เศษของชั่วโมงใหคิดเปนหนึ่งชั่วโมง
(๑๙) การขอสําเนาทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม พรอมคํารับรอง
ฉบับละ ๔๐๐ บาท
หนาละ
๒๐ บาท
(๒๐) การขอคัดสําเนาเอกสาร
(๒๑) การขอใหรับรองสําเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน
(ก) เอกสารไมเกิน ๔๐ หนา
หนาละ
๒๐ บาท

(ข) เอกสารเกิน ๔๐ หนา
ฉบับละ ๘๐๐ บาท
(๒๒) การขอหนังสือรับรองรายการการจดทะเบียน ฉบับละ ๑๐๐ บาท
คําขอละ ๒๐๐ บาท
(๒๓) คําขออื่น ๆ
(๒๔) การจัดเตรียมและจัดสงคําขอจดทะเบียน
ระหวางประเทศและคําขออื่นภายใตพิธีสารมาดริด
(ก) บริการจัดเตรียมและจัดสงคําขอจดทะเบียน
คําขอละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) บริการจัดเตรียมและจัดสงคําขอตออายุ คําขอโอน
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลง และคําขออื่น ๆ คําขอละ ๑,๐๐๐ บาท
(ค) คําขอใหบันทึกการจดทะเบียนระหวางประเทศ
แทนการจดทะเบียนในราชอาณาจักร คําขอละ ๒,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว
บทบัญญัตติ าง ๆ จึงลาสมัยและไมสามารถคุมครองสิทธิของเจาของเครือ่ งหมาย
การคาไดเพียงพอ ประกอบทัง้ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมาย
รับรอง และสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายบริการ
ซึ่งในปจจุบันเปนที่แพรหลายและไดรับความคุมครองในกฎหมายของตาง
ประเทศ หลายประเทศแลว ก็ยังไมไดรับความคุ มครองตามกฎหมายไทย
นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตดิ งั กลาวยังมีบทบัญญัตบิ างประการทีไ่ มเหมาะสม
เชน มิไดกําหนดอํานาจหนาทีข่ องนายทะเบียนและคณะกรรมการเครือ่ งหมาย
การคา ตลอดจนสิทธิของผูขอจดทะเบียนไวใหชัดเจน ทําใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติอยูมาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๒๐๖
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พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๖๙

มาตรา ๒๗ บรรดาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา คําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายบริการ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง และคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายรวม ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหถื อ วาเปนคํ า ขอตามพระราชบั ญญัติเ ครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

เครื่องหมายการคา

ตามพระราชบัญญัตินี้ กับเพิ่มเติมอํานาจของนายทะเบียนในสวนของการ
พิจารณาคําคัดคาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ๗๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัตมิ าตรา ๓๑
จะใหใชบังคับเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระ
ราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเจรจาการคา
พหุภาคีรอบอุรุกวัยที่นานาประเทศไดทําความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาและจัดตั้งองคการการคาโลกไดเสร็จสิ้นลงและมี
ผลใชบังคับแลว ทําใหประเทศไทยซึ่งเปนภาคีสมาชิกองคการการคาโลกมี
พันธกรณีทจี่ ะตองออกกฎหมายอนุวตั กิ ารใหสอดคลองกับความตกลงดังกลาว
เพือ่ ใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโดยที่
เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกีย่ วกับการกําหนดลักษณะของเครือ่ งหมาย
และเครื่องหมายที่ตองหามมิใหรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา การสั่งเพิก
ถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาและการดําเนินการทีเ่ กีย่ วของ การเก็บ
คาธรรมเนียมในการโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และองค
ประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการคา รวมทั้งเพิ่ม
เติ ม ให มี ก ารแต งตั้ ง พนั ก งานเจ าหน าที่ ใ ห มี อํ า นาจหน าที่ ป ฏิ บั ติ ก าร
๖๙

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๑๑/๑ เมษายน ๒๕๔๓
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มาตรา ๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๓๖ บรรดาคําขอที่ไดยื่นไวกอนวัน
ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมาย
การคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดไวแลว ใหการ
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ คํ า ขอดั ง กล าวอยู ในบั ง คั บ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะถึงที่สุด
(๒) ในกรณีทนี่ ายทะเบียนยังมิไดมีคาํ สัง่ อยางหนึง่ อยางใด ใหการดําเนิน
การเกี่ยวกับคําขอดังกลาวอยู ในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการเกี่ยวกับคาธรรมเนียมสําหรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให
อยูในบังคับของบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะ
ถึงที่สุด
๗๐

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา ๒๓/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๒๐๘
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เครื่องหมายการคา

เครื่องหมายการคา

เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายรวม ที่มีคําสั่งใหจดทะเบียนเปนเครื่องหมายชุดไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหถือเปนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ที่มิไดมีคําสั่งใหจดทะเบียนเปน
เครื่องหมายชุดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนหลายรายตางยื่นคําขอจด
ทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรวมไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และนาย
ทะเบียนมีคําสั่งแลววาเครื่องหมายดังกลาวเปนเครื่องหมายที่เหมือนกันหรือ
คลายกัน แตยังมิไดมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนตกลงกันวาจะใหรายหนึ่งราย
ใดเปนผูขอจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายนั้นแตผูเดียว ใหการดําเนิน
การเฉพาะในกรณีดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๗ คําสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนสําหรับเครือ่ งหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ตามมาตรา
๕๘ และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่
นายทะเบียนไดมีคําสั่งกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการดําเนินการ
เกี่ยวกับคําสั่งเพิกถอนและคาธรรมเนียมในเรื่องดังกลาวอยู ในบังคับของ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยู
ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการเพิกถอน
หรือไมเพิกถอนการจดทะเบียน แลวแตกรณี

เครือ่ งหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ จนกวา
จะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การคา
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๓๘ บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นีใ้ ชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาทีไ่ มขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ

มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ จจุบนั การคุมครอง
เครื่องหมายการคาในระดับสากลไดมีการขยายขอบเขตการใหความคุมครอง
ไปยังเครือ่ งหมายประเภทใหม ๆ ซึง่ บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมาย
การคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังไมครอบคลุมประกอบกับประเทศไทยจะเขาเปนภาคี
แหงพิธสี ารทีเ่ กีย่ วกับความตกลงมาดริดเรือ่ งการจดทะเบียนระหวางประเทศ
ของเครือ่ งหมาย (พิธสี ารมาดริด) ซึง่ พิธสี ารดังกลาวมีสาระสําคัญเปนการกําหนด
ใหมีการยื่นคําขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม ในประเทศภาคีแหงพิธีสารมาดริด
โดยการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศเพียงครั้งเดียวเพื่อขอรับความ
คุมครองไปยังประเทศตาง ๆ ที่เปนภาคีแหงพิธีสารมาดริดได สมควรขยาย
ขอบเขตการใหความคุมครองเครือ่ งหมายการคา และแกไขเพิม่ เติมบทบัญญัติ
ในสวนทีเ่ กีย่ วของใหสอดคลองกับพิธสี ารมาดริดดังกลาว นอกจากนี้ ในปจจุบนั
มีการนําหีบหอหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม ของบุคคลอืน่ ทีจ่ ดทะเบียนไวแลวมาใชในลักษณะเปนการ
หลอกลวงซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณชนและเจาของเครื่องหมาย
ดังกลาว สมควรกําหนดฐานความผิดและโทษทางอาญาสําหรับการกระทําดังกลาว
รวมทั้งสมควรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการจดทะเบียน
ใหมี ค วามชั ด เจนและรวดเร็ ว มากขึ้ น และปรั บ อั ต ราคาธรรมเนี ย มทาย
พระราชบัญญัตใิ หมีความเหมาะสมยิง่ ขึน้ จึงจํา เปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้

พระราชบัญญัติ
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติ

คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวย
การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

๒๑๔
214

๒๑๕
215

สิ่งบงชีทางภูมิศาสตร

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึ ง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญ ญั ติ ขึ้นไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุ มครอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร” หมายความวา ชื่อ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใด
ที่ใชเรียกหรือใชแทนแหลงภูมิศาสตร และที่สามารถบงบอกวาสินคาที่เกิด
จากแหลงภูมศิ าสตรนัน้ เปนสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ชือ่ เสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของแหลงภูมิศาสตรดังกลาว
“แหลงภูมิศาสตร” หมายความวา พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาค
และทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ แมนํ้า ลํานํ้า เกาะ
ภูเขา หรือพื้นที่อื่นทํานองเดียวกันดวย

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หนา ๓/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
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สิ่งบงชีทางภูมิศาสตร

“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือ
โอนกันได ไมวาจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเปนผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอด
ถึงผลิตภัณฑทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
“ชื่อสามัญ” หมายความวา ชื่อที่รู จักกันโดยทั่วไปวาเปนชื่อที่ใช
เรียกขานสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง

หมวด ๒
การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้ง ใหปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ให
เปนนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา

มาตรา ๕ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ขอขึ้นทะเบียนสา หรับสินคาใด
ตองไมมีลักษณะอยางหนงึ อยางใดดังตอไปนี้

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ

(๑) เปนชื่อสามัญของสินคาที่จะใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยรักษาการตาม

(๒) เปนสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรทีข่ ดั ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือนโยบายแหงรัฐ

นี้
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน ๓ ออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ๔ ลดหรือยกเวนคา
ธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๖ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของตางประเทศที่จะไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ จะตองปรากฏหลักฐานชัดเจนวาเปนสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตรที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายของประเทศนนั และมีการ
ใชสืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันที่ยื่นคา ขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

๒๑๘
218

สิ่งบงชีทางภูมิศาสตร

มาตรา ๗ ผูมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีดังนี้
(๑) สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ หรือองคกรอืน่ ของรัฐทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลซึง่ มีเขตรับผิดชอบครอบคลุม
บริเวณแหลงภูมิศาสตรของสินคา

สิ่งบงชีทางภูมิศาสตร

๒๑๙
219

มาตรา ๑๐ คําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจะตองประกอบ
ดวยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่นของสินคา
แหลงภูมิศาสตรและรายละเอียดอื่นที่กา หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๑ เมื่อไดรับคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรให

(๒) บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการคา
เกีย่ วของกับสินคาทีใ่ ชสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร และมีถิ่นที่อยูในแหลงภูมิศาสตร
ของสินคา

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวาคําขอขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปตามหลัก
เกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และ
มาตรา ๑๐ หรือไม และใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็นตอ
นายทะเบียนภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอขึ้นทะเบียน

(๓) กลุมผูบริโภคหรือองคกรผูบริโภคสินคาทีใ่ ชสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร

มาตรา ๑๒ การตรวจสอบคําขอตามมาตรา ๑๑ พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๘ ผูขอขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๗ ซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยและ
มีความประสงคจะขอขึ้น ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของตางประเทศตอง
มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย

อาจเรียกใหผูขอขึ้นทะเบียนหรือผูที่เกี่ยวของมาใหถอยคําชี้แจงหรือแสดง
หลักฐานเพิ่มเติมตอพนักงานเจาหนาที่ดวยก็ได ในกรณีที่จําเปนตองรับฟง
ความเห็นของผู เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ต องวินิจฉัย ใหนาย
ทะเบียนสงเรื่องใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาและใหความเห็น

(๑) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่งประเทศไทย
เปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่คําขอขึ้นทะเบียนไมเปนไปตามหลักเกณฑที่

(๒) มีภมู ลิ าํ เนาหรือสถานทีป่ ระกอบธุรกิจอยางแทจริงในประเทศไทย
หรือประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกีย่ วกับ
การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๙ การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

กําหนดในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
ใหนายทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอขึ้นทะเบียนนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรายงานการตรวจสอบ และใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่ง
ผู ขอขึ้ น ทะเบี ย นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณคํ า สั่ ง ของนายทะเบี ย นตอคณะ
กรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๑๔ เมื่อคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณของผูขอขึ้น
ทะเบียนแลว ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูขอขึ้นทะเบียน
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาผูขอขึ้นทะเบียนไมเห็นดวย
กับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินจิ ฉัยนัน้ ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๑๕ ในกรณีทคี่ าํ ขอขึน้ ทะเบียนเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ าํ หนด
ในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ และ
นายทะเบียนเห็นควรใหขึน้ ทะเบียนโดยมีเงือ่ นไขหรือไมมีเงือ่ นไข ใหนายทะเบียน
มีคาํ สัง่ ประกาศโฆษณาการรับขึน้ ทะเบียนตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา
๑๕ บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจยืน่ คําคัดคานการขึน้ ทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรที่
ขอขึ้นทะเบียนได
การยืน่ คําคัดคานตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๗ เมื่อมีการคัดคานตามมาตรา ๑๖ ใหสงสําเนาคําคัดคาน
ใหผูขอขึ้นทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการคัดคาน
ใหผู ขอขึ้นทะเบียนยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
สําเนาคําคัดคานและใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนาคําโตแยงดังกลาวใหผู
คัดคานในกรณีที่ผูขอขึ้นทะเบียนไมยื่นคําโตแยง ใหถือวาผูขอขึ้นทะเบียน
ละทิ้งคําขอ
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ในการพิจารณาและวินจิ ฉัยคําคัดคานและคําโตแยง ใหนํามาตรา ๑๒
มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ เมื่อนายทะเบียนวินิจฉัยคําคัดคานและคําโตแยงแลว
ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูขอขึ้นทะเบียนและผูคัดคาน
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
ผูขอขึน้ ทะเบียนและผูคัดคานมีสทิ ธิอทุ ธรณคําวินจิ ฉัยของนายทะเบียน
ตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น
การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาฝายหนึ่งฝายใดไมเห็นดวยกับ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๑๙ เมื่อไมมีการคัดคานตามมาตรา ๑๖ หรือมีคําคัดคาน
แตนายทะเบียนหรือคณะกรรมการหรือศาล แลวแตกรณี มีคําวินิจฉัยอัน
เปนที่สุดตามมาตรา ๑๘ หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกคําคัดคาน ใหนาย
ทะเบียนขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ขอขึ้นทะเบียนภายในสิบหาวัน
นับแตวันถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวในมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ หรือ
วันที่นายทะเบียนไดรับคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ เมื่อนายทะเบียนขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตาม
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๙ แลว ใหการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีผล
ตั้งแตวันยื่นคําขอขึ้นทะเบียน

๒๒๒
222

สิ่งบงชีทางภูมิศาสตร

หมวด ๓
การแกไขและเพิกถอนทะเบียน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
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เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้
ทางภูมศิ าสตรตามวรรคหนึง่ แลว ใหมีหนังสือแจงการแกไขหรือเพิกถอนทะเบียน
พรอมดวยเหตุ ผ ลใหผู ขอขึ้ น ทะเบี ย นทราบภายในสิ บ หาวั น นั บ แตวั น ที่
คณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือเพิกถอนทะเบียน และใหประกาศ
โฆษณาการแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนนัน้ ตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๓ ในกรณีทปี่ รากฏวาสถานการณเปลีย่ นแปลงไปภายหลัง

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่มีขอผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเล็กนอยใน
รายการที่รับขึ้นทะเบียน เมื่อผูขอขึ้นทะเบียนมีคําขอหรือเมื่อขอผิดพลาด
หรือ คลาดเคลื่อนปรากฏแกนายทะเบียน นายทะเบียนอาจมีคําสั่งใหแกไข
ขอผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนนั้นได

มาตรา ๒๒ เมือ่ นายทะเบียนไดรับขึน้ ทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร
ตามมาตรา ๑๙ แลว หากปรากฏหลักฐานภายหลังวาการขอขึ้นทะเบียนหรือ
การขึ้นทะเบียนไดดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือโดยอําพราง
หรือโดยมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง ในขณะที่รับขึ้นทะเบียนผูมี
สวนไดเสี ย หรื อ พนั ก งานเจาหนาที่ อ าจขอใหนายทะเบี ย นสงเรื่ อ งให
คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนได การแกไขหรือ
เพิกถอนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๙ และการเปลี่ยนแปลงนั้นทําใหสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕ หรือทําใหรายการเกี่ยวกับแหลง
ภูมิศาสตรหรือรายการอื่นเปลี่ยนแปลงไปจากที่ลงไวในทะเบียน ผูมีสวนได
เสียหรือพนักงานเจาหนาที่อาจขอใหนายทะเบียนสงเรื่องใหคณะกรรมการมี
คําวินิจฉัยแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนได และใหนําความในมาตรา ๒๒ วรรค
สองมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๔ เวนแตกรณีการเพิกถอนทะเบียนโดยเหตุตามมาตรา ๕
(๒) เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา
๒๒ หรื อ มาตรา ๒๓ ถาผู มี ส วนได เสี ย ไม เห็ น ด วยกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

๒๒๔
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หมวด ๔
การใชและการสั่งระงับ
การใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

๒๒๕
225

ผูถูกระงับการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ
คําสั่งของนายทะเบียนตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคํ า สั่ ง การอุ ท ธรณใหเปนไปตามหลั ก เกณฑและวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาบุคคลดังกลาวไมเห็นดวยกับ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๒๗ การกระทําดังตอไปนี้ถือวาเปนการกระทําโดยมิชอบ
มาตรา ๒๕ เมือ่ มีการขึน้ ทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรสําหรับสินคา
ใดแลว ผู ผลิตสินคานั้นซึ่งอยู ในแหลงภูมิศาสตรของสินคาดังกลาว หรือผู
ประกอบการคาเกี่ ย วกั บ สิ น คานั้ น มี สิ ท ธิ ใชสิ่ ง บงชี้ ท างภู มิ ศ าสตรที่ ขึ้ น
ทะเบียนกับสินคาที่ระบุ ตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนด

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕ ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
โดยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดขึ้นทะเบียนไว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงให
บุคคลนัน้ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขภายในเวลาทีน่ ายทะเบียนกําหนด หากยังไมปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขโดยไมมีเหตุผลอันสมควรภายในเวลาดังกลาว นายทะเบียนอาจ
มีคําสั่งเปนหนังสือระงับการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของบุคคลนั้นเปนระยะ
เวลาไมเกินสองปนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง

(๑) การใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อแสดงหรือทําใหบุคคลอื่นหลง
เชื่อวาสินคาที่มิไดมาจากแหลงภูมิศาสตรที่ระบุในคําขอขึ้นทะเบียนเปน
สินคาที่มาจากแหลงภูมิศาสตรดังกลาว
(๒) การใชสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรโดยประการใดทีท่ าํ ใหเกิดความสับสน
หรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรของสินคาและในคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะอื่นของสินคานั้น เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบการคา
รายอื่น
การกระทําดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ถาไดกระทํากอนวันขึ้นทะเบียน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ใหถือวาเปนการกระทําโดยชอบ

๒๒๖
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หมวด ๕
การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
สําหรับสินคาเฉพาะอยาง

๒๒๗
227

การแสดงใหทราบถึงแหลงภูมศิ าสตรอันแทจริงของสินคาตามวรรคสอง
ใหรวมถึงการใชคําวา “ชนิด” “ประเภท” “แบบ” หรือคําหรือสิ่งทํานอง
เดียวกันประกอบกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ใชกับสินคานั้น

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่สินคาเฉพาะอยางที่กําหนดในกฎกระทรวงมี
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเหมือนหรือพองกันแตเปนสินคาที่มีแหลงภูมิศาสตร
ตางกันเมื่อมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับสินคาดังกลาว
ใหการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในกรณีนี้เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง ๑๖

มาตรา ๒๘ รัฐมนตรีอาจประกาศใหสินคาประเภทใดเปนสินคา
เฉพาะอยางก็ได โดยกําหนดในกฎกระทรวง ๑๕
ภายใตบังคับวรรคสี่ เมือ่ ประกาศใหสินคาประเภทใดเปนสินคาเฉพาะ
อยางตามวรรคหนึง่ การใชสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรกับสินคาทีม่ ไิ ดมีแหลงภูมศิ าสตร
ทีร่ ะบุในคําขอขึน้ ทะเบียนเปนการกระทําโดยมิชอบ แมวาผูใชจะไดระบุแหลง
ภูมิศาสตรอันแทจริงของสินคานั้นไวดวย หรือไดใชคําหรือไดกระทําการใดที่
แสดงใหทราบถึงแหลงภูมิศาสตรอันแทจริงของสินคานั้นก็ตาม
๑๕

กฎกระทรวง กําหนดรายชื่อประเภทสินคาเฉพาะอยาง และกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่เหมือนหรือพองกัน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘
เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก หนา )

๑๖

กฎกระทรวง กาหนดรายชื่อประเภทสินคาเฉพาะอยาง และกาหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่เหมือนหรือพองกัน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก หนา )

๒๒๘
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๒๒๙
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(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๖
คณะกรรมการสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) พิจารณาสั่งใหแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
(๕) พิจารณาแตงตั้งผูเชี่ยวชาญตามมาตรา ๑๒
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร” ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อัยการสูงสุด ผูแทนสภาทนายความ และผูทรงคุณวุฒใิ นสาขานิตศิ าสตร รัฐศาสตร
วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร ศิลปศาสตร ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร หรือโบราณคดี ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสี่คน โดยใน
จํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในภาคเอกชนอยางนอยหกคนซึ่งมีผูทรง
คุณวุฒิจากองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุ มครองผู บริโภคดวย
เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการก็ได

มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

มาตรา ๓๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒมิ วี าระอยูในตําแหนงคราวละสีป่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตตอง
ไมเกินสองวาระติดตอกัน

มาตรา ๓๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรง
คุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒๓๐
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๒๓๑
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มาตรา ๓๔ ในกรณีทมี่ กี ารแตงตัง้ กรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ทนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒซิ งึ่ พนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีทมี่ กี ารแตงตัง้ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๓๕ ในกรณีทกี่ รรมการผูทรงคุณวุฒดิ าํ รงตําแหนงครบวาระ
แลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการ
ผู ทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวา
จะไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม

มาตรา ๓๖ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่ อยางใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายก็ได
และใหนํามาตรา ๓๖ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ๑๗

มาตรา ๓๙ ผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองแสนบาท

มาตรา ๔๐ ผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองแสนบาท

มาตรา ๔๑ ผู ใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือสิ่งใดตอ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท

๒๓๒
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มาตรา ๔๒ ๒ ในกรณีทผี่ กระทํ
ู าผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการ หรือกระทําการและละเวนไมสั่ง
การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

อัตราคาธรรมเนียม

มาตรา ๔๓ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบแลว ให
ถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(๑) คําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) คําคัดคานการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๓) คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๔) คําขอแกไขทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๕) คําขอเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ฉบับละ ๒๐๐ บาท

๒

มาตรา ๘๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

(๖) คําขออื่นๆ

ฉบับละ ๒๐๐ บาท

๒๓๔
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทย
มีนโยบายที่ จ ะใหความคุ มครองสิ่งบงชี้ท างภูมิศ าสตร เพื่ อ ปองกั นมิ ให
ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรของสินคา โดยกําหนดใหมี
การขอขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บงชี้ ท างภู มิ ศ าสตรสํ า หรั บ สิ น คาที่ ม าจากแหลง
ภูมิศาสตร และหามการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรอันจะทําใหเกิดความสับสน
หรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรอันแทจริงของสินคาที่ระบุในทะเบียน ในขณะ
เดียวกันนโยบายดังกลาวเปนการอนุวัติการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมี
ตามขอ ๒๒ ถึงขอ ๒๔ แหงความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่
เกี่ยวกับการคาในภาคผนวกทายความตกลงมารราเกซจัดตั้งองคการการคา
โลกดวย แตกฎหมายไทยในปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะรองรับนโยบายการให
ความคุ มครองและรองรับพันธกรณีดังกลาวได สมควรมีกฎหมายคุมครอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา
พ.ศ. ๒๕๔๕
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ

ความลับทางการคา
พ.ศ. ๒๕๔๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความลับทางการคา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
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มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

และไมวาจะจัดทําไวในรูปใดๆ และใหหมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่
ไดรวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีดวย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ และให
หมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปหรือแบงบรรจุดวย

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตคิ วามลับทางการคา

“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพื่อ
ประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย

พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความลับทางการคา” หมายความวา ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจักกัน
โดยทัว่ ไป หรือยังเขาถึงไมไดในหมูบุคคลซึง่ โดยปกติแลวตองเกีย่ วของกับขอมูล
ดังกลาว โดยเปนขอมูลทีม่ ปี ระโยชนในเชิงพาณิชยเนือ่ งจากการเปนความลับ
และเปนขอมูลที่ผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสม เพื่อ
รักษาไวเปนความลับ
“ขอมูลการคา” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรู ขอความ
เรื่องราว ขอเท็จจริง หรือสิ่งใด ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะผานวิธีการใดๆ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๓๖ ก/หนา ๒๒/๒๓ เมษายน ๒๕๔๕

“ยา” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา
“เคมีภณ
ั ฑทางการเกษตร” หมายความวา เคมีภณ
ั ฑทีใ่ ชเพือ่ ประโยชน
ในการเกษตร และใหหมายความรวมถึงเคมีภัณฑที่ใชในการฆาเชื้อโรค หรือ
กําจัดแมลง สัตวหรือพืชที่อาจกอความเสียหาย แกการเกษตรดวย
“เจาของความลับทางการคา” หมายความวา ผูคนพบ คิดคน รวบรวม
หรื อ สรางสรรคขอมู ล การคาที่ เ ปนความลั บ ทางการคาโดยมิ ไ ดเปนการ
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผูอื่น หรือผูมีสิทธิ โดยชอบในผลการ
ทดสอบหรือขอมูลการคาที่เปนความลับทางการคา และใหหมายความรวม
ถึงผูรับโอนสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
“ผูควบคุมความลับทางการคา” หมายความวา เจาของความลับ
ทางการคา และใหหมายความรวมถึงผูครอบครอง ควบคุม หรือดูแลรักษา
ความลับทางการคาดวย

๒๔๒
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“ศาล” หมายความวา ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ ตามกฎหมาย วาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวาง
ประเทศ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความลับทางการคา

หมวด ๑
การคุมครองความลับทางการคา

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการความลับทางการคา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และให
หมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพาณิชย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎ
กระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบังคับได

มาตรา ๕ ความลับทางการคานั้นยอมโอนใหแกกันได
เจาของความลับทางการคามีสิทธิที่จะเปดเผย เอาไปหรือใชซึ่ง
ความลับทางการคา หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นเปดเผย เอาไปหรือใชซึ่งความ
ลับทางการคา โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดเพื่อรักษาความลับทางการคา
ดังกลาวใหเปนความลับตอไปก็ได
การโอนความลับทางการคาตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใชทางมรดกตองทํา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อผู โอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนดระยะเวลาใน
สัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสิบป
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มาตรา ๖ การละเมิดสิทธิในความลับทางการคาตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไดแก การกระทําที่เปนการเปดเผย เอาไป หรือใชซึ่งความลับทางการคา
โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของความลับทางการคานั้น อันมีลักษณะ
ขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกัน ทั้งนี้ ผูละเมิดจะตองรูหรือ
มีเหตุอันควรรูวาการกระทําดังกลาวเปนการขัดตอแนวทางปฏิบัติเชนวานั้น
การกระทําที่มีลักษณะขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริต
ตอกันตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการผิดสัญญา การละเมิดหรือการ
กระทําในประการทีเ่ ปนการจูงใจใหละเมิดความลับอันเปนทีไ่ วเนือ้ เชือ่ ใจตอกัน
การติดสินบน การขมขู การฉอโกง การลักทรัพย การรับของโจร หรือการจารกรรม
โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใดดวย

มาตรา ๗ การกระทําอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนีแ้ กความลับทางการคา
มิใหถือวา เปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา
(๑) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยบุคคลที่ไดความ
ลับทางการคานั้นมาโดยทางนิติกรรม โดยไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูวาความ
ลับทางการคานั้น คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดมาโดยการละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการคาของบุคคลอื่น
(๒) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ
ซึ่งดูแลรักษาความลับทางการคานั้นในกรณีดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีจําเปนเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัย
ของสาธารณชน หรือ
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(ข) ในกรณีจาํ เปนเพือ่ ประโยชนสาธารณะอยางอืน่ ซึง่ มิไดมีวตั ถุประสงค
เพื่อการคาและในกรณีดังกลาว หนวยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับ
ทางการคานั้น หรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งไดความลับ
ทางการคานั้นไป ไดดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อคุมครองความลับทางการคา
ดังกลาวจากการนําไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม
(๓) การคนพบอิสระ ซึง่ ไดแกการคนพบความลับทางการคาของผูอืน่
โดยผูคนพบไดใชวิธีการประดิษฐหรือจัดทําขึ้นดวยความรูความชํานาญของผู
คนพบนั้นเอง หรือ
(๔) การทําวิศวะกรรมยอนกลับ ซึง่ ไดแกการคนพบความลับทางการ
คาของผูอืน่ โดยผูคนพบไดทําการประเมินและศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑทีเ่ ปน
ที่รูจักกันทั่วไป เพื่อคนควาหาวิธีที่ผลิตภัณฑนั้น ไดรับการประดิษฐ จัดทํา
หรือพัฒนา แตทั้งนี้ บุคคลซึ่งทําการประเมินและศึกษาวิเคราะหดังกลาวจะ
ตองไดผลิตภัณฑเชนวานั้นมาโดยวิธีที่สุจริต
การกระทําตาม (๔) ไมอาจถูกยกขึ้นกลาวอางได ถาบุคคลซึ่งทํา
วิ ศ วกรรมยอนกลั บ ดั ง กลาวไดทํ า สั ญ ญากั บ เจาของความลั บ ทางการคา
หรือผูขายผลิตภัณฑที่ทําวิศวกรรมยอนกลับไวเปนอยางอื่นโดยชัดแจง

มาตรา ๘ เมือ่ มีหลักฐานโดยชัดแจงวาผูใดละเมิดหรือกําลังจะกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งอันเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา ผู ควบคุม
ความลับทางการคาที่ถูก หรือกําลังจะถูกละเมิดสิทธินั้นมีสิทธิดังตอไปนี้
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(๑) รองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูนั้นระงับหรือละเวนการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคานั้นเปนการชั่วคราว และ
(๒) ฟองคดีตอศาลเพือ่ ใหมีคาํ สัง่ หามมิใหผูนัน้ ละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการคา และ ฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผู ละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการคาได

หมวด ๒
การพิจารณาคดี
เกี่ยวกับความลับทางการคา

การใชสิทธิตาม (๑) อาจกระทําไดกอนการฟองคดีตาม (๒)

มาตรา ๙ กอนทีจ่ ะใชสิทธิตามมาตรา ๘ ผูควบคุมความลับทางการคา
ที่ถูก หรือกําลังจะถูกละเมิดสิทธิในความลับการคาและคู กรณีอีกฝายหนึ่ง
อาจตกลงกันเพื่อขอใหคณะกรรมการทําการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม
ขอพิพาทเกีย่ วกับความลับทางการคาได แตทัง้ นี้ ไมตัดสิทธิผควบคุ
ู
มความลับ
ทางการคานั้น และคูความอีกฝายหนึ่งที่จะนําขอพิพาทไปสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการหรือนําคดีไปสูศาล หากการไกลเกลีย่ หรือการประนีประนอม
ขอพิพาทดังกลาวไมอาจตกลงกันได
การยื่นคําขอและวิธีพิจารณาในการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม
ขอพิพาทของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐ หามมิใหฟองคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการคา
เมือ่ พนกําหนดสามปนับแตวันทีผ่ ควบคุ
ู
มความลับทางการคาทีถ่ กู ละเมิดสิทธิรู
ถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด แตทั้งนี้ ตองไมเกิน สิบปนับแตวันที่มี
การละเมิด

มาตรา ๑๑ เมื่อผู ควบคุมความลับทางการคาฟองคดีขอใหศาล
พิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๘ (๒) หากศาลวินิจฉัยวามีการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคา แตมีพฤติการณพิเศษที่ไมสมควรออกคําสั่งตามคําขอได
ศาลอาจพิ จ ารณากํ า หนดใหผู ละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นความลั บ ทางการคาเสี ย คา
ตอบแทนในจํานวนที่เหมาะสมและกําหนดใหผูนั้น ใชความลับทางการคานั้น
ตอไปไดตามกําหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควรได
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๘ (๒) หามมิใหมีการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคานัน้ ตอไปอีก ถาความลับทางการคานัน้ ไดถูกเปดเผยเปนการ
ทั่วไปหรือไดสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคาในภายหลัง ใหผูซึ่งถูกศาล
สั่งหามมิใหละเมิดสิทธิในความลับทางการคามีสิทธิยื่นคําขอใหศาลยกเลิก
คําสั่งเชนวานั้นได
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ในคําขอใหศาลมีคาํ สัง่ ตามมาตรา ๘ (๒) ผูควบคุมความลับทางการคา
จะขอใหศาลสั่งทําลายหรือริบสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ
ที่ไดใชในการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาดวยก็ได

(๒) ในกรณีที่ไมอาจกําหนดคาสินไหมทดแทนตาม (๑) ได ใหศาล
กําหนดคาสินไหมทดแทนใหแกผูควบคุมความลับทางการคาตามจํานวนที่
ศาลเห็นสมควร

ผลิตภัณฑที่ไดทําขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาและ
ยังเปนกรรมสิทธิข์ องผูละเมิดใหตกเปนของแผนดินหรือของผูควบคุมความลับ
ทางการคาตามที่ศ าลมี คําสั่ง หรือถาการมีผลิตภัณ ฑนั้ นไวเปนความผิด
ตามกฎหมาย ศาลจะสั่งใหทําลายผลิตภัณฑดังกลาวเสียก็ได

(๓) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการคา เปนการกระทําโดยจงใจหรือมีเจตนากลัน่ แกลง เปนเหตุใหความลับ
ทางการคาดังกลาวสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคา ใหศาลมีอํานาจ
สั่งใหผูละเมิดจายคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่ศาล
กําหนดตาม (๑) หรือ (๒) ได แตตองไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทน
ตาม (๑) หรือ (๒)

มาตรา ๑๒ ในกรณีทผี่ ควบคุ
ู มความลับทางการคาทีค่ วามลับทางการ
คานั้นมีลักษณะเปนกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑฟองผูละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการคาเปนคดีแพง ถาผูควบคุมความลับทางการคาพิสูจนไดวาผลิตภัณฑ
ที่ผู ละเมิดผลิตมีความเหมือนกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีการผลิตที่
เปนความลับทางการคาของตน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูละเมิดไดใชความลับ
ทางการคานั้นในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตผูละเมิดจะพิสูจนใหเห็น
เปนอยางอื่น

มาตรา ๑๓ ในการกําหนดคาสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟองคดี
ตามมาตรา ๘ (๒) ศาลมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) นอกจากกําหนดคาสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิด
ขึ้นอยางแทจริง ศาลอาจมีคําสั่งใหผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาคืนผล
ประโยชนที่ไดจาก หรือเนื่องจากการละเมิดโดยคิดรวมเขาไปในคาสินไหม
ทดแทนได

มาตรา ๑๔ การใชสิทธิทางศาลเพื่อคุมครองความลับทางการคา
และการพิจารณาคดีเกี่ยวกับความลับทางการคานอกจากที่ไดบัญญัติไวแลว
ในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศ
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ระเบียบตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนดดังตอไปนี้

หมวด ๓
การดูแลรักษาความลับทางการคา
โดยหนวยงานของรัฐ

(๑) เงื่อนไขในการขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอ
หนวยงานของรัฐ
(๒) รายละเอียดของผลการทดสอบหรือขอมูลทีเ่ ปนความลับทางการ
คานั้น
(๓) กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา
(๔) วิธกี ารจัดเก็บความลับทางการคาโดยคํานึงถึงประเภทของเทคโนโลยี
และผลการทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับดวย และ

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหผูขออนุญาตผลิต นําเขา
สงออกหรือขายซึ่งยา หรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม
ตองเสนอขอมูลประกอบคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ หากขอมูลนั้นไม
วาทั้งหมดหรือบางสวนเปนความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะเปนผลการ
ทดสอบหรือขอมูลอื่นใดที่การจัดทํา คนพบ หรือสรางสรรค ตองใชความ
พยายามอยางมาก และผูขออนุญาตไดขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแล
รักษาความลับทางการคาดังกลาวดวย ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวมีหนาที่
ดูแลรักษาความลับทางการคานัน้ จากการเปดเผย เอาไป หรือใชในเชิงพาณิชย
ที่ไมเปนธรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

(๕) หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเจาหนาทีข่ องรัฐในการดูแลรักษาความ
ลับทางการคา
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร นิ ติ ศ าสตร พาณิ ช ยศาสตร
แพทยศาสตร เภสัชศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร
อุ ต สาหกรรม หรื อ สาขาอื่ น ใดที่ เ ปนประโยชนในการปฏิ บั ติ ห นาที่ ต าม
พระราชบัญญัตนิ จี้ าํ นวนไมเกินสิบเอ็ดคน โดยในจํานวนนีใ้ หแตงตัง้ ผูทรงคุณวุฒิ
ในภาคเอกชนอยางนอยหกคน
ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการกรมทรัพยสินทางปญญาเปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๑๗ ๓ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๘ ๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒมิ วี าระอยูในตําแหนงคราวละสีป่
มาตรา ๑๖ ๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
ความลับทางการคา” ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เปนกรรมการ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในสาขาเกษตรศาสตร
๒

มาตรา ๑๖ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วามลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือใน
กรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือ
เพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมือ่ ครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังมิไดมีการแตงตัง้ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
นั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมเขารับหนาที่
๓
๔

มาตรา ๑๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๘ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วามลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕๔
254

๒๕๕
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กรรมการผูทรงคุณวุฒซิ งึ่ พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตัง้
อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหกรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ๖

มาตรา ๑๙ ๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาหามมิใหกรรมการผูนั้น
เขารวมประชุมในเรื่องดังกลาว ๗

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครอง
ความลับ ทางการคาและนโยบายเกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับความลับทางการคา ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเพื่อพิจารณา
นําเสนอคณะรัฐมนตรี
(๒) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
และระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ไกลเกลี่ ย หรื อ ประนี ป ระนอมข อพิ พ าทเกี่ ย วกั บ ความลั บ
ทางการคาตามที่คูกรณีรองขอ
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ
๖

๗
๕

มาตรา ๑๙ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๐ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕๖
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มาตรา ๒๒ คณะกรรมการจะแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณา
วินิจฉัย หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
ใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณี
ตามมาตรา ๒๑ (๓) ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียก
บุคคลใดมาใหถอยคําหรือขอมูล หรือใหสงเอกสารหรือ วัตถุใดๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
คําสัง่ ตามวรรคหนึง่ ตองระบุรายละเอียดใหชัดแจงวาคณะกรรมการ
ประสงคจะใหบุคคลดังกลาวใหถอยคําหรือขอมูล หรือสงเอกสารหรือวัตถุ
เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใด

มาตรา ๒๔ หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด ที่มีถึง
บุคคลใดเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ ณ ภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู หรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้น หรือโดยวิธี
การอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่ไมสามารถสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งได หรือบุคคลนั้น
ออกไปนอกราชอาณาจักร ใหใชวิธีปดหนังสือดังกลาวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ
ภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู หรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้น หรือที่บานที่บุคคลนั้น
มีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย
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หรือจะโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้น
ก็ได
เมือ่ ไดปฏิบตั ติ ามวิธดี งั กลาวขางตนแลว ใหถือวาบุคคลนัน้ ไดรับหนังสือ
นั้นแลว
วิธีการสงหนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด และสิทธิใน
การโตแยงของผูมีสวนไดเสีย ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๕ ใหกรมทรัพยสินทางปญญามีอาํ นาจหนาทีใ่ นการปฏิบตั ิ
งานโดยทั่วไปเกี่ยวกับความลับทางการคาตามพระราชบัญญัตินี้ และรับผิด
ชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูลและดําเนินกิจการตางๆ ที่
เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ตลอดจนดําเนินการใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๒๖ ๘ ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหกรรมการ
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๘

มาตรา ๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕๘
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หมวด ๕
พนักงานเจาหนาที่

๒๕๙
259

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ไดไมเกินสามเดือนเพื่อประโยชนในการดําเนินคดี ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย
วามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของอํานวย ความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๗ พนักงานเจาหนาที่
ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบตั หิ นาทีเ่ กีย่ วกับคดีอาญาตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต สถานที่เก็บสินคา
หรือยานพาหนะใด เพื่อตรวจคนหรือตรวจสอบ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามี
สิ่งของที่ไดมา หรือไดผลิตขึ้นโดยการกระทําความผิด หรือไดใชในการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการ
เนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดจะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน ทั้งนี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น

บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๒๖๐
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การกระจายเสียง หรือการแพรภาพ หรือการเปดเผยดวยวิธีอื่นใด ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมวด ๖
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๓๔ ๙ ผู ใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ในการดูแลรักษา
ความลับทางการคาตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง
เปดเผยหรือใชความลับนัน้ เพือ่ ประโยชนของตนเองหรือผูอืน่ โดยมิชอบ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๕ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูควบคุม

มาตรา ๓๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๒ ผู ใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ความลับทางการคาอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยจะถึงสงวนไวไมเปดเผย
ซึง่ ตนไดมาหรือลวงรูเนือ่ งจากการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบตั ริ าชการ หรือเพือ่ ประโยชนในการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี ๑๐
ผู ใดไดมาหรือลวงรู ขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องใน
การปฏิ บัติ ราชการหรื อ การสอบสวนหรื อ การพิ จ ารณาคดี แลวเปดเผย
ขอเท็จจริงนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผู กระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถากระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ กระทํา หรือไมสั่งการหรือไม

มาตรา ๓๓ ผูใดเปดเผยความลับทางการคาของผูอื่นใหเปนที่ลวงรู
โดยทัว่ ไปในประการทีท่ าํ ใหความลับทางการคานัน้ สิน้ สภาพการเปนความลับ
ทางการคา โดยเจตนากลั่ นแกลงใหผู ควบคุมความลั บทางการคาไดรับ
ความเสียหายในการประกอบธุรกิจ ไมวาจะกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร

มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙

๒๖๒
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กระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ผูนัน้ ตองรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย

มาตรา ๓๗ ความผิดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ เปนความผิด
อันยอมความได

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๘ ความผิดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ คณะกรรมการ
มีอํานาจเปรียบเทียบได และในการนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมาย
ใหคณะอนุกรรมการ อธิบดี พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินการ
เปรียบเทียบได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไข
ประการใดๆ ใหแกผูรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรดวยก็ได
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวน พบวา
บุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผู ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายใหเปรี ย บเที ย บตามวรรคหนึ่ ง ภายในเจ็ ด วั น
นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผู กระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดแลวใหถื อ วาคดี เ ลิ ก กั น ตามบทบั ญ ญั ติ แ หง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอม
แลวไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป

มาตรา ๓๙ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกการเปดเผย เอาไป
หรือใชซึ่งความลับ ทางการคากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
สินคาซึ่งผลิต นําเขา หรือสงออกกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และเปนสินคาที่ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหผูครอบครองขายหรือสงออกได
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๒๖๔
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หมายเหตุ :เหตุ ผ ลในการประกาศใชพระราชบั ญญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทย
มีนโยบายในการสงเสริมการประกอบธุรกิจใหเปนไปอยางเสรี และปองกัน
มิใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับกฎหมาย
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของประเทศไทยยังไมครอบคลุมถึงความรับผิด
ในการละเมิดความลับทางการคา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ความลับทางการคา

๒๖๕
265

พระราชบัญญัตินี้ ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตคิ วามลับทางการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๓๖ ก วันที่ ๒๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ มีบทบัญญัติบางประการที่เปนอุปสรรค
ตอการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการความลับทางการคา อีกทั้ง
โทษทีก่ าํ หนดไวสําหรับผูมีตาํ แหนงหนาทีใ่ นการดูแลรักษาความลับทางการคา
และผู เปดเผยขอเท็ จ จริ ง ซึ่ ง ตนไดมาหรื อ ลวงรู จากการปฏิ บั ติ ง านตาม

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
คุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติ

คุมครองแบบผังภูมิ
ของวงจรรวม
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
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พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึ ง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบั ญ ญั ติขึ้ นไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุ มครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วงจรรวม” หมายความวา ผลิตภัณฑสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูป
ทีท่ าํ หนาทีท่ างอิเล็กทรอนิกสอันประกอบดวยชิน้ สวนทีส่ ามารถกระตุนใหเกิด
การปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกสรวมอยูดวยและสวนเชื่อมตอที่เชื่อมชิ้นสวน
เหลานั้นทั้งหมดหรือบางสวนเขาดวยกัน ซึ่งไดจัดวางเปนชั้นในลักษณะที่
ผสานรวมกัน อยูบนหรือในวัตถุกึ่งตัวนําชิ้นเดียวกัน

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๑ ก/หนา ๒๘/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓

“แบบผังภูมิ” หมายความวา แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทําขึ้นไมวาจะ
ปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใดเพื่อใหเห็นถึงการจัดวางใหเปนวงจรรวม
“หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกให
เพื่อคุมครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี้

๒๗๒
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“การหาประโยชนในเชิงพาณิชย” หมายความวา การแสวงหาประโยชน
โดยการขาย ใหเชา หรือโดยการกระทําอื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือ
ประโยชนอืน่ ใด และใหหมายความรวมถึงการนําเสนอเพือ่ การแสวงหาประโยชน
ดวย

หมวด ๒
การคุมครองแบบผังภูมิ

“ผูทรงสิทธิ” หมายความวา ผูซึง่ ไดรับหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ และ
ใหหมายความรวมถึงผูรับโอนดวย

สวนที่ ๑
การขอรับความคุมครองแบบผังภูมิ

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการแบบผังภูมิ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรัู กษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

มาตรา ๔ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตนิ ี้ ลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๕ การคุ มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมใหเปนไปตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ และไมอยูในบังคับกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร

มาตรา ๖ แบบผังภูมทิ สี่ ามารถขอรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไดแก
(๑) แบบผังภูมิที่ผูออกแบบไดสรางสรรคขึ้นเองและไมเปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม
(๒) แบบผังภูมทิ ผี่ ออกแบบไดสรางสรรคขึ
ู
น้ ใหมโดยนําเอาชิน้ สวน สวน
เชื่อมตอ แบบผังภูมหิ รือวงจรรวมอันเปนทีร่ จัู กกันโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมวงจร
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รวมมาจัดวางใหมในลักษณะที่ทําใหเกิดเปนแบบผังภูมิที่ไมเปนที่รูจักกันโดย
ทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม

ในกรณีที่ผู ออกแบบแบบผังภูมิร วมคนใดไมยอมรวมขอรับความ
คุมครองแบบผังภูมิหรือติดตอไมได หรือไมมีสิทธิขอรับความคุมครองในแบบ
ผังภูมิ ผูออกแบบแบบผังภูมิคนอื่นจะขอรับความคุมครอง สําหรับแบบผังภูมิ
ที่ไดสรางสรรครวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได

มาตรา ๗ ผูออกแบบแบบผังภูมเิ ปนผูมีสทิ ธิขอรับความคุมครองแบบ
ผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘ สิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมทิ ผี่ ออกแบบไดสรางสรรค
ู
ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจางใหตกเปนของพนักงานหรือลูกจางนั้น เวน
แตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น
ในกรณี ที่ ผู ออกแบบไดสรางสรรคแบบผั ง ภู มิ ขึ้ น โดยการรั บ จาง
บุคคลอื่น ใหผูวาจางเปนผูมีสิทธิขอรับความคุมครองในแบบผังภูมินั้น เวน
แตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น

มาตรา ๙ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลยอมมีสิทธิขอรับความคุมครอง
ในแบบผังภูมทิ ไี่ ดสรางสรรคขึน้ โดยการจางหรือตามคาสัง่ หรือในความควบคุม
ขององคกรนั้น เวนแตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น

มาตรา ๑๐ สิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิยอมโอนและรับ
มรดกกันได การโอนสิทธิขอรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ตองทํา
เปนหนังสือ ลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน

มาตรา ๑๑ ถามีบคุ คลหลายคนสรางสรรคแบบผังภูมริ วมกัน บุคคล
เหลานั้นมีสิทธิขอรับความคุมครองในแบบผังภูมินั้นรวมกัน

ผูออกแบบแบบผังภูมริ วมซึง่ ไมไดรวมขอรับความคุมครองแบบผังภูมิ
จะยื่นคาขอเขาเปนผู รวมขอรับความคุ มครองแบบผังภูมิเมื่อใดก็ไดกอนมี
การออกหนังสือสาคัญแบบผังภูมิใหแกผูออกแบบรวมซึ่งไดยื่นคําขอรับความ
คุมครองไวกอนแลว โดยยื่นคําขอพรอมดวยพยานหลักฐานที่แสดงวาผูขอ
เปนผู ออกแบบรวมจริง และใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนวาผู ขอเปนผู
ออกแบบรวมกันหรือไมและรายงานใหอธิบดีทราบเพื่อมีคําวินิจฉัยในการนี้
ใหแจงกําหนดวันสอบสวนและสงสําเนาคําขอไปยังผู ขอรับความคุ มครอง
และผูรวมขอรับความคุมครองแบบผังภูมิคนอื่นดวย
ผู ออกแบบแบบผังภูมิร วมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีต อคณะ
กรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําสัง่ นัน้ การอุทธรณใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาผูออกแบบแบบผังภูมิรวมไม
เห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสู ศาลไดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนด
เวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
การยืน่ คําขอและการสอบสวนตามวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

๒๗๖
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่บุคคลหลายคนตางสรางสรรคแบบผังภูมิที่
เหมือนกันโดยมิไดสรางสรรครวมกัน ใหผูยื่นคําขอรับความคุมครองกอนเปน
ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองแบบผังภูมิ ในกรณีที่ยื่นคําขอรับความคุมครอง
ในวันเดียวกันใหผู ขอรับความคุ มครองทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใด
เปนผูมีสิทธิไดรับความคุมครองแตผูเดียวหรือมีสิทธิไดรับความคุมครองรวม
กัน ถาตกลงกันไมได ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดใหผูยื่นคําขอรับความ
คุมครองในลําดับกอนในวันดังกลาวเปนผูมีสิทธิไดรับความคุมครอง

สวนที่ ๒
การจดทะเบียนแบบผังภูมิ
และระยะเวลาการคุมครอง

มาตรา ๑๓ บุคคลซึ่งจะมีสิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
ประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมซึ่งประเทศไทย
เปนภาคีอยูดวย
(๓) มีภูมิลําเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการสรางสรรค
แบบผังภูมิหรือการผลิตวงจรรวมอยางจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่
เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวมซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งมีสิทธิขอรับความคุ มครองตามที่กําหนดใน
มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๑๒ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเพื่อคุมครองแบบผังภูมิได
ในกรณีทไี่ ดนําแบบผังภูมอิ อกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลวไมวาใน
หรือนอกราชอาณาจักร การยื่นขอจดทะเบียนแบบผังภูมิดังกลาวตองกระทํา
ภายในสองปนับแตวันที่ไดนําแบบผังภูมินั้นออกหาประโยชนในเชิงพาณิชย
เปนครั้งแรก
แบบผังภูมิที่ไมมีการนําออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยภายในสิบ
หาปนับแตวันที่สรางสรรค แบบผังภูมินั้นเสร็จสิ้นไมอาจขอจดทะเบียนได
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มาตรา ๑๕ การขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเพื่อขอรับความคุมครอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
คําขอจดทะเบียนตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สัญชาติ ภูมิลําเนา และที่อยูของผูออกแบบรวมทั้งการโอน
สิทธิขอรับความคุมครอง หากมีการโอนสิทธิดังกลาว
(๒) วันทีส่ รางสรรคแบบผังภูมแิ ละวันทีไ่ ดนําแบบผังภูมอิ อกหาประโยชน
ในเชิงพาณิชยเปนครัง้ แรกพรอมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับการนําออกหาประโยชน
(๓) ภาพวาด หรือภาพถายลายเสนที่แสดงแบบผังภูมิ หรือสิ่งอื่นที่
ใหผลในลักษณะเดียวกัน รวมทัง้ ขอมูลการทํางานทางดานอิเล็กทรอนิกสของ
วงจรรวมนั้น
(๔) ตัวอยางของวงจรรวมทีม่ แี บบผังภูมปิ รากฏในกรณีทมี่ กี ารนําออก
หาประโยชนในเชิงพาณิชยแลว และ
(๕) รายการอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในการจดทะเบียนแบบผังภูมิ ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตองตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ และ
ทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเปนไปตามหลัก
เกณฑที่กําหนดในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ใหอธิบดีมีคําสั่งรับจดทะเบียน
ออกหนังสือสาคัญแบบผังภูมิใหแกผูขอจดทะเบียน ประกาศโฆษณาการรับ
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จดทะเบียน และมีหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนชําระคาธรรมเนียมการออก
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ และคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ทั้งนี้ ตามวิธี
การและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
หากผูขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมชําระคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวา ผูขอจดทะเบียนละทิ้งคําขอจดทะเบียน
หนังสือสําคัญแบบผังภูมใิ หเปนไปตามแบบทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่หนังสือสําคัญแบบผังภูมิสูญหาย หรือชํารุดในสาระสาคัญ
ใหผูทรงสิทธิขอรับใบแทนหนังสือสาคัญแบบผังภูมิไดตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ใหอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอ
จดทะเบียนและใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียน
ทราบโดยไมชักชา
ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาผูขอจดทะเบียนไมเห็นดวย
กับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินจิ ฉัยนัน้ ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
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มาตรา ๑๙ สิทธิในแบบผังภูมิจะไดรับความคุมครองตามพระราช
บัญญัตินี้เมื่อไดรับจดทะเบียน และออกหนังสือสําคัญใหแลว
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิใหมีอายุสิบปนับแตวันที่ยื่นขอจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือวันที่นําแบบผังภูมิออกหาประโยชนในเชิงพาณิชย
เปนครั้งแรกไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน แต
ทั้งนี้ไมเกินสิบหาปนับแตวันที่สรางสรรคแบบผังภูมินั้นเสร็จสิ้นแลว

มาตรา ๒๐ ผูทรงสิทธิตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยเริ่มตั้งแตปที่สองของอายุการคุมครองแบบผังภูมิ และตอง
ชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่สองนั้นและของปตอ
ไปทุกป
ถาผูทรงสิทธิไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคา
ธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียมรายป
ถาผู ทรงสิทธิไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่ม
ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นกําหนดชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวาสิทธิในแบบผังภูมินั้นสิ้นสุดลง ในกรณีนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
ประกาศใหทราบถึงการสิ้นสุดการคุมครองของแบบผังภูมิดังกลาว

มาตรา ๒๑ ผูทรงสิทธิจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาโดย
ชําระทั้งหมดในคราวเดียว แทนการชําระคาธรรมเนียมรายปได
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาแลว แตได
มีการแกไขอัตราคาธรรมเนียมรายป หรือผูทรงสิทธิสละสิทธิในแบบผังภูมิ

แบบผังภูมิของวงจรรวม

๒๘๑
281

หรือ มีการเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้น ผูทรงสิทธิไมตองชําระคา
ธรรมเนียมรายปเพิม่ เติม หรือไมมีสทิ ธิรบั คืนคาธรรมเนียมรายปทีไ่ ดจายลวงหนา
ไปแลวนั้น

มาตรา ๒๒ ผู ทรงสิทธิมีสิทธิแตผู เดียวที่จะกระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ทําซาซึ่งแบบผังภูมิที่ตนไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
นี้
(๒) นําเขามาในราชอาณาจักร ขาย หรือจําหนายโดยวิธีการใดเพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย ซึ่งแบบผังภูมิที่ตนไดรับความคุมครอง หรือวงจร
รวมที่มีแบบผังภูมิที่ตนไดรับความคุมครองประกอบอยูดวย หรือผลิตภัณฑ
ที่มีวงจรรวมดังกลาวประกอบอยูดวย
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามวรรคหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
ผูทรงสิทธิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิ
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิโดยกระทาการใดตาม (๒)
ตอวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่มีแบบผังภูมิของผู ทรงสิทธิประกอบอยู ดวย
หาก ผูกระทําไดนําแบบผังภูมขิ องผูทรงสิทธิออกจากวงจรรวมหรือผลิตภัณฑ
นั้น หรือไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิในภายหลังแลว ใหกระทําการนั้นได

มาตรา ๒๓ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้แกแบบผังภูมิ
ทีไ่ ดรับความคุมครองตาม พระราชบัญญัตนิ มี้ ใิ หถือวาเปนการละเมิดสิทธิของ
ผูทรงสิทธิ

๒๘๒
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(๑) การทําซาเพื่อใชในการประเมิน การวิเคราะห การวิจัย หรือการ
ศึกษา
(๒) การนําแบบผังภูมิที่มีลักษณะตามมาตรา ๖ ที่ไดสรางสรรคขึ้น
โดยผลของการกระทําตาม (๑) ไปประกอบในวงจรรวม หรือการกระทําการ
ตามมาตรา ๒๒ ตอแบบผังภูมิดังกลาว

หมวด ๓
การอนุญาตใหใชสิทธิ
และการโอนสิทธิในแบบผังภูมิ

(๓) การทําซาเพื่ อประโยชนของตนเอง อั นมิ ใชการกระทํา เพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย
(๔) การกระทําตามมาตรา ๒๒ (๒) ตอวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่
ผูทรงสิทธิไดรับความคุมครองประกอบอยูดวย หรือตอผลิตภัณฑที่มีวงจร
รวมดังกลาวประกอบอยูดวย หากผูกระทํามิไดรูหรือมีเหตุอันควรรูในขณะที่
ไดมาซึ่งวงจรรวมหรือผลิตภัณฑดังกลาววามีแบบผังภูมิอันละเมิดสิทธิของ
ผูทรงสิทธิประกอบอยูดวย ในกรณีนเี้ มือ่ ผูกระทําการดังกลาวไดรับแจงวาวงจร
รวมหรือผลิตภัณฑนั้นมีแบบผังภูมิอันละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิ ก็ใหกระทํา
การตามมาตรา ๒๒ (๒) ตอไปไดเฉพาะกับวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่ตนยังคง
มีเหลืออยูหรือทีไ่ ดสัง่ ไวเพือ่ จําหนายกอนรับแจง โดยใหจายคาใชสิทธิแกผูทรง
สิทธิเปนจํานวนอันสมควรที่จะพึงใชกันในทางการคา

มาตรา ๒๔ ผูทรงสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในแบบผังภูมิ
ของตนตามมาตรา ๒๒ หรือจะโอนสิทธินั้นใหแกบุคคลอื่นก็ได การอนุญาต
ใหใชสิทธิและการโอนสิทธิดังกลาวตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
อธิบดี

(๕) การกระทําตามมาตรา ๒๒ (๒) ตอแบบผังภูมิ หรือวงจรรวมที่ได
มาโดยชอบจากการนําออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยของผูทรงสิทธิ

ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิรวม การอนุญาตใหใชสิทธิหรือการโอนสิทธิใน
แบบผังภูมิตามวรรคหนึ่งตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิรวมทุกคน ใน
กรณีที่อธิบดีมีคําสั่งใหรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิหรือสัญญาโอน
สิทธิใหอธิบดีมีคําสั่งประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนสัญญาดังกลาว

(๖) การกระทําใดตามมาตรา ๒๒ โดยบุคคลที่สรางสรรคแบบผังภูมิ
ทีเ่ หมือนกับแบบผังภูมทิ ผี่ ทรงสิ
ู ทธิไดรับความคุมครองโดยบุคคลทีส่ รางสรรค
ดังกลาวไดสรางสรรคดวยตนเอง

การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิและสัญญาโอนสิทธิให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

๒๘๔
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มาตรา ๒๕ การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๒๔ ผูทรงสิทธิจะ
กําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัด
หรือกีดกันการแขงขันตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาไมได
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิขัดตอ
บทบัญญัตวิ รรคหนึง่ ใหอธิบดีเสนอใหคณะกรรมการวินจิ ฉัย ถาคณะกรรมการ
เห็นวาขอสัญญานั้นขัดตอบทบัญญัติวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียน
สัญญานัน้ เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาใหสวนทีส่ มบูรณแหงสัญญานัน้ แยกจาก
สวนที่ไมสมบูรณได ในกรณีนี้ อธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได
เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยตามวรรคสองแลว ถาผูมีสวนไดเสียไม
เห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสู ศาลไดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผูทรงสิทธิอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิในแบบ
ผังภูมิโดยไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการ
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้นได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๗ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในแบบผังภูมโิ ดยทาง
มรดกใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิไมมีทายาท การคุมครองตามหนังสือสําคัญแบบ
ผังภูมิเปนอันสิ้นสุดลง

หมวด ๔
การเพิกถอนการจดทะเบียน
และการสิ้นสุดการคุมครองแบบผังภูมิ

มาตรา ๒๘ ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียน
แบบผังภูมิ บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจขอใหอธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
แบบผังภูมิที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕
ได
เมื่ออธิบดีไดพิจารณารายงานการตรวจสอบและมีคําสั่งยกคําขอ
เพิกถอนการจดทะเบียน หรือคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิแลว
ใหแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผู ขอเพิกถอนและผู ทรงสิทธิทราบโดยไม
ชักชา
ผู ขอเพิกถอนหรือผู ทรงสิทธิอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีต อคณะ
กรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น

๒๘๖
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การขอเพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ ง และการอุ ท ธรณ
คําสัง่ ของอธิบดีตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนดใน
กฎกระทรวง

คําสัง่ นัน้ ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสัง่ เพิกถอนของ
คณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๓๑ สิทธิในแบบผังภูมิของผูทรงสิทธิสิ้นสุดลงเมื่อ
มาตรา ๒๙ เมือ่ คณะกรรมการไดมีคาํ วินจิ ฉัยการอุทธรณตามมาตรา
๒๘ แลว ใหแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูขอเพิกถอนและผูทรงสิทธิ
ทราบโดยไมชักชา
ถาผู ขอเพิ ก ถอนหรื อ ผู ทรงสิ ท ธิ ไ มเห็ น ดวยกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการ ใหมีสทิ ธินาํ คดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจง
คําสั่งนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๓๐ ในกรณีทมี่ กี ารจดทะเบียนแบบผังภูมทิ ไี่ มมีลกั ษณะตาม
มาตรา ๖ ใหถือวาการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้นไมสมบูรณ
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาแบบผังภูมิใดที่ไดรับจดทะเบียนไมมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖ ใหอธิบดีสั่งสอบสวนขอเท็จจริงและรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบเพื่อใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้น ในการ
สอบสวนดังกลาวใหผู ทรงสิทธิใหถอยคําชี้แจงหรือแสดงหลักฐานไดและ
อธิบดีจะเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําชี้แจงหรือสงหลักฐานเพิ่มเติมก็ได
ถาผู ทรงสิ ท ธิ ไ มเห็ น ดวยกั บ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นของ
คณะกรรมการใหมีสทิ ธินาํ คดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจง

(๑) ผูทรงสิทธิสละสิทธิในแบบผังภูมโิ ดยขอคืนหนังสือสาคัญแบบผังภูมิ
(๒) แบบผังภูมิสิ้นระยะเวลาการคุมครองตามมาตรา ๑๙ หรือการ
คุมครองสิทธิสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม
(๓) ผูทรงสิทธิตายและไมมีทายาท หรือ
(๔) อธิบดีหรือคณะกรรมการมีคาํ สัง่ คําวินจิ ฉัย หรือศาลมีคาํ พิพากษา
ถึงที่สุด ใหเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิ

๒๘๘
288

แบบผังภูมิของวงจรรวม

๒๘๙
289

มาตรา ๓๓ เมื่ออธิบดีมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอใชสิทธิที่ยื่นตามมาตรา

หมวด ๕
การบังคับใชสิทธิในแบบผังภูมิ

๓๒ แลว ผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิ หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิอาจอุทธรณ
คําสั่งตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น การ
อุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงคํา
วินิจฉัยพรอมดวยเหตุผล ใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา
ถาผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิ หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวย
กับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินจิ ฉัยนัน้ ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๓๒ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันรับจดทะเบียนและออก
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิในแบบผังภูมิของผูทรง
สิทธิตามมาตรา ๒๒ ตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาผูทรงสิทธิใชสิทธิในลักษณะ
ที่ เ ปนการจํ า กั ด หรื อ กี ด กั น การแขงขั น ตามกฎหมายวาดวยการแขงขั น
ทางการคา
ในการขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู ขอใชสิทธิต องแสดงวาผู ขอได
พยายามดําเนินการขออนุญาตใชสิทธิในแบบผังภูมิจากผู ทรงสิทธิโดยได
เสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไม
สามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๔ เพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศ การรักษา
ความมั่นคงแหงชาติ การรักษาความปลอดภัย สุขภาพอนามัย หรือสิ่ง
แวดลอม หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ อยางอื่นที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
การคา สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคกรอื่นของรัฐที่เปน นิติบุคคล อาจขอใชสิทธิในแบบผังภูมิ อยางใดอยาง
หนึ่งตามมาตรา ๒๒ ได โดยกระทําการนั้นเองหรือใหบุคคลอื่นกระทําแทน
ในการใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง หนวยงานที่ขอใชสิทธิจะตองเสียคา
ตอบแทนที่เปนธรรมตามสมควรแกผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
ตามมาตรา ๒๔ และใหอธิบดีแจงใหผูทรงสิทธิ หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
ทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ในการขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานที่ขอใชสิทธิยื่นคําขอ
เสนอคาตอบแทน และเงื่อนไขในการใชสิทธิตออธิบดี ถาผูทรงสิทธิหรือผูได
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รับอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับจํานวนคาตอบแทน ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวัน นับแต
วันทีไ่ ดรับแจงคําขอเสนอคาตอบแทนนัน้ การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่ อ คณะกรรมการมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย แล วให ถื อ ว าคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๓๕ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินเพื่อการอันจําเปน
ในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ นายกรัฐมนตรีโดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิในแบบผังภูมิใดก็ได โดยเสียคา
ตอบแทนที่เปนธรรมตามสมควรแกผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
และตองแจงใหผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิทราบเปนหนังสือโดย
ไมชักชา
ถาผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับจํานวนคา
ตอบแทนผู ทรงสิ ท ธิ ห รื อ ผู ได รั บ อนุ ญ าตให ใช สิ ท ธิ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต อ
คณะกรรมการไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่ อ คณะกรรมการมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย แล วให ถื อ ว าคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๓๖ การอนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ไมเปนการตัดสิทธิ
ผูทรงสิทธิในการใชสิทธิของตน หรือในการอนุญาตใหบุคคลอืน่ ใชสิทธิดงั กลาว
และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลอืน่ ใชสิทธิทไี่ ดรับอนุญาตไมได
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มาตรา ๓๗ ในกรณีที่พฤติการณเปลี่ยนแปลงไปจากเวลาที่ไดมีการ
อนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตาม
มาตรา ๒๔ อาจมีคําขอตออธิบดีเพื่อใหเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขที่กําหนดใหผูได
รับอนุญาตปฏิบัติได
ในกรณีที่ปรากฏวาเหตุแหงการอนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ได
หมดสิน้ ไปแลว และไมนาจะเกิดขึน้ ไดอีกและการยกเลิกการอนุญาตใหใชสิทธิ
จะไมกระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชนของผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิเกิน
สมควร หรือในกรณีทปี่ รากฏวาผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขที่
กําหนด ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๒๔ อาจมีคําขอ
ตออธิบดีเพื่อใหยกเลิกการอนุญาตเสียได
การขอใหเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งหรือยกเลิกการอนุญาต
ใหใชสิทธิตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๓๘ ผู ทรงสิทธิหรือผู ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิอาจอุทธรณ
คําสัง่ ของอธิบดีตามมาตรา ๓๗ ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ถาผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ได
รับแจงคําสั่งนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
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(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๖
คณะกรรมการแบบผังภูมิ

(๓) พิ จ ารณาเรื่อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วของกั บ แบบผั ง ภูมิ ต ามที่ รั ฐมนตรี
มอบหมาย
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๑ กรรมการผู ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู ในตําแหนงคราวละ
สองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน

มาตรา ๔๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรง
คุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ

มาตรา ๓๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ

(๑) ตาย

แบบผังภูมิ” ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม และ
นิติศาสตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน เปนกรรมการโดยให
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมเกินหกคน

(๒) ลาออก

ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในกรมทรัพยสินทางปญญา
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ

มาตรา ๔๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิแทน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึง่ พนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีทมี่ กี ารแตงตัง้
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้ง
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ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่กรรมการผู ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบ
วาระแลวแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวา
จะไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๔๕ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอยางใดอยางหนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
และใหนํ า มาตรา ๔๕ มาใชบั ง คั บ แกการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการ
โดยอนุโลม

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบตั หิ นาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน ทั้งนี้ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

มาตรา ๔๘ ผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๒ (๑) โดยไมไดรับอนุญาต
จากผูทรงสิทธิ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท

มาตรา ๔๙ ผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๒ (๒) โดยไมไดรับอนุญาต
จากผูทรงสิทธิ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา ๕๐ ผูใดยื่นคําขอหรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียน
หรื อ การเพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นแบบผั ง ภู มิ ห รื อ การโอนสิ ท ธิ ห รื อ การ
อนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงาน
เจาหนาที่หรือคณะกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
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มาตรา ๕๒ ๒ ในกรณีทผี่ กระทํ
ู าผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่ง
การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม

มาตรา ๕๓ ในกรณีทศี่ าลมีคาํ พิพากษาวาผูกระทําความผิดไดกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ ใหศาลมีคําสั่งริบแบบผังภูมิ หรือ
วงจรรวม หรือผลิตภัณฑทีล่ ะเมิดสิทธิ ของผูทรงสิทธิทอี่ ยูในความครอบครอง
ของผูกระทําความผิดเสียทั้งสิ้น ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคําสั่งให
ทําลายแบบผังภูมิ หรือวงจรรวม หรือผลิตภัณฑดังกลาว หรือใหดําเนินการ
อยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมีการนําเอาสินคาดังกลาวออกจําหนายอีกก็ได
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไดนําแบบผังภูมิหรือวงจรรวมของผูทรง
สิทธิออกจากวงจรรวม หรือผลิตภัณฑที่ละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิแลว ศาล
จะสั่งริบหรือมีคําสั่งอื่นตามวรรคหนึ่งไดเฉพาะ กับวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่
ยังคงละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
๒

มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ

๕๐๐ บาท

หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

คําขอเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิ

ฉบับละ

คําอุทธรณคําสั่งของอธิบดี

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๕๐๐ บาท

คาธรรมเนียมรายป
ปที่ ๒
ปที่ ๓
ปที่ ๔
ปที่ ๕
ปที่ ๖
ปที่ ๗

๒,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท
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แบบผังภูมิของวงจรรวม

ปที่ ๘
ปที่ ๙
ปที่ ๑๐
หรือชําระในคราวเดียว

แบบผังภูมิของวงจรรวม

๕๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
๗๐,๐๐๐ บาท
๒๘๐,๐๐๐ บาท

คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ
ฉบับละ

๕๐๐ บาท

คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิในแบบผังภูมิ

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

คําขอใชสิทธิในแบบผังภูมิ

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

ใบแทนหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

ใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

การคัดสําเนาเอกสาร

หนาละ

๑๐ บาท

การรับรองสําเนาเอกสาร เอกสารเกิน ๑๐ หนา

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา

หนาละ

๑๐ บาท

คําขออื่นๆ

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

๒๙๙
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หมายเหตุ:เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนีค้ อื โดยทีป่ ระเทศไทยมีนโยบาย
ที่จะใหความคุ มครองแกผู ซึ่งสรางสรรคแบบผังภูมิของวงจรรวมโดยใหมี
สิ ท ธิ แ ตผู เดี ย วที่ จ ะทํ าซํ้า นํ า เขา ขายหรือ จํ าหนายเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงคใน
เชิงพาณิชย ซึ่งแบบผังภูมิของวงจรรวม วงจรรวม ตลอดจนผลิตภัณฑที่มี
แบบผังภูมิที่ไดรับความคุมครองประกอบอยูดวย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหมีการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี อันจะเปนประโยชนตอประเทศ ในขณะ
เดียวกัน นโยบายดังกลาวเปนการอนุวัติการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมี
ตามขอ ๓๕ ถึงขอ ๓๘ แหงความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่
เกีย่ วกับการคาในภาคผนวกทายความตกลงมารราเกซจัดตัง้ องคการการคาโลก
ดวย แตกฎหมายไทยในปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะรองรับนโยบายการให
ความคุมครองและรองรับพันธกรณีดังกลาวได สมควรมีกฎหมายคุมครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
คุมครองพันธุพืช
พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติ

คุมครองพันธุพืช
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช
พระราชบัญญัตนิ มี้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
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จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลาฯใหตราพระราชบั ญ ญํ ติ ขึ้ น ไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

“พันธุพืชปา” หมายความวา พันธุพืชที่มีหรือเคยมีอยู ในประเทศ
ตามสภาพธรรมชาติและยังมิไดนํามาใชเพาะปลูกอยางแพรหลาย

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตคิ มครองพั
ุ
นธุพืช

“พันธุ พืชพื้นเมืองทั่วไป” หมายความวา พันธุ พืชที่กําเนิดภายใน
ประเทศ หรือมีอยูในประเทศซึ่งไดมีการใชประโยชนอยางแพรหลาย และให
หมายความรวมถึงพันธุ พืชที่ไมใชพันธุ พืชใหมพันธุ พืชพื้นเมืองเฉพาะเมือง
หรือพันธุพืชปา

พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พืช” หมายความวา สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและใหหมายความ
รวมถึงเห็ด และสาหราย แตไมรวมถึงจุลชีพอื่น
“พันธุพืช” หมายความวา กลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร เหมือนหรือคลายคลึงกันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สมํ่าเสมอ
คงตัว และแตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิดเดียวกัน และใหหมายความรวมถึง
ตนพืชที่จะขยายพันธุใหไดกลุมของพืชที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน
“พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น” หมายความวา พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะ
ในชุ ม ชนใดชุ ม ชนหนึ่ ง ภายในราชอาณาจั ก รและไมเคยจดทะเบี ย นเปน
พันธุพืชใหม ซึง่ ไดจดทะเบียนเปนพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๘ ก /หนา ๑๕/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

“สารพันธุกรรม” หมายความวา สารเคมีที่ทําหนาที่กําหนดลักษณะ
เฉพาะของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยสามารถเปนตนแบบในการจํ า ลองตนเองและ
ถายทอดไปยังรุนตอไปได
“การตัดตอสารพันธุกรรม” หมายความวา กระบวนการในการนํา
สารพันธุกรรมที่มีตนกําเนิดจากสิ่งที่มีชีวิตที่เปนสารพันธุกรรมธรรมชาติ สาร
พันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่สังเคราะหขึ้น ถาย
เขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับสารพันธุกรรมเดิมของพืชทําใหมีลักษณะที่
ไมเคยปรากฎมากอนตามธรรมชาติ
“สภาพทางพันธุกรรม” หมายความวา องคประกอบโดยรวมของ
ขอมูลพันธุกรรมที่กําหนดการแสดงออกซึ่งลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิตรวม
กับสภาพแวดลอม
“สวนของขยายพันธุ” หมายความวา พืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของ
พืชที่สามารถทําใหเกิดพืชตนใหมไดโดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม
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“นักปรับปรุงพันธุพืช” หมายความวา ผูซึง่ ทําการปรับปรุงพันธุ หรือ
พัฒนาพันธุจนไดพันธุพืชใหม
“ชุมชน” หมายความวา กลุมของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอด
ระบบวัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเนื่องและไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช

หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีประกาศแตงตั้ง
ใหปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และ
กําหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได

มาตรา ๕ ใหมี ค ณะกรรมการคุ มครองพั น ธุ พื ช ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูอํานวยการ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ผู อํานวยการสถาบัน
การแพทยแผนไทย ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้ง
จากเกษตรกรหกคน นักวิชาการดานปรับปรุงพันธุพืชจากสถาบันการศึกษา
หนึ่งคน นักวิชาการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษา
หนึ่งคน ผูแทนองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเกษตร และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สองคน ผูแทนสมาคมที่มี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืชหรือเกี่ยวกับเมล็ด
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พันธุ พืชสองคนเปนกรรมการและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการ
และเลขานุการ

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุมครองพันธุพืช

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนเกษตรกร ตองเปนผูที่มีประสบการณ
ดานการอนุรักษ พัฒนา หรือใชประโยชนจากพันธุพืช โดยใหคัดเลือกจาก
การเสนอชื่อของกลุมชมรม สมาคม กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร
ของทุกภูมิภาคโดยตองมีกรรมการจากภูมิภาคละอยางนอยหนึ่งคน

๓๐๙
309

(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหบําเหน็จพิเศษแกลูกจาง
หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปรับปรุงพันธุพืชใหมใหแกหนวยงานตนสังกัด
(๗) กําหนดหนวยงานหรือสถาบันใหมีอาํ นาจหนาทีต่ รวจสอบประเมิน
ผลกระทบดานความปลอดภัยทางชีวภาพและสิง่ แวดลอม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่
มีกจิ กรรมเกีย่ วกับการเกษตรและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ ตามวรรคหนึง่
ใหคัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยองคการพัฒนาเอกชนดังกลาว

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนงคราวละสองป

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวง

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได

มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๒๖
(๓) ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฎิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือ
พัฒนาพันธุพืชจากพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ พันธุพืชพืน้ เมืองทัว่ ไป และพันธุพืช
ปาหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว

(๘) ปฎิบตั กิ ารอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ หเปนหนาทีข่ องคณะกรรมการ

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตามมาตรา ๗
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะ
รัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๕ เปนกรรมการแทน
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบ
วันจะไมแตงตั้งก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน

มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

หมวด ๒
พันธุพืช

ถาประธานกรรมการไมอยูในทีประชุม หรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่
ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่กรรมการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน
เรื่องใดหามมิใหกรรมการผูนั้นเขารวมประชุม

มาตรา ๑๐ ในการปฎิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ คณะกรรมการ
มี อํ า นาจแตงตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฎิ บั ติ ก ารตามที่ ค ณะกรรมการ
มอบหมายได
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง่ มีอาํ นาจหนาทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมาย
ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม

มาตรา ๑๑ พันธุพืชตามพระราชบัญญัตนิ ตี้ องประกอบดวยลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) มีความสมํ่าเสมอของลักษณะประจําพันธุทางดานสัณฐานวิทยา
สรีรวิทยา หรือคุณสมบัติอื่นที่เปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทาง
พันธุกรรมที่จําเพาะตอพันธุพืชนั้น
(๒) มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุ ที่สามารถแสดงลักษณะ
ประจําพันธุไดในทุกครั้งของการผลิตสวนขยายพันธุ พืชนั้น เมื่อขยายพันธุ
ดวยวิธีทั่วไปสําหรับพืชนั้น
(๓) มีลกั ษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอืน่ อยางเดนชัด ทางสัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งเปนผลเนื่องจากการ
แสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกตางจากพันธุพืชอื่น
ลักษระของพันธุพืชตาม (๑) ไมใชบังคับกับพันธุพืชปา
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(ก) พันธุพืชทีไ่ดรับการจดทะเบียนคุมครองไวแลว ไมวาในหรือนอก
ราชอาณาจักรกอนวันยื่นขอจดทะเบียน

หมวด ๓
การคุมครองพันธุพืชใหม

มาตรา ๑๒ พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
(๑) เปนพันธุพืชที่ไมมีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชนไมวาจะ
เปนการขายหรือจําหนายดวยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดย
นักปรับปรุงพันธุ หรือดวยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุเกินกวาหนึ่งป
กอนวันยื่นขอจดทะเบียน
(๒) มีความแตกตางจากพันธุพืชอืน่ ทีป่ รากฎอยูในวันยืน่ ขอจดทะเบียน
โดยความแตกตางนั้นเกี่ยวของกับลักษณะที่เปนประโยชนตอการเพาะปลูก
การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และใหหมายความรวมถึงมี
ความแตกตางจากพันธุพืช ดังตอไปนี้ดวย

(ข) พันธุพืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไวแลว และได
รับการจดทะเบียนในเวลาตอมา

มาตรา ๑๓ พันธุพืชใหมที่มีผลกระทบอยางรุนแรงในทางตรงหรือ
ทางออมตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน หามมิใหจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
พันธุพืชใหมทีไ่ดจากการตัดตอสารพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมไดตอเมื่อผานการประเมินผลกระทบทางดานความปลอดภัยตอสิ่ง
แวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชนจากกรมวิชาการเกษตรหรือ
หนวยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๔ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดพืชชนิดใดใหเปนพันธุพืชใหมที่
จะไดรั บ การคุ มครองและพื ช ชนิ ด ใดที่ มี ค วามสํ า คั ญ ตอความมั่ น คงของ
ประเทศ

มาตรา ๑๕ ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ตองเปนนักปรับปรุงพันธุพืช
และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยู ใน
ประเทศไทย
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คุมครองพันธุพืช

(๒) มีสญั ชาติของประเทศทีม่ ยี นิ ยอมใหบุคคลสัญชาติไทย หรือนิตบิ ุคคล
ที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย ขอรับการคุมครองในประเทศนั้นได

การไดรับบําเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๗ ถามีบคุ คลหลายคนทําการปรับปรุงพันธุหรือทําการพัฒนา

(๓) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

พันธุพืชใหมรวมกัน บุคคลเหลานัน้ มีสทิ ธิขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมรวมกัน

(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยาง
จริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวา่งประเทศ เกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชรวมรายใดไมยอมรวมขอจดทะเบียน
หรือติดตอไมไดหรือขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๑๕ นักปรับปรุงพันธุใหมรวม
รายอื่นจะขอจดทะเบียนสําหรับพันธุ พืชใหมทีไ่ด ทํารวมกันนั้นในนามของ
ตนเองก็ได

มาตรา ๑๖ สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุง
พันธุ พืชซึ่งลูกจางหรือผู รับจางไดกระทําขึ้นโดยการทํางานตามสัญญาจาง
หรือโดยสัญญาจางที่วัตถุประสงคใหทําการปรับปรุงพันธุพืชใหมยอมตกเปน
ของนายจางหรือผูวาจาง แลวแตกรณี เวนแตสัญญาจางระบุไวเปนอยางอื่น
ทั้งนี้ ในการจดทะเบียน พันธุพืชใหมนายจางหรือผูวาจางตองมีคุณสมบัติ
ตาม(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ ดวย
สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชซึ่ง
เจาหนาทีข่ องรัฐไดกระทําการตามหนาทีต่ กเปนของหนวยงานของรัฐตนสังกัด
ของเจาหนาที่ผูนั้น
ถานายจางผูวาจาง หรือหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาทีข่ อง
รัฐไดรับผลประโยชนจากการปรับปรุงพันธุพืชใหม ใหลูกจาง ผูรับจาง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดรับบําเหน็จพิเศษนอกเหนือจากคาจางหรือเงินเดือน
ตามปกติ แลวแตกรณี

นักปรับปรุงพันธุพืชรวมซึ่งไมไดรวมขอจดทะเบียน จะขอเขาเปนผู
รวมขอจดทะเบี ย นเมื่ อ ใดก็ ไ ดกอนมี ก ารออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการ
จดทะเบียนพันธุพืชใหม เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวาผู รวมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม ในการนี้
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันตรวจสอบและสงสําเนาคําขอไปยังผู
ขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียนดวย
ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนั ก งานเจาหนาที่ จ ะเรี ย กผู
ขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียนมาให ถอยคํา ชีแ้ จง หรือใหสงเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการ
ตรวจสอบแลวใหเสนอความเห็นตออธิบดี เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจง
คําวินิจฉัยไปยังผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียน

มาตรา ๑๘ ในกรณีทนี่ กั ปรับปรุงพันธุพืชหลายรายตางทําการปรับปรุง
พันธุพืชหรือพัฒนาพันธุพืชใหมที่เปนพันธุพืชเดียวกันโดยมิไดรวมกัน ใหผูซึ่ง
ยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวกอนเปนผูมีสิทธิดีกวา
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ถาการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึง่ ไดกระทําในวันเดียวกัน
ใหผูยืน่ คําขอตกลงกันวาจะใหผูใดมีสทิ ธิแตผูเดียวหรือใหมีสทิ ธิรวมกัน ถาตกลง
กันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธุพืช
ใหม

(๕) ขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่การใชพันธุพืชพื้นเมือง
ทั่วไป หรือพันธุ พืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุ พืชดังกลาวในการ
ปรับปรุงพันธุสําหรับใชประโยชนในทางการคา

มาตรา ๑๙ การขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ถายื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้นในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแต
วันทีไ่ ดยืน่ คําขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเปนครัง้ แรก ผูนัน้ จะขอใหระบุ
วาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก
เปนวันทีไ่ ดยืนื่ คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมในราชอาณาจักรก็ได หากประเทศ
ที่ขอจดทะเบียนเปนครั้งแรกและผูขอจดทะเบียนมีสัญชาติของประเทศที่ให
สิทธิทํานองเดียวกันแกบุคคลสัญชาติไทย

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
คําขอจดทะเบียนตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชือ่ พันธุพืชใหม และรายละเอียดทีเ่ ปนลักษณะสําคัญของพันธุพืช
ใหม
(๒) ชือ่ นักปรับปรุงพันธุพืชซึง่ มีสวนรวมในการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนา
พันธุพืชใหม
(๓) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่ใช
ในการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหม ตลอดจนกรรมวิธใี นการปรับปรุง
พันธุพืชโดยตองมีรายละเอียดที่ทําใหสามารถเขาใจกรรมวิธีดังกลาวไดอยาง
ชัดเจน
(๔) คํารับรองวาจะสงมอบสวนขยายพันธุ ของพันธุ พืชใหมที่ขอ
จดทะเบียนและสารพันธุกรรมทีใ่ ชในการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหม
ตาม (๓) ใหแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อทําการตรวจสอบตามเวลาที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนด

(๖) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ ผูซึง่ ไดยืน่ คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวนอกราชอาณาจักร

พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งสงสําเนาคําขอ
จดทะเบียนพันธุพืชใหมที่ไดยื่นไวในตางประเทศพรอมคําแปลเปนภาษาไทย
หรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่กําหนดซึ่งจะตองไมนอยกวาเกาสิบวัน

มาตรา ๒๑ ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการตรวจสอบดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตองตามมาตรา ๑๙
(๒) ตรวจสอบวามีลักษณะเปนพันธุพืชตามมาตรา ๑๑ เปนพันธุพืช
ใหมที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ไมตองหามมิใหจดทะเบียนตามมาตรา ๑๓
วรรคหนึ่ง และผานการประเมินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
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ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถามีคาใชจายในการตรวจสอบพันธุพืชนัน้ ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมชําระคาใชจายเทาจํานวนที่จ ายจริงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหก
สิบ วันนับ แตวัน ที่ ไ ดรับแจงจากพนัก งานเจาหนาที่ ถาผู ขอจดทะเบี ย น
พั น ธุ พื ช ใหมไมชํ า ระภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใหถื อ วาละทิ้ ง คํ า ขอ
จดทะเบียน

มาตรา ๒๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบตามมาตรา ๒๑
แลวใหพนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่
ตามวรรคหนึ่งแลวเหนวาคําขอจดทะเบียนพันธุ พืชใหมถูกตองตามมาตรา
๑๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนดังกลาว ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน โดยใหผู ขอจดทะเบียนเปนผู ออกคา
ใชจายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนทีจ่ ายจริงตามหลักเกณฑ และวิธกี าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๓ ผูใดเห็นวาตนมีสทิ ธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหมหรือเห็นวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใดไมชอบดวยมาตรา
๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผูนั้นจะยื่นคําคัดคาน
ก็ได โดยใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบสวันนับแตวันเริ่มประกาศ
โฆษณาตามมาตรา ๒๒
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนา
คําคัดคานไปยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
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ยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผู ขอ
จดทะเบียนพันธุพืชใหมไมยื่นคําโตแยงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
ละทิง้ คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้น
คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมหลักฐานประกอบ

มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยงผูคัดคานหรือผู
โตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียน
ที่อธิบดีกําหนด
ใหอธิบดีวินิจฉัยคําคัดคานและคําโตแยงตามวรรคหนึ่งใหเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคานหรือคําโตแยง

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผู คัดคานเปนผู มีสิทธิใน
พันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหอธิบดีสงั่ ยกคําขอจดทะเบียน
พันธุ พืชใหมผู ขอจดทะเบียนพันธุ พืชใหมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีต อ
คณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี
ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมิไดอุทธรณ คําสั่งของอธิบดี
หรือไดอุทธรณแตคณะกรรมการไดวินจิ ฉัยยืนตามคําสัง่ ขออธิบดี ถาผูคัดคาน
ไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ได
รับแจงคําสั่งของอธิบดีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแลวแตกรณี ให
ถือวาผู คัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผู ขอจดทะเบียน
พันธุ พืชใหมยื่นคําขอจดทะเบียน และใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอ
จดทะเบียนพันธุพืชใหมของผูยื่นคําขอเดิมเปนการประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนพันธุพืชใหมของผูคัดคานดวย
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มาตรา ๒๖ ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูไมมีสิทธิใน
พันธุพืชใหมใหอธิบดีสั่งยกคําคัดคานนั้น
ผู คัดคานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีต อคณะกรรมการภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําอุทธรณ
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มาตรา ๒๙ เมือ่ อธิบดีพจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงาน
เจาหนาที่และกระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแลวเห็นวาไมมีเหตุ
ขัดของในการรับจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหอธิบดีมีคําสั่งใหรับจดทะเบียน
ใหผู ขอจดทะเบียนพันธุ พืชใหมชําระคาธรรมเนียมการออหนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ าํ หนดให
ถือวาละทิ้งคําขอ

มาตรา ๒๗ เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือ
มาตรา ๒๖ แลว ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือผูคัดคาน แลวแตกรณี
ไมเห็นดวยกับคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสทิ ธินาํ คดีไปสูศาลได ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด ใหผูคัดคานเปนผูมี
สิทธิในพันธุพืชใหม ใหนําความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘ ถาปรากฎวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชอบดวย
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐
ใหอธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม และใหพนักงานเจาหนาที่แจง
คํ า สั่ ง ไปยั ง ผู ขอจดทะเบี ย นพั น ธุ พื ช ใหมรวมทั้ ง ผู คั ด คานในกรณี ที่ มี ก าร
คัดคานตามมาตรา ๒๓
ถาการยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดกระทําภายหลังจากการ
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ ใหประกาศโฆษณาคําสัง่ ยกคําขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหม โดยใหนําความในมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

เมื่อผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสอง
แลว ใหพนักงานเจาหนาทีจ่ ดทะเบียนพันธุพืชใหมและออกหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหแกผูขอจดทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับชําระคาธรรมเนียม
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๐ ใหอธิบดีประกาศชื่อพันธุพืชใหมที่ไดรับการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๑ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหมีอายุ
ดังตอไปนี้
(๑) พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ ไดหลังจากปลูกจาก
สวนขยายพันธุภายในเวลาไมเกินสองป ใหมีอายุสิบสองป
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(๒) พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุื ไดหลังจากปลูกจาก
สวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป ใหมีอายุสิบเจ็ดป

นอกราชอาณาจักร หรือมีไว เพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวซึ่ง
สวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม

(๓) พืชทีใ่ ชประโยชนจากเนือ้ ไมทีใ่ หผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ
ไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป ใหมีอายุยี่สิบเจ็ดป
อายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึ่ง
ใหนับตั้งแตวันที่ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม

มาตรา ๓๒ ใหผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนขยายพันธุ
(๒) การศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย เกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับ
ความคุมครองเพื่อปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืช

ใหมเปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมนั้น
ผู ทรงสิทธิในพันธุ พืชใหมจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในพันธุ พืช
ใหมของตนหรือจะโอนสิทธิในพันธุพืชใหมใหแกบุคคลอื่นก็ได
ในกรณีที่บุคคหลายคนเปนผูทรงสิทธิรวมกันการโอนสิทธิหรือการ
อนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิจะกระทําไดก็แตดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ
ทุกคน
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามวรรคสอง ตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๓ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ
ผลิต ขาย หรือ จําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออก

(๓) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทํา
โดยสุจริต
(๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ สําหรับพันธุ พืชใหมที่ไดรับความ
คุมครองโดยเกษตรกรดวยการใชสวนขยายพันธุทีต่ นเองเปนผูผลิต แตในกรณี
ที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศใหพันธุพืชใหมนั้น
เปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูก
หรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่ไดมา
(๕) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมี
วัตถุประสงคเพื่อการคา
(๖) การขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร
สงออกนอกราชอาณาจักรหรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว
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ซึ่ ง สวนขยายพั น ธุ ของพั น ธุ พื ช ใหมที่ ไ ดรั บ ความคุ มครองซึ่ ง ถู ก นํ า ออก
จําหนาย โดยผูทรงสิทธิหรือดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ

เสียคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม ประกาศดังกลาวจะ
ตองกําหนดระยะเวลาอนุญาตใหกระทําการและกําหนดอัตราคาตอบแทนไว
ดวย

มาตรา ๓๔ ในการขายหรือจําหนายดวยประการใดซึ่งสวนขยาย
พันธุของพันธุพืชใหม ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตองแสดงเครือ่ งหมายใหปรากฎ
ทีส่ วนขยายพันธุของพันธุพืชใหมภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของสวนขยายพันธุ
ของพันธุพืชใหม

หลังจากที่ไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว แตยังปรากฎวา
ไมสามารถปองกันหรือบรรเทาเหตุตามวรรคสองไดอยางมีประสิทธิผล รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคาํ สัง่ เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้นได

เครื่องหมายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด

มาตรา ๓๗ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่จดทะเบียนพันธุ พืช
มาตรา ๓๕ การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทาง
มรดกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๖ เมือ่ มีความจําเปนในการปองกันรักษาโรคและสงเสริมสุข
ภาพ การรักษาสวัสดิภาพของประชาชน การรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเพือ่ ประโยชนสาธารณะอยางอืน่ รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํ นาจประกาศหามมิใหผลิต ขาย หรือ
จําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร หรือสงออกนอกราช
อาณาจักรซึ่งพันธุพืชใหมเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในประกาศได
เพื่อประโยชนตอความมั่นคงของประเทส ในการรักษาความมั่นคง
ทางอาหาร การปองกันการผูกขาดทางการคา หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ
อยางอืน่ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํ นาจออกประกาศ
อนุญาตใหบุคคลทั่วไปใหกระทําการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได โดยตอง

ใหม บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ตออธิบดีก็ได
ถาปรากฏวาในขณะทีย่ นื่ คําขอดังกลาว ไมมีการขายสวนขยายพันธของพันธุพืช
ใหม หรือมีการขายสวนขยายพันธุดังกลาวในปริมาณที่ไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูงเกินควร
เวนแตผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมจะพิสูจนไดวา การนั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ
ทีต่ นไมสามารถควบคุมได หรือพันธุพืชใหมนัน้ เปนสายพันธุสําหรับใชประโยชน
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม ซึ่งมีการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมในปริมาณที่
เพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายใน
ราคาที่ไมสูงเกินควร
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหมี
การใชสิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งไดโดยใหผูขอใชสิทธิจายคาตอบแทน
ตามสมควรแกผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม
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การขอใชสิทธิในพันธุ พืชใหม การกําหนดคาตอบแทน และระยะ
เวลาการใชสิทธิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวง

มาตรา ๓๘ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจ
เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) พันธุพืชนั้นไมมีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และ มาตรา ๑๒
(๒) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนคุ มครองพันธุ ใหม ออกไป
โดยไมชอบดวยมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙
และมาตรา ๒๐
(๓) รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนที่ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๑๙ เปนเท็จ
ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกลาวอางหรือ
ยืน่ ฟองตอศาลขอใหมีคาํ สัง่ เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมก็ได

มาตรา ๓๙ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตองชําระคาธรรมเนียมรายป
ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองชําระภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมและของ
ทุก ๆ ปถัดไป
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มาตรา ๔๐ ถาผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายป
ตามมาตรา ๓๙ ตองชําระคาธรรมเนียมเพิม่ รอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียม
รายปที่คางชําระ
ถาผู ทรงสิ ท ธิ ใ นพั น ธุ พื ช ใหมไมชํ า ระคาธรรมเนี ย มรายปและ
คาธรรมเนียมเพิ่มภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นกําหนดชําระคาธรรมเนียม
รายปตามมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้น

มาตรา ๔๑ คํ า ขอจดทะเบี ย นพั น ธุ พื ช ใหม คํ า คั ด คานการขอ
จดทะเบียนพันธุพืชใหม หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําขอ
จดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ พืชใหม คําขอจดทะเยียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุพืชใหม ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมชํารุดหรือสูญหาย ใหผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมขอรับใบแทนหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดตามหลักเกณฑและวิธีการทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
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พระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นคําขอเปนหนังสือ ตอผูวาราชการจังหวัด
แหงทองที่
คําขออยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้

หมวด ๔
การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

(๑) พันธุพืชที่รวมกันอนุรักษ หรือพัฒนา และ วิธีดําเนินการในการ
อนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชนั้น
(๒) รายชื่อของผูเปนสมาชิกชุมชน
(๓) สภาพพืน้ ทีพ่ รอมทัง้ แผนทีส่ งั เขปแสดงเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนและเขตติดตอ

มาตรา ๔๓ พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะ
ถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตองประกอบดวย ลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนพันธุพืชทีม่ อี ยูเฉพาะในทองทีใ่ ดทองทีห่ นึง่ ภายในราชอาณาจักร
เทานั้น
(๒) เปนพันธุพืชที่ไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม

มาตรา ๔๔ บุคคลซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะแลวทีต่ งั้ ถิน่ ฐานและสืบทอดระบบ
วัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเนื่อง ซึ่งไดรวมกันอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชที่
เขาลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๓ อาจขอขึ้นทะเบียนเปนชุมชนตาม

การยื่นคําขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๕ พันธุพืชทีม่ อี ยูเฉพาะในทองทีใ่ ดและชุมชนเปนผูอนุรกั ษ
หรือพัฒนาพันธุพืชดังกลาวแตผูเดียว ใหชุมชนนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยูในเขตปกครองใหดําเนินการยื่นคําขอ
จดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกลาวได
เมื่อไดรับคํารองจากชุมชนตามวรรคหนึ่งใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น ดํ า เนิ น การขอจดทะเบี ย นพั น ธุ พื ช พื้ น เมื อ งเฉพาะถิ่ น ตอคณะ
กรรมการนับแตวันที่ไดรับเอกสารและขอมูลที่จําเปนในการขอจดทะเบียน
ครบถวน
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ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุ มเกษตรกร
หรือสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ใหกลุมเกษตรกรหรือสหกรณนั้นมี
สิทธิขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนได

(๓) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกรดวยการใชสวนขยายพันธุที่ตนเองเปนผู
ผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให
พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุให
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณทีไ่ ดมา

มาตรา ๔๖ การขอจดทะเบียน การพิจารณา คําขอจดทะเบียน
พันธุพืชพืื้นเมืองเฉพาะถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๗ เมื่อไดจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ของชุมชนใดแลวใหชุมชนนัน้ มีสทิ ธิแตผูเดียวในการปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา
ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย สงออกนอก ราชอาณาจักร หรือจําหนายดวยประการ
ใดซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ทั้งนี้ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กลุ มเกษตรกร หรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุ พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเปนผู ทรงสิทธิในพันธุ พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นนั้นแทนชุมชนดังกลาว
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพื้นเมืองเฉพาะถิ่นทีไ่ดรับความคุมครอง
โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนขยายพันธุ

(๔) การกระทําเกีย่ วกับพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ทีไ่ ดรับความคุมครอง
โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา

มาตรา ๔๘ ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพื่อการปรับปรุงพันธุศึกษาทดลอง
หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคาจะตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน
ที่ไดรับจากการใชพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น
ในการอนุญาตใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่งและการทําขอตกลง
แบงปนผลประโยชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุ มเกษตรกร หรือ
สหกรณทีไ่ ดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่
เปนผูทํานิตกิ รรมแทนชุมชน ทัง้ นีจ้ ะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กอน

มาตรา ๔๙ ผลประโยชนที่ไดรับจากการอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิใน
(๒) การกระทําเกีย่ วกับพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ทีไ่ ดรับความคุมครอง
ซึ่งกระทําโดยสุจริต

พันธุ พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นใหจัดสรรแกผู ซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุ พืชนั้น
รอยละยี่สิบ เปนรายไดรวมกันของชุมชนรอยละหกสิบ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กลุมเกษตรกรหรือสหกรณที่เปนผูทํานิติกรรมรอยละยี่สิบ
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การแบงผลประโยชนในระหวางผูซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่มีขอโตแยงใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชนตามวรรค
หนึ่ง ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

มาตรา ๕๐ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับแกอายุของ
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะ
ถิ่นตามวรรหนึ่ง อาจขยายเวลาตอไดคราวละสิบป หากอธิบดีเห็นวาพันธุพืช
นั้นยังประกอบดวยลักษณะตามมาตรา ๔๓ และชุมชนนั้นยังคงมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕
การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาใหขยายอายุสิทธิใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๑ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใช
บังคับกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม

หมวด ๕
การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป
และพันธุพืชปา

มาตรา ๕๒ ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป
พันธุพืชปาหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพื่อการปรับปรุงพันธุ
ศึกษา ทดลอง หรือ วิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา จะตองไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ และทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนโดยใหนําเงิน
รายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชน สงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช ทั้งนี้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงคของการเก็บหรือรวบรวมพันธุพืช
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(๒) จํานวนหรือปริมาณของตัวอยางพันธุพืชที่ตองการ
(๓) ขอผูกพันของผูไดรับอนุญาต
(๔) การกําหนดความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาในผลงานการ
ปรับปรุงพันธุศึกษา ทดลอง หรือ วิจัยที่ไดมาจากการใชพันธุพืชในขอตกลง
(๕) การกําหนดจํานวน อัตรา และระยะเวลาการแบงปนผลประโยชน
ตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนในผลิตภัณฑที่ไดมาจากการใชพันธุืพืชใน
ขอตกลง

หมวด ๖
กองทุนคุมครองพันธุพืช

(๖) อายุของขอตกลง
(๗) การยกเลิกขอตกลง
(๘) การกําหนดวิธีการระงับขอพิพาท
(๙) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๓ ผูใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุพืชเมืองทั่วไป
พันธุพืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุ พืชดังกลาวที่มิไดมีวัตถุประสงค
เพื่อประโยชนในทางการคา ใหปฎิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๕๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุน
คุมครองพันธุพืช” ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเปนทุนใชจายในการ
ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ การวิจัย และการพัฒนา
พันธุพืช ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินรายไดจากขอตกลงแบงปนผลประโยชน ตามมาตรา๕๒
(๒) เงินหรือทรัพยสินทีไ่ดรับจากการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจดังตอไปนี้

(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) ดอกผลและผลประโยชนอื่นใดที่เกิดจากกองทุน
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนํา
สงคลังเปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๕๕ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(๑) ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืช
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(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เงื่ อ นไข และลํ าดั บ ความสํ าคั ญ
ของการใชจายเงิ น กองทุ น ตามวั ต ถุ ป ระสงคที่ กํ า หนดไวในมาตรา ๕๕
ตอคณะกรรมการ
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงิน
ชวยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในมาตรา ๕๕ ทั้งนี้ ตามแนวทางหลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญที่
คณะกรรมการกําหนด

(๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเพื่ออุดหนุน การอนุรักษ การ
วิจัย และการพัฒนาพันธุพืชของชุมชน

(๔) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา
๕๕

(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน การบริหารกองทุนและการ
ควบคุมการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๕) ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๕๘ ใหนําความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใชบังคับแก
มาตรา ๕๖ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้งไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการและอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการกองทุน
โดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
กองทุนโดยอนุโลม
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มาตรา ๕๙ ใหจัดสรรเงินจากกองทุนคุมครองพันธุพืชในสวนที่ได
รั บ จากการใชประโยชนพั น ธุ พื ช พื้ น เมื อ งทั่ ว ไปตามขอกลงแบงปนผล
ประโยชนตามมาตรา ๕๒ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนแหลงที่นํา
พันธุ พืชพื้นเมืองทั่วไปมาใชประโยชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๗
การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืช

มาตรา ๖๐ ภายในหนึ่ ง รอยยี่ สิ บ วั น นั บ แตวั น สิ้ น ปปฎิ ทิ น ให
คณะกรรมการกองทุนเสนองบดุล และรายงานการรับจายเงินกองทุนในป
ที่ล วงมาแลวตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองและ
เสนอตอคณะกรรมการ
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอ
ตอรัฐมนตรีและใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแจะจัดใหมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม
หรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗
แลวแตกรณีศาลมีอํานาจสั่งใหผู ฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผู ทรงสิทธิตาม
จํานวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย รวมทั้ง
การสูญเสียผลประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของ
ผูทรงสิทธิดวย

มาตรา ๖๒ บรรดาพันธุพืชหรือสิ่งที่อยูในความครอบครองของผู
กระทําการอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมหรือผูทรงสิทธิ
ในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๔๗ แลวแตกรณี
ใหศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมวิชาการ
เกษตรนําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
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มาตรา ๖๖ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือ มาตรา ๕๒ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๗ ผูใดปลอมแปลง หรือใชเครื่องหมายเลียนแบบ หรือ

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

กระทําการใด ๆเพื่อใหบุคคลอื่นหลงเขาใจผิดวา พันธุพืชนั้นเปนพันธุพืชที่ได
รับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือน
ถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นถึงสองแสนบาท

มาตรา ๖๘ ผูใดขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม หรือพันธุพืชพื้ืนเมือง

มาตรา ๖๓ พนักงานเจาหนาทีผ่ ใดซึ
ู ง่ มีหนาทีเ่ กีย่ วกับการจดทะเบียน
คุมครองพันธุพืชใหมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช
ตามมาตรา ๑๙ (๓) ใช ยินยอมใหผูอืน่ ใช หรือใหแกผูอืน่ ซึง่ สวนขยายพันธุของ
พันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่สงมอบใหแกตนตามคํารับรองตามมาตรา
๑๙ (๔) โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือมิไดรับความยินยอมจากผูขอจดทะเบียน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีแ่ สนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

มาตรา ๖๔ ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๔๗ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิในพันธุพืชนั้น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๕ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๓๔
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

เฉพาะถิ่น โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหได
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม หรือหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แลวแตกรณีตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่ีแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๙ ๒ ในกรณีทผี่ กระทํ
ู าผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่ง
การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
๒

มาตรา ๖๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
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อัตราคาธรรมเนียม

หมายเหตุ :-

๑. คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๒. คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๓. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๔. คาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๕. คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหม

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๖. คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหม

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๗. ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ฉบับละ
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๕๐๐ บาท

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนีค้ อื โดยทีเ่ ปนการสมควรสงเสริม
ใหมีการปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุพืช เพือ่ ใหมีพนั ธุพืชใหมเพิม่ เติมจากทีม่ ี
อยูเดิม อันเปนการสงเสริมการพัฒนาทางดานเกษตรกรรม โดยการสงเสริม
และสรางแรงจูงใจดวยการใหสิทธิและความคุมครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพือ่
เปนการอนุรกั ษและพัฒนาการใชประโยชนพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ พันธุพืช
พื้นเมืองทั่วไป และพันธุพืชปาเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล บํารุงรักษา
และใชประโยชนพันธุพืชอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
การผลิตผลิตภัณฑซีดี
พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติ

การผลิตผลิตภัณฑซีดี
พ.ศ. ๒๕๔๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการผลิตผลิตภัณฑซีดี
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
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และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแหงกฎหมาย

“เครื่องจักร” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชในการผลิต และให
หมายความรวมถึงอุปกรณของเครื่องจักรตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํา
แนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

“เครื่องหมายรับรองการผลิต” หมายความวา เครื่องหมายและรหัส
ที่อธิบดีออกใหเพื่อแสดงใหทราบถึงแหลงการผลิตของผลิตภัณฑซีดี

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการผลิต

“เครื่องหมายรับรองงานตนแบบ” หมายความวา เครื่องหมายและ
รหัสที่อธิบดีออกใหเพื่อแสดงใหทราบถึงงานที่ผลิตอันขึ้นมีลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ ”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผลิตภัณฑซีดี” หมายความวา แผนบันทึกขอมูลที่ใชสําหรับบันทึก
ขอมูลโดยวิธีการใด ๆ ที่สามารถจัดถายทอดออกเปนขอมูล ภาพ เสียง หรือ
ทั้งภาพและเสียงไดในลักษณะตอเนื่องกันไป และใหหมายความรวมถึง
ผลิตภัณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
“การผลิต” หมายความวา การทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหมีขึ้นซึ่ง
ผลิตภัณฑซีดี
“เจาของลิขสิทธิ์” หมายความวา เจาของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายวา
ดวยลิขสิทธิ์และใหหมายความรวมถึงผูรับโอนลิขสิทธิ์ หรือผูไดรับอนุญาตให
ทําการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ /ตอนที่ ๔๓ ก/หนา ๑/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

“สถานที่ผลิต” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือ ยานพาหนะที่มี
เครื่องจักรติดตั้งอยู
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฎิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรัู กษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

มาตรา ๔ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบังคับได
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๓๕๑
351

แบบการแจง รายการที่ต องแจง วิธีการแจง และแบบใบรับจาง
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

หมวด ๑
การผลิต

มาตรา ๖ แบบการแจงสําหรับผู ทําการผลิตอยางนอย ตองมี
รายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของผูทําการผลิต
(๒) ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร

มาตรา ๕ ผู ใดจะทําการผลิต เมื่อจะเริ่มทําการผลิตใหแจงตอ

(๔) รายการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

พนักงานเจาหนาที่กอนเริ่มทําการผลิต
แบบการแจงสําหรับเจาของลิขสิทธิอ์ ยางนอย ตองมีรายการดังตอไปนี้
เจาของลิขสิทธิ์ใดจะทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิต ใหแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่กอนเริ่มทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิตทุกครั้ง เวนแต
การทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิต เพื่อใชในการศึกษา เพื่อประโยชนใน
ทางราชการ เพื่อการสาธารณประโยชน หรือการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

(๑) ชื่อและที่อยูของเจาของลิขสิทธิ์
(๒) ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิต

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให
พนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูแจงในวันที่
ไดรับแจง

(๔) รายการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

ทําการผลิตแจงการผลิตตามมาตรา๕ วรรคหนึง่ สําหรับสถานทีผ่ ลิตทุกแหง

เมือ่ ไดรับแจงการทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิตตามมาตรา ๕ วรรค
สอง ถูกตองครบถวนแลว ใหอธิบดีออกเครื่องหมายรับรองงานตนแบบใหแก
เจาของลิขสิทธิ์โดยเร็วเพื่อใชแสดงบนผลิตภัณฑซีดี และใหเจาของลิขสิทธิ์
ทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิตไดนับแตวันที่ไดรับเครื่องหมายรับรองงาน
ตนแบบ

การยายสถานที่ผลิตตามที่ระบุในใบรับแจงตองแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่กอนวันที่ยายสถานที่ผลิต

การออกเครื่องหมายรับรองการผลิตและเครื่องหมายรับรองงาน
ตนแบบใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

การแจงตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด

มาตรา ๑๐ ผูทําการผลิตมีหนาที่ตองดําเนินการดังตอไปนี้

มาตรา ๗ ในกรณีทผี่ ทํู าการผลิตมีสถานทีผ่ ลิตมากกวาหนึง่ แหง ใหผู

มาตรา ๘ ใหอธิบดีกาํ หนดเครือ่ งหมายรับรองการผลิตสําหรับผูทําการ
ผลิตและเครื่องหมายรับรองงานตนแบบสําหรับเจาของลิขสิทธิ์เพื่อแสดงบน
ผลิตภัณฑซีดีที่ทําการผลิตโดยผูทําการผลิตที่ไดแจงตามมาตรา ๕
ลักษณะ กระทํา และวิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองการผลิตและ
เครื่องหมายรับรองงานตนแบบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด

(๑) แสดงใบรับแจงการผลิตไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ผลิตตามที่
ระบุไวในใบรับแจงฃ
(๒) จัดทําบัญชีแสดงจํานวน ปริมาณการผลิต การขาย การจําหนาย
และการมีไวในการครอบครองซึ่งผลิตภัณฑซีดีที่ทําการผลิตโดยใหมีขอความ
รายการ และระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชีตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด

มาตรา ๑๑ ผูทําการผลิตมีหนาทีต่ องทําและแสดงเครือ่ งหมายรับรอง
มาตรา ๙ เมื่อไดรับแจงการทําการผลิตตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
ถูกตองครบถวนแลว ใหอธิบดีออกเครื่องหมายรับรองการผลิตใหแกผูทําการ
ผลิตโดยเร็ว เพื่อใชแสดงบนผลิตภัณฑซีดี และใหทําการผลิตไดนับแตวันที่
ไดรับเครื่องหมายรับรองการผลิต

การผลิตและแสดงเครื่องหมายรับรองงานตนแบบตามมาตรา ๘ วรรคสอง

มาตรา ๑๒ เจาของลิขสิทธิ์มีหนาที่ตองทําเครื่องหมายรับรองงาน
ตนแบบตามมาตรา ๘ วรรคสอง
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มาตรา ๑๓ หามผูใดใชเครือ่ งหมายรับรองการผลิตเวนแตเปนผูทําการ
ผลิตที่ไดแจงการผลิตตามมาตรา ๕ วรรคนหนึ่ง และไดรับเครื่องหมายรับรอง
การผลิตตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
หามผูใดใชเครือ่ งหมายรับรองงานตนแบบ เวนแตเปนเจาของลิขสิทธิ์
ที่ไดแจงการผลิตหรือวาจางทําการผลิตตามมาตรา ๕ วรรคสอง และไดรับ
เครื่องหมายรับรองงานตนแบบตามมาตรา ๙ วรรคสองหรือเปนผูทําการ
ผลิตที่รับจางทําการผลิตจากเจาของลิขสิทธิ์ที่ไดแจงการผลิตหรือวาจาง
ทําการผลิตตามมาตรา ๕ วรรคสอง และไดรับเครือ่ งหมายรับรองงานตนแบบ
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง

หมวด ๒
เครื่องจักร
และเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใด

มาตรา ๑๔ ในกรณีทผี่ ทํู าการผลิตเลิกกิจการหรือไมสามารถทําการ
ผลิตตอไปไดไมวากรณีใด ใหผูประสงคจะทําการผลิตตอไปแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๕ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูทําการผลิตเลิกกิจการ
หรือไมสามารถทําการผลิตตอไปได

ตออธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมา หรือมีไวในครอบครอง

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูทําการผลิตเปนผูแจง
ตามมาตรา ๕

การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด

มาตรา ๑๕ หามผูใดปลอม หรือเลียนเครื่องหมายรับรองการผลิต

มาตรา ๑๗ ผูใดจําหนาย จาย โอน เครื่องจักร ตองแจงตออธิบดี

หรือเครื่องหมายรับรองงานตนแบบเพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมาย
รับรองเชนวานั้น

มาตรา ๑๖ ผูใดไดมา หรือมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องจักร ตองแจง

ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จําหนาย จาย โอน
ความในวรรหนึง่ ใหใชบังคับแกกรณีทเี่ ครือ่ งจักรพนจากการครอบครอง
ของผูครอบครองตามมาตรา ๑๖ ดวยประการอื่นไมวากรณีใด
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การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด

มาตรา ๑๘ ผูใดไดมา หรือมีไวในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกหรือ
วัสดุอื่นใดอันเป นวัตถุดิบทีใ่ ช ในการผลิตตองแจงตออธิบดีถึงประเภท ชนิด
ปริมาณ และสถานที่ เก็บเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใดนั้นภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดมา หรือมีไวในครอบครอง

หมวด ๓
พนักงานเจาหนาที่

ประเภท ชนิด ปริมาณ เม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใด ที่ตองแจงตาม
วรรคหนึ่ง และหลักเกณฑวิธีการในการแจงใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด

มาตรา ๑๙ ในการปฎิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานทีผ่ ลิตในระหวางพระอาทิตยขึน้ ถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการผลิตของสถานทีผ่ ลิตนัน้ เพือ่ ตรวจสอบใบรับแจง เครือ่ งจักร
เม็ดพลาสติก หรือวัสดุอื่นใดอันเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินการกับผูกระทําความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือใหสงสมุดบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ถอยคํา สมุดบัญชี เอกสาร หรือ
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หลักฐานดังกลาวอาจมีประโยชนแกการคนพบหรือใชเปนพยานหลักฐานใน
การพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๐ ในการปฎิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาที่

หมวด ๔
บทกําหนดโทษ

แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๑ ในการปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๒ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ วรรค
หนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๓ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๕ วรรรคสอง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองแสนบาท

มาตรา ๒๔ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๒๕ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๑๐ (๒) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๒๖ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๓๖๐
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มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองแสนบาท

มาตรา ๒๘ ผูใดฝาฝนตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทาจําคุกตัง้ แตหกเดือน
ถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท

มาตรา ๓๐ ผูใดไมปฎิบตั ติ ามมาตรา ๑๖ หรือ มาตรา ๑๗ ตองระวาง

มาตรา ๓๕ ความผิดซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ถาผูกระทําความผิด
ยอนยอมชําระคาปรับในอัตราอยางสูงตออธิบดี ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๓๖ ๒ ในกรณีทผี่ กระทาผิ
ู
ดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ต องสั่งการหรือกระทําการและละเวนไม
สัง่ การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิตบิ คุ คลนัน้ กระทาความผิด ผูนัน้ ตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

โทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

มาตรา ๓๑ ผู ใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๒ ผู ใดขัดขวางหรือไมปฎิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๓ ผูใดแจงมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ โดยแสดงขอความ
อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๗ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้ เมือ่ พนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาป ไดกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตนิ ี้
อีก ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษทีศ่ าลกําหนดไวสําหรับความผิดครัง้ หลัง

มาตรา ๓๘ (มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๔๘ ลงวัน
ที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ วินิจฉัย รางพระราชบัญญัติการผลิต ผลิตภัณฑซีดี
พ.ศ.....เฉพาะมาตรา ๓๘ เปนอันตกไป) ๓

มาตรา ๓๙ ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและกาารคาระหวางประเทศ
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้
๒

๓

มาตรา ๓๔ ผูใดแจงตามมาตรา ๑๘ โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
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มาตรา ๘๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๘ ผูใดไมปฎิบัติตามหรือฝาฝนมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหศาลสั่งริบ
เครื่องจักรนั้นเครื่อจักรที่ศาลสั่งริบ ใหนําไปใชประโยชนในทางราชการ หรือจําหนาย
ใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทําลาย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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บัญญัตินี้ใชบังคับ หากพนระยะเวลาดังกลาว ตองระวางโทษตามมาตรา ๓๑
และหากแจงโดยแสดงขอความอันเปนเท็จตองระวา่งโทษตามมาตรา ๓๔

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๐ ผูใดทําการผลิตอยูแลวในวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ
หากประสงคจะทําการผลิตตอไปใหแจงตอพนักานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากพนระยะเวลา
ดังกลาว ตองระวางโทษตามมาตรา ๒๒

มาตรา ๔๑ ผูใดไดมา หรือมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องจักรอยูแลว
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคัับ ใหแจงตออธิบดีตามมาตรา ๑๖ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากพนระยะเวลาดังกลาว
ตองระวางโทษตามมาตรา ๓๐ และหากแจงโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ
ตองระวางโทษตามมาตรา ๓๓

มาตรา ๔๒ ผูใดไดมา หรือมีไวในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกหรือ
วัสดุอื่นใดอันเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหแจงตออธิบดีตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราช

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ปจจุบันการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในรูปผลิตภัณฑซีดีไดทวีความรุนแรงจนกระทั่งกลไกของรัฐที่มีอยูไม
สามารถทีจ่ ะควบคุม หรือปองปรามการละเมิดดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงเห็นสมควรมีมาตรการกํากับดูแลการผลิตผลิตภัณฑซีดี โดยการกําหนด
ขั้นตอนการแจงการผลิตสําหรับผูที่ประสงคจะประกอบการผลิต การครอบ
ครองเครื่องจักรที่ใชในการผลิต ตลอดจนการรายงานปริมาณและสถานที่
เก็บวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ซึ่งมาตรการดังกลาวจะชวยเสริมสรางกลไกลการ
ปองปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากขึ้น รวมทั้ง
จะทําใหการจัดเก็บภาษีอากรไดผลเต็มที่ทั้งจะทําใหผู ประกอบธุรกิจเกี่ยว
กับการผลิตผลิตภัณฑซีดดี าํ เนินการผลิตสินคาทีถ่ กู ตองตามกฎหมาย จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ
และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๙

พระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ
และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคมคม พ.ศ. ๒๕๓๙
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน

๓๖๘
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯใหประกาศวา

“ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ”๒ หมายความวา ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญ
พิเศษตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

โดยทีเ่ ปนการสมควรจัดตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ และใหมีวธิ พี จิ ารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

“ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ”๓ หมายความวา ประธาน
ศาลอุ ท ธรณคดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษตามกฎหมายวาดวยการจั ด ตั้ ง ศาลอุ ท ธรณ
คดีชํานัญพิเศษ
“คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม”๔ หมายความวา คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุตธิ รรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาล
ยุติธรรม
“คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม”๕ หมายความวา คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
มาตรา ๔ ๖ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบั ญ ญัติขึ้นไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กวา “พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ” หมายความวา
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง และศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศภาค
“คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ” หมายความ
วา คดีแพงและคดีอาญาที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
“คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ” หมายความวา
คดีแพงและ คดีอาญาที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๕๕ ก/หนา ๑/๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๙

๒

๓

๔

๕

๖

มาตรา ๓ นิยามคําวา “ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓ นิยามคําวา “ประธานศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ” เพิม่ โดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓ นิยามคําวา “คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓ นิยามคําวา “คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๗๐
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มาตรา ๖ การจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

หมวด ๑
ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ

ประเทศภาค ใหกระทําโดยพระราชบัญญัตซิ งึ่ จะตองระบุเขตศาลและกําหนด
ที่ตั้งศาลนั้นไวดวย

มาตรา ๗ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปนี้
(๑) คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
(๒) คดีอาญาเกีย่ วกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๑
ถึงมาตรา ๒๗๕

มาตรา ๕ ใหจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลางขึ้น และจะเปดทําการเมื่อใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางมีเขต
ตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี แตบรรดาคดีทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่เกิดขึ้นนอกเขตของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางจะยื่นฟองตอศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลางก็ได ทัง้ นี้ ใหอยูในดุลยพินจิ ของศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางทีจ่ ะไมยอมรับพิจารณา
พิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟองเชนนั้นได

(๓) คดีแพงเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดี
พิพาทตามสัญญาถายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ
(๔) คดีแพงอันเนือ่ งมาจากการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๒๗๕
(๕) คดี แพงเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย นสิ น คา หรื อ ตราสาร
การเงินระหวางประเทศ หรือการใหบริการระหวางประเทศ การขนสง
ระหวางประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
(๖) คดีแพงเกีย่ วกับเลตเตอรออฟเครดิตทีอ่ อกเกีย่ วเนือ่ งกับกิจกรรม
ตาม (๕) การสงเงินเขามาในราชอาณาจักรหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ทรัสตรีซีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับกิจการดังกลาว

๓๗๒
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(๗) คดีแพงเกี่ยวกับการกักเรือ
(๘) คดีแพงเกี่ยวกับการทุมตลาด และการอุดหนุนสินคาหรือการให
บริการจากตางประเทศ
(๙) คดีแพงหรือคดีอาญาทีเ่ กีย่ วกับขอพิพาทในการออกแบบวงจรรวม
การคนพบทางวิทยาศาสตร ชื่อทางการคา ชื่อทางภูมิศาสตรที่แสดงถึงแหลง
กําเนิดของสินคา ความลับทางการคา และการคุมครองพันธุพืช
(๑๐) คดีแพงหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของ
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
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๓๗๓
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ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษใหเปนที่สุด ในกรณีเชนวานี้ ถาตามคําวินิจฉัยของประธาน
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ จะตองเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี ใหศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกลาว และใหถือวากระบวน
พิจารณาที่ไดดําเนินการไปแลวในศาลเดิมกอนมีคําพิพากษาไมเสียไป เวนแต
ศาลที่รับโอนคดีจะมีคําสั่งเปนอยางอื่นเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ปญหานั้นใหประธานศาลฎีกาเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา
ใหเปนที่สุด

มาตรา ๑๐ คดีที่คางพิจารณาอยูในศาลทรัพยสินทางปญญาและ

คดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไมอยูในอํานาจ
ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

การคาระหวางประเทศภาค คูความทุกฝายอาจตกลงกันรองขอตอศาลนั้น
ใหโอนคดี ไ ปพิ จ ารณาพิ พ ากษาในศาลทรั พ ยสิ น ทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศระหวางประเทศกลางได แตหามมิใหอนุญาตตามคําขอเชน
วานั้น เวนแตศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางจะ
ไดยินยอมกอน

มาตรา ๘ เมื่อศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

มาตรา ๑๑ ให ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

(๑๑) คดีแพงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทตาม (๓)
ถึง (๑๐)

เปดทําการแลว หามมิใหศาลชั้นตนอื่นรับคดีที่อยูในอํานาจศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศไวพิจารณาพิพากษา

มาตรา ๙ ๗ ในกรณีมปี ญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศหรือไม ไมวาปญหานัน้ จะเกิดขึน้ ในศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศหรือศาลยุติธรรมอื่น ใหศาล
นั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวแลวเสนอปญหานั้นใหประธาน

เปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และใหนําบทบัญญัติแหง
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใชบังคับแกศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศโดยอนุโลม
๗

มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๗๔
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หมวด ๒
ผูพิพากษาในศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ

๓๗๕
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ผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง และ
อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ภาค
ศาลละหนึง่ คน และใหมีรองอธิบดีผพิู พากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลางและรองอธิบดีผู พิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญา
และกาคาระหวางประเทศภาคศาลละหนึ่งคน และในกรณีที่มีความจําเปน
เพื่อประโยชนในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความ
เห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําหนดใหมีรองอธิบดีผูพิพากษาในแตละ
ศาลมากกวาหนึ่งคนแตไมเกินสามคนก็ได

มาตรา ๑๔ ผูพิพากษาในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

มาตรา ๑๒ ๘ ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
ทุกศาล ใหมีผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบตามจํานวนที่คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกําหนด

มาตรา ๑๓ ๙ ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง และศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศภาค ใหมีอธิบดี
๘

๙

มาตรา ๑๒ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๓ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเทศจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการซึ่งมีความรูและความเขาใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

มาตรา ๑๕ ผู พิพากษาสมทบจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากบุคคลผูทรงคุณวุฒิทางทรัพยสินทางปญญาหรือการคาระหวาง
ประเทศซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคัดเลือกตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณ
(๓) ไดรับการอบรมในเรือ่ งความมุงหมายของศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและหนาที่ตุลาการมาแลวตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๓๗๖
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(๔) มีความรูความชํานาญทางทรัพยสินทางปญญาหรือการคาระหวาง
ประเทศ

๓๗๗
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มาตรา ๑๖ ผูพิพากษาสมทบพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ออกตามวาระ

(๕) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๖) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(๗) เปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนผูพิพากษา
สมทบ หรือเปนโรคที่ระบุไวในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
(๙) เปนขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง สมาชิกรัฐสภา ผูบริหารหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผูบริ
ู หารราชการสวนทองถิน่ หรือสมาชิกสภาทองถิน่ ขาราชการอัยการ ขาราชการ
ตํารวจ หรือทนายความ ๑๐
ผูพิพากษาสมทบใหดํารงตําแหนงคราวละหาป แตจะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งผูซึ่งพนจากตําแหนงใหดํารงตําแหนงตอไปอีกก็ได
กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาสมทบตองปฏิญาณตนตอหนาอธิบดีผู
พิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ วาจะปฎิบัติ
หนาที่โดยเที่ยงธรรมและรักษาความลับในราชการ
๑๐

ศาลทรัพยสินทางปญญา

มาตรา ๑๕ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามอยางใดอยางหนึง่ ตามมาตรา ๑๕
(๕) ขาดการปฎิบัติหนาที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดตอกันโดยไมมี
เหตุอันสมควร
(๖) ประพฤติตนไมเหมาะสมแกการเปนผูพิพากษาสมทบ
การพนจากตําแหนงตาม (๒) หรือ (๓) ใหนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ ถาเปนการพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ตองไดรับ
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการตุ ล าการตามกฎหมายวาดวยระเบี ย บ
ขาราชการฝายตุลาการ และใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหพนจากตําแหนง

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ตําแหนงผูพิพากษาสมทบวางลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามมาตรา ๑๖ (๑) จะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการคัดเลือกขึ้นแทนตําแหนง
ที่วางก็ได เวนแตวาระของผูพิพากษาสมทบเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะ
ไมแตงตั้งบุคคลแทนก็ได ใหผู พิพากษาสมทบซึ่งดํารงตําแหนงแทนอยู ใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน

๓๗๘
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มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งผู พิพากษาสมทบขึ้นใหม

มาตรา ๒๒ ใหอธิบดีผพิู พากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

หรือมีการแตงตั้งแลวแตยังไมไดเขารับหนาที่ ใหผูพิพากษาสมทบซึ่งออกไป
ตามวาระคงอยูปฎิบัติหนาที่ไปพลางกอน และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีที่ตนไดนั่งพิจารณาไวกอนจนกวาจะเสร็จคดีนั้น แตตองไมเกินหกสิบวัน
นับแตวันครบกําหนดออกตามวาระ

ระหวางประเทศกลางหรืออธิบดีผู พิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศภาค แลวแตกรณี หรือผูทําการแทนในตําแหนงดังกลาว
กําหนดเวรปฎิบัติการของผูพิพากษาสมทบซึ่งจะตองปฎิบัติหนาที่

มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศตองมีผูพิพากษาไมนอยกวาสองคน
และผูพิพากษาสมทบอีกหนึ่งคนจึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีได
สวนการทําคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลนัน้ จะตองบังคับตามเสียงฝายขางมาก

มาตรา ๒๐ ผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศคนใดคนหนึ่งมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาหรืออกคําสั่งใด ๆ
นอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีได

มาตรา ๒๑ เมือ่ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
เห็ น เปนการสมควร จะใหศาลอื่นหรือเจาพนั ก งานศาลทํ า การสืบพยาน
หลักฐานสวนใดสวนหนึ่งแทนได การสืบพยานหลักฐานดังกลาวจะกระทํา
ในศาลหรือนอกศาลก็ได
ในกรณีที่การสืบพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งเปนการสืบพยาน
หลักฐานของฝายโจทกในคดีอาญาจะกระทําลับหลังจําเลยไมได ทั้งจะตอง
ใหจําเลยมีโอกาสถามคานพยานบุคคลหรือคัดคานพยานหลักฐานอื่นไดอยาง
เต็มที่ เวนแตจะเปนกรณีที่อาจสืบพยานหลักฐานลับหลังจําเลยไดตามมาตรา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑๑

ผูพิพากษาสมทบซึง่ นัง่ พิจารณาคดีใดจะตองพิจารณาคดีนนั้ จนเสร็จ
เวนแตไมอาจปฎิบตั หิ นาทีไ่ ดเพราะเจ็บปวยหรือมีเหตุจาํ เปนอยางอืน่ ในกรณี
เชนวานี้ ใหผู มีอํ านาจตามวรรหนึ่ ง จัด ใหผู พิ พากษาสมทบคนอื่ น ปฎิบั ติ
หนาที่แทน
ผู พิพากษาสมทบจะไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชา
ที่พัก และคาตอบแทบอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๓ ใหนําบทบัญญัตวิ าดวยการคัดคานผูพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการคัดคานผูพิพากษาสมทบ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๔ ผูพิพากษาสมทบเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๕ ใหนําบทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัยสําหรับ
ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการมาใช
บังคับแกผูพิพากษาสมทบโดยอนุโลม
๑๑

มาตรา ๒๑ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๘๐
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มาตรา ๒๘ ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนอาจตองอางอิง

หมวด ๓
วิธีการพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ

มาตรา ๒๖ กระบวนพิจารณาในศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้และ
ขอกําหนดตามมาตรา ๓๐ ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดดังกลาว
ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม

ในภายหนาจะสูญหายหรือยากแกการนํามาเมื่อมีคดีทรัพยสินทางปญญา
หรือการคาระหวางประเทศเกิดขึ้น หรือถาคูความฝายใดในคดีเกรงวาพยาน
หลักฐานที่ตนจํานงจะอางอิงจะสูญหายเสียกอนที่จะนํามาสืบหรือเปนการ
ยากที่จะนํามาสืบในภายหลังบุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอตอ
ศาลศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศโดยทําเปนคํารอง
ขอหรือคํารองใหศาลมีคําสั่งใหสืบพยานหลักฐานนั้นไวทันที
เมื่อศาลไดรัคําขอเชนวานั้น ใหศาลหมายเรียกผูขอและคูความอีก
ฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมาศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้น
แลว ใหศาลสั่งคําขอตามที่เห็นสมควร ถาศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแลวใหสืบ
พยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว

มาตรา ๒๙ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๒๘

มาตรา ๒๗ ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

ผูยื่นคําขอจะยื่นคํารองรวมไปดวยเพื่อใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการ
คาระหวางประเทศมีคําสั่งหรืออกหมายตามที่ขอโดยไมชักชา และถาจําเปน
จะตองขอใหศาลมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยาน
หลักฐานทีข่ อสืบไวกอน โดยมีเงือ่ นไขอยางใดอยางหนึง่ ตามทีศ่ าลเห็นสมควร
ก็ได

ดําเนินการนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมเลื่อนคดีจนกวาจะเสร็จการ
พิจารณา เวนแตมีเหตุจาํ เปนอันมิอาจกาวลวงเสียได และเมือ่ เสร็จการพิจารณา
คดี ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศใหรีบทําคําพิพากษา
หรือคําสั่งโดยเร็ว

ใหนํามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชแกกรณีตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม

๓๘๒
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มาตรา ๓๐ เพือ่ ใหการดําเนินกระบวนการพิจารณาเปนไปโดยสะดวก

มาตรา ๓๓ ในคดีแพง คูความจะแตงตั้งบุคคลใดซึ่งมีภูมิลําเนาใน

รวดเร็ว และเที่ยงธรรม อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลางโดยอนุมตั ปิ ระธานศาลฎีกามีอาํ นาจออกขอกําหนดใด ๆ
เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟงพยานหลักฐานใชบังคับ
ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศได แตขอกําหนด
ดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิในการตอสูคดีอาญาของจําเลยตองลดนอยกวาที่
บัญญัติไวในกฎหมาย

เขตศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศเพื่อรับคําคู ความ
หรือเอกสารแทนตนก็ได โดยใหยื่นคําขอตอศาลที่พิจารณาคดีนั้น เมื่อศาล
อนุญาตแลว จะสงคําคูความหรือเอกสารแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งนั้นก็ได

ขอกําหนดนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๓๑ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศอาจ
ขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได แตตองใหคูความทุกฝายทราบ และไมตัดสิทธิคูความในอันที่
จะขอใหเรียกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญฝายตนมาใหความเห็นโตแยงหรือ
เพิ่มเติมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดังกลาว

มาตรา ๓๒ ๑๒ ผูทรงคุณวุฒหิ รือผูเชีย่ วชาญทีศ่ าลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศขอใหมาใหความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ
คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมกําหนด
๑๒

มาตรา ๓๒ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ถาคูความไมมีภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานในเขตศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่พิจารณาคดี ศาลนั้นจะสั่งใหคูความ
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในเขตศาลนั้นซึ่งจะเปนการสะดวกในการสงคํา
คูความหรือเอกสารภายในเวลาที่ศาลดําหนดเพื่อรับคําคูความหรือเอกสาร
แทนก็ได
ถาคูความไมปฎิบัติตามคําสั่งศาลตามวรรคสอง การสงคําคูความ
หรือเอกสารจะกระทําโดยวิธีป ดประกาศไว ณ ศาลที่พิจารณาคดี แจงให
คูความมารับคําคูความหรือเอกสารนั้นแทนการสงโดยวิธีอื่นก็ได การสงคํา
คู ความหรือเอกสารโดยวิธีเชนนี้ใหมีผลใชไดเมื่อพนสิบหาวันนับแตวันปด
ประกาศ
การสงคําคูความหรือเอกสารแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้ง ใหกระทําได
เชนเดียวกับการสงคําคู ความหรือเอกสารแกคู ความหรือการสงโดยวิธีอื่น
แทนดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง การสงคํา
คูความหรือเอกสารแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามความในวรรคนี้ใหมีผลใชได
เมื่อพนเจ็ดวันนับแตวันสงหรือสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีการสงโดยวิธีอื่นแทน

มาตรา ๓๔ ในคดีแพง เมื่อศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศแจงกําหนดนัดพิจารณาใหคูความฝายใดทราบแลว คูความ

๓๘๔
384

๓๘๕
385

ศาลทรัพยสินทางปญญา

ฝายนั้นไมมาศาลตามกําหนดนัด ใหเปนหนาที่ของคูความฝายนั้นมารับทราบ
กําหนดนัดตอไปจากศาลเอง หากไมมารับทราบ ใหถือวาคูความฝายนั้นได
ทราบกําหนดนัดตอไปแลว

หมวด ๔
อุทธรณและฎีกา ๑๓

มาตรา ๓๕ ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรม
เดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งอยูในอํานาจของ
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ใหศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศรับพิจารณาพิพากษาขอหาความผิดบท
อื่นไวดวย

มาตรา ๓๖ ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนความผิด
หลายกรรมตางกันในความผิดเกี่ยวเนื่องกัน และบางกรรมไมอยูในอํานาจ
ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศจะรับพิจารณาพิพากษาทุกกรรม หรือไม
รับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่งหรือหลายกรรมที่ไมอยู ใน
อํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ โดยใหโจทก
แยกฟองเปนคดีใหมยังศาลที่มีอํานาจก็ได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความสะดวกและ
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเปนสําคัญ

มาตรา ๓๘ ๑๔ การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณคดีชาํ นัญ
พิเศษโดยใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือ
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๗ ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ

๑๓

ตามที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกําหนด เมื่อศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศพิจารณาเห็นสมควรหรือ
เมื่อคู ความรองขอ ศาลมีอํานาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนและเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม

๑๔

หมวด ๔ อุทธรณ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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๓๘๗
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มาตรา ๓๙ ๑๕ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษและผลแหง
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ใหนําบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๐ ๑๖ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณคดี
ชํานัญพิเศษ ใหนําบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพงหรือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพยสินทางปญญาและการ
คาระหวางประเทศในศาลฎีกาใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๑ ๑๗ (ยกเลิก)

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

มาตรา ๔๒ ๑๘ (ยกเลิก)
๒๐

มาตรา ๔๓ ๑๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๔ ๒๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๕ ๒๑ (ยกเลิก)

๒๑

มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๘๘
388

ศาลทรัพยสินทางปญญา

๓๘๙
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มาตรา ๔๗ ในระหวางทีศ่ าลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๖ คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่ค างพิจารณาอยู ในศาลชั้นตนใน
วันเปดทําการของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่ได
จัดตัง้ ขึน้ มาตามมาตรา ๕ ใหศาลชัน้ ตนนัน้ คงพิจารณาพิพากษาตอไปจนเสร็จ
โดยถือวาคดีนั้นมิใชคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ แตถาคูความทุกฝายตกลงกันรองขอใหโอนคดีนั้นไป
พิจารณาพิพากษาในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศเปดทําการ ก็ใหศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศนัน้ รับคดีไวพิจารณาพิพากษาตอไป

ประเทศภาคยังมิไดเปดทําการในทองที่ใดใหศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศกลางมีเขตในทองที่นั้นดวย ในคดีแพงโจทกจะยื่น
ฟองตอศาลจังหวัดที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตของศาลหรือตอศาลจังหวัด
ที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลก็ได และในคดีอาญา โจทกจะยื่นคําฟองตอศาล
จังหวัดแหงทองที่ที่ความผิดเกิดขึ้น อางหรือเชื่อวาไดเกิดขึ้น หรือจําเลยมีที่
อยูหรือถูกจับไดหรือทองที่ที่เจาพนักงานทําการสอบสวนจําเลยก็ได ใหศาล
จังหวัดแจงไปยังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
เมื่อศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางรับคดีนั้นไว
แลวจะออกไปทําการไตสวนมูลฟอง นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ ศาล
จังหวัดแหงทองที่นั้น หรือจะกําหนดใหทําการไตสวนมูลฟอง นั่งพิจารณา
และพิพากษาคดี ณ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลางก็ได ตามที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
จะเห็นสมควร
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางอาจขอให
ศาลจั ง หวั ด แหงทองที่ ที่ โจกทยื่ น คํ า ฟองไวหรื อ ศาลจั ง หวั ด อื่ น ใดดํ า เนิ น
กระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใชเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแหงคดีไดตาม
ความจําเปน ในกรณีเชนนี้ใหศาลจังหวัดนําวิธีพิจารณาทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศในหมวด ๓ มาใชบังคับแกการดําเนินการกระบวน
พิจารณาในศาลนั้น
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ใหศาลจังหวัดที่โจทกยื่นฟองไวหรือศาลจังหวัดอื่นตามวรรคสอง
มีอํานาจออกหมายขังหรือปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยได

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๒

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

มาตรา ๑๒ คดีทศี่ าลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คดีทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากคดี
อาญาและคดีแพงโดยทั่วไป ซึ่งหากไดรับการพิจารณาโดยผู พิพากษาซึ่งมี
ความรู และความเขาใจในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยสิ น ทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ โดยมีบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู และความเขาใจในเรื่อง
ดังกลาวเขามารวมพิจารณาและพิพากษาคดีดวย จะทําใหการพิจารณาคดี
เปนไปโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งศาล
ทรั พ ย สิ น ทางปญญาและการคาระหวางประเทศขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะโดยมีวธิ พี จิ ารณาคดี
เปนพิเศษเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

มีคําพิพากษาหรือคําสั่งกอนวันเปดทําการของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ใหอุทธรณไปยังศาลฎีกา และใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งใชบังคับอยู ในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับในการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลฎีกา
บรรดาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่ค าง
พิจารณาอยูในศาลฎีกากอนวันเปดทําการของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวัน
ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
๒๒

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หนา ๑๖/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
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มาตรา ๑๓ ใหแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงมีอยูตอไปตามความจําเปนจนกวาคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศกําหนด
เปนอยางอื่น

มาตรา ๑๔ ในระหวางที่ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษยังไมเปด
ทําการ การวินิจฉัยวาคดีใดจะอยูในอํานาจของศาทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศหรือไมตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ทรั พ ยสิ น ทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิ ธี พิ จ ารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใหประธานศาลฎีกาเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
ประธานศาลฎีกาใหเปนที่สุด

มาตรา ๑๕ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของ
รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงยุ ติ ธ รรมที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
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พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ จี้ นกวาจะมีระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ

มาตรา ๑๖ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการปรับปรุง
หลักเกณฑการอุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
โดยใหคดีแพงที่ขึ้นสูศาลฎีกาจะตองไดรับอนุญาตจากศาลฎีกาแตระบบการ
อุ ท ธรณคดี ท รั พ ยสิ น ทางปญญาและการคาระหวางประเทศในปจจุ บั น
กฎหมายบัญญัติใหคูความมีสิทธิอุทธรณโดยตรงตอศาลฎีกา ซึ่งไมสอดคลอง
กับหลักเกณฑที่แกไขใหมดังกลาวประกอบกับไดมีการจัดตั้งศาลอุทธรณคดี
ชํานัญพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษตาง ๆ สมควรแกไข
ปรับปรุงหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกาในคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศใหมีความสอดคลองเปนระบบเดียวกัน รวมทัง้ แกไขวิธพี จิ ารณา
ที่เกี่ยวของใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ประเด็นการทําสํานวนการสอบสวนคดี
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา

๓๙๖
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๑.๒ การมอบอํานาจ

ประเด็นการทําสํานวนการสอบสวนคดี
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา

๑. คดีละเมิดลิขสิทธิ์
๑.๑ ความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์

๑.๒.๑ กรณีเจาของลิขสิทธิ์มอบอํานาจ ใหตรวจสอบกอน
วาเจาของลิขสิทธิ์ไดมอบอํานาจใหแตงตั้งตัวแทนหรือไม หากไดมอบอํานาจ
ใหผูรับมอบอํานาจชวงรองทุกขไว หนังสือมอบอํานาจชวงตองระบุใหชัดเจน
วาผูรับมอบอํานาจชวงนั้นมารองทุกขในงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจาของลิขสิทธิ์
ไมใชรองทุกขในงานลิขสิทธิ์ของผูรับมอบอํานาจจากเจาของลิขสิทธิ์
๑.๒.๒ การมอบอํานาจตองระบุใหชัดเจนวา ใหดําเนินการ
ใดแทนผูเสียหายไดบางเชน แจงความ รองทุกข ประนีประนอมยอมความ
หรือถอนคํารองทุกข เปนตน

๑.๑.๑. ใหทําการสอบสวนใหชัดเจนวาใครเปนเจาของลิขสิทธิ์
หรือไดงานอันมีลขิ สิทธิม์ าอยางไร พรอมหลักฐานยืนยันความมีลขิ สิทธิ์ เพราะ
ผูไดรับมอบอํานาจหรือผูไดรับอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์ไมใชผู
เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๑.๒.๓ กรณีเจาของลิขสิทธิเ์ ปนชาวตางประเทศตองมีหนังสือ
มอบอํานาจพรอมคําแปลเปนภาษาไทย โดยผานการับรองความถูกตองขอ
เอกสารทั้งหมดจากกงสุลสยาม(สถานทูตไทย) หรือใหพนักงานโนตารีฟบลิก
หรือแมยีสเติร็ด หรือบุคลลอื่นซึ่งกฎหมายแหงทองถิ่นตั้งใหเปนผูมีอํานาจ
รับรองการมอบอํานาจและตองมีใบสําคัญของรัฐบาลตางประเทศที่เกี่ยวของ
แสดงวาบุคคลนั้นเปนผูมีอํานาจกระทําการได

๑.๑.๒ ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ตางประเทศ เชน งานการตูน
ของประเทศญี่ปุ นมักจะปรากฏจากเอกสารวาบุคคที่อ างวาเปนผู เสียหาย
เปนผูทรงสิทธิ์ที่เรียกวา Promotion and Marchandising Right จึงควร
สอบใหไดความชัดเจนวาบุคคลดังกลาวเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือไม

๑.๒.๔ ตรวจสอบระยะเวลาการมอบอํานาจวาขณะรองทุกข
หนังสือมอบอํานาจมีผลใชบังคับหรือไม และถามีการมอบอํานาจชวง การ
มอบอํานาจชวงก็ตองอยูในระยะเวลาที่ผูรับมอบอํานาจทําการมอบอํานาจ
ชวงได

๓๙๘
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ประเด็นการทําสํานวน

๑.๓ ตองสอบสวนใหไดความวา งานทีถ่ กู ละเมิดโฆษณาครัง้ แรกเมือ่ ไร
และงานยังไดรับความคุมครองตามกฎหมายหรือไม โดยใหสงหลักฐานแสดง
ความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ประกอบรายละเอียด วัน เดือน ป และ
สถานที่ออกโฆษณาเผยแพรครั้งแรก

ของกลางที่ยึดไดมีสวนเกี่ยวของในการเผยแพรอยางไร แผนบันทึกงานดนตรี
กรรมที่ใชเผยแพรเปนประเภทใด (ซีดี วีดีโอซีดี ฯลฯ) และเปนแผนลิขสิทธิ์
ของแทของผู เสียหายหรือเปนแผนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะอัตราโทษของ
การนําของแทกับของที่ละเมิดมาใชเผยแพร อัตราโทษจะหนักเบาตางกัน

๑.๔ หากเจาของลิขสิทธิ์ไดรับการโอนลิขสิทธิ์จากผูสรางสรรค ตอง
มีหลักฐานการโอนลิขสิทธิ์เปนหนังสือดวย

๑.๕.๕ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหผูเสียหายหรือผูรับมอบ
อํานาจจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ เจาของลิขสิทธิ์ ชื่องานอันมีลิขสิทธิ์
ผูสรางสรรค วันเดือน ป และประเทศที่โฆษณาครั้งแรกและจํานวนของกลาง
ที่ละเมิดเพื่อใชเปนเอกสารทายฟอง

๑.๕ ขอเท็จจริงที่ตองสอบสวนในคดี เกี่ยวกับความผิดฐานละเมิด
ลิขสิทธิ์
๑.๕.๑ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําละเมิดของผูตองหาโดย
ละเอียด
๑.๕.๒ ผูเสียหายหรือผูรับมอบอํานาจจากผูเสียหายยืนยันวา
ไดตรวจสอบของกลางแลววาละเมิดลิขสิทธิ์ของผูเสียหาย
๑.๕.๓ ของกลางที่อางวาละเมิดแตกตางจากของมีลิขสิทธิ์
อยางไร
๑.๕.๔ กรณีพบวาการเผยแพรงานวรรณกรรม สิ่งบันทึก
เสียง หรือโสตทัศนวัสดุใหสอบสวนขอเท็จจริงใหชัดเจนวาขณะจับกุมมีการ
เผยแพรเพลงใด ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูเสียหาย การเผยแพรทําโดยวิธีใด

๑.๕.๖ กรณีละเมิดงานวรรณกรรม ใหสอบสวนใหไดความ
วาไดสรางสรรคงานนั้นอยางไร มีการลอกเลียนหรือแปลมาจากงานใดบาง
หรือไม และถาเปนงานแปลตองสอบใหไดความวาเจาของงานเดิมนัน้ ไดอนุญาต
ใหมาแปลหรือไม พรอมเอกสารประกอบ และตองระบุใหชัดเจนวาละเมิด
ทั้งหมดหรือบางสวน ละเมิดตรงสวนใด โดยใหผู เสียหายทําตารางเปรียบ
เทียบงานที่ละเมิดใหชัดแจง
๑.๕.๗ กรณี ข องกลางเปนเทปวั ส ดุ โ ทรทั ศ น ใหสอบ
นายทะเบียนถึงการไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเทปหรือวัสดุโทรทัศน
ดวย
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ประเด็นการทําสํานวน

๒. คดีละเมิดเครื่องหมายการคา
๒.๑ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
๒.๑.๑ ใหสอบนายทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนพยาน
วาผูเสียหายไดจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาไวหรือไม ในรายการสินคาประเภท
ใด และใหพนักงานสอบสวนนําตัวอยางของกลางใหนายทะเบียนเปรียบเทียบวา
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของผูเสียหายที่จดทะเบียนไวหรือไม
พรอมแนบสําเนาทะเบียนเครือ่ งหมายการคาทีน่ ายทะเบียนรับรองความถูกตอง
๒.๑.๒ หากขอเท็จจริงไดความวาสินคาของกลางมีเครือ่ งหมาย
การคาเหมือนกับเครื่องหมายการคาของผูเสียหายที่จดทะเบียนไว แตของ
กลางไมมีในรายการสินคาที่ผูเสียหายจดทะเบียนไว ใหพนักงานสอบสวน
แจงขอหา เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ ในการประกอบการคา
ของผูอื่นมาใชหรือจําหนายหรือเสนอจําหนายซึ่งสินคาอันเปนสินคาที่มีชื่อ
รูป รอยประดิษฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๒ (๑) แลวแตกรณี
ซึ่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๒ เปนความผิดอันยอม
ความไดตองใหผูเสียหายรองทุกขตามกฎหมายดวย
๒.๒ กรณีของกลางทีย่ ดึ ไดเปนบุหรีห่ รือสุราทีม่ เี ครือ่ งหมายการคาปลอม
หรือลอกเลียนแบบใหทําการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศง ๒๔๖๙ พรอมสงของกลางไปทําการตรวจพิสูจน และให
พนักงานสอบสวนผูตรวจพิสูจนของกลางไวเปนพยานพรอมสงประกาศหรือ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของประกอบไวในสํานวนการสอบสวนดวย

ประเด็นการทําสํานวน
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๓. คดีละเมิดสิทธิบัตร
๓.๑ ใหสอบสวนนักวิชาการสิทธิบตั รหรือเจาหนาทีผ่ มีู สวนในการตรวจ
สอบสิทธิบัตรเปนพยานวาของกลางในคดีถือวาละเมิดสิทธิบัตรของผู เสีย
หายหรือไม ขอถือสิทธิใดพรอมแนบหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิบัตร และ
รายละเอียดที่ระบุถึงขอถอสิทธิของผูเสียหายดวย
๓.๒ ในกรณีที่ผูตองหาใหการตอสูเรื่องความสมบูรณของสิทธิบัตร
ควรสอบความเห็นของนักวิชาการสิทธิบัตรหรือผูเชี่ยวชาญพรอมแนบความ
เห็นของบุคคลดังกลาวที่ไดใหความเห็นวินิจฉัยไวกอนออกสิทธิบัตรนั้น ๆ
๓.๓ เนือ่ งจากพนักงานสอบสวนไมอาจจัดหานักวิชาการหรือผูเชีย่ วชาญ
ในการตรวจสอบของกลางจึงขอความรวมมือกรมทรัพยสินทางปญญาจัดหา
บุคคลดังกลาวเพื่อทําการตรวจสอบของกลางดวย

ภาคผนวก
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AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

PART I GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES
PART II STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE
AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Copyright and Related Rights
2. Trademarks
3. Geographical Indications
4. Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits
7. Protection of Undisclosed Information
8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences
PART III ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. General Obligations
2. Civil and Administrative Procedures and Remedies
3. Provisional Measures
4. Special Requirements Related to Border Measures
5. Criminal Procedures
PART IV ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS AND RELATED INTER-PARTES
PROCEDURES
PART V DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT
PART VI TRANSITIONAL ARRANGEMENTS
PART VII INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL PROVISIONS

Members,
Desiring to reduce distortions and impediments to international trade,
and taking into account the need to promote effective and adequate protection
of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to
enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate
trade;
Recognizing, to this end, the need for new rules and disciplines concerning:
(a) the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of
relevant international intellectual property agreements or conventions;
(b) the provision of adequate standards and principles concerning the
availability, scope and use of trade-related intellectual property
rights;
(c) the provision of effective and appropriate means for the enforcement
of trade-related intellectual property rights, taking into account
differences in national legal systems;
(d) the provision of effective and expeditious procedures for the
multilateral prevention and settlement of disputes between
governments; and
(e) transitional arrangements aiming at the fullest participation in the
results of the negotiations;
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Recognizing the need for a multilateral framework of principles, rules
and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods;
Recognizing that intellectual property rights are private rights;
Recognizing the underlying public policy objectives of national systems
for the protection of intellectual property, including developmental and
technological objectives;
Recognizing also the special needs of the least-developed country
Members in respect of maximum ﬂexibility in the domestic implementation of
laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable
technological base;
Emphasizing the importance of reducing tensions by reaching
strengthened commitments to resolve disputes on trade-related intellectual
property issues through multilateral procedures;
Desiring to establish a mutually supportive relationship between the
WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this
Agreement as “WIPO”) as well as other relevant international organizations;

PART I
GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES

Hereby agree as follows:

Article 1

Nature and Scope of Obligations
1.
Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members
may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection
than is required by this Agreement, provided that such protection does not
contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to
determine the appropriate method of implementing the provisions of this
Agreement within their own legal system and practice.
2.
For the purposes of this Agreement, the term “intellectual property”
refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1
through 7 of Part II.
3.
Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to
the nationals of other Members.1 In respect of the relevant intellectual property
right, the nationals of other Members shall be understood as those natural or
legal persons that would meet the criteria for eligibility for protection provided
for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome
Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated
1

When “nationals” are referred to in this Agreement, they shall be deemed, in the case of
a separate customs territory Member of the WTO, to mean persons, natural or legal, who
are domiciled or who haver a real and effective industrial or commercial establishment
in that customs territory.
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Circuits, were all Members of the WTO members of those conventions.2 Any
Member availing itself of the possibilities provided in paragraph 3 of Article 5
or paragraph 2 of Article 6 of the Rome Convention shall make a notiﬁcation as
foreseen in those provisions to the Council for Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (the “Council for TRIPS”).

Article 3

Article 2

Intellectual Property Conventions
1.
In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply
with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).
2.
Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing
obligations that Members may have to each other under the Paris Convention,
the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual
Property in Respect of Integrated Circuits.

2

In this Agreement, “Paris Convention” refers to the Paris Convention for the Protection
of Industrial Property: “Paris Convention(1967)” refers to the Stockholm Act of this
Convention of 14 July 1967, “Berne Convention” refers to the Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works ; “Berne Convention (1971)” refers to
the Paris Act of this Convention of 24 July 1971. “Rome Convention” refers to the
International Conventions for the Protection of Performers, Producers of Phonograms
and Broadcasting Organizations , adopted at Rome on 26 October 1961. “Treaty on
Intellectual Property in Respect of Intergrated Circuits” (IPIC Treaty) refers to the
Treaty on Intellectual Property in Respect of Intergrated Circuits, adopted at Washington on
26 May 1989. “WTO Agreement ” refers to the Agreement Istablishing the WTO.
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National Treatment
1.
Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment
no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the
protection 3 of intellectual property, subject to the exceptions already provided
in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the
Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated
Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting
organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided
under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided
in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of
the Rome Convention shall make a notiﬁcation as foreseen in those provisions
to the Council for TRIPS.
2.
Members may avail themselves of the exceptions permitted under
paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the
designation of an address for service or the appointment of an agent within the
jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure
compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the
provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a
manner which would constitute a disguised restriction on trade.

3

For the purposes of Articles 3 and 4 “protection” shall include matters affecting
the availability, acquistion, scope, maintenance and enforcement of intellectual property
rights as well as those matters affecting the use of intellectual property rights speciﬁcally
addressed in this Agreement.
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Article 4

The obligations under Articles 3 and 4 do not apply to procedures
provided in multilateral agreements concluded under the auspices of WIPO
relating to the acquisition or maintenance of intellectual property rights.

Most-Favoured-Nation Treatment
With regard to the protection of intellectual property, any advantage,
favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any
other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals
of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour,
privilege or immunity accorded by a Member:
(a) deriving from international agreements on judicial assistance or
law enforcement of a general nature and not particularly conﬁned
to the protection of intellectual property;
(b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention
(1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment
accorded be a function not of national treatment but of the
treatment accorded in another country;
(c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms
and broadcasting organizations not provided under this Agreement;
(d) deriving from international agreements related to the protection
of intellectual property which entered into force prior to the entry
into force of the WTO Agreement, provided that such agreements
are notiﬁed to the Council for TRIPS and do not constitute an
arbitrary or unjustiﬁable discrimination against nationals of other
Members.
Article 5

Multilateral Agreements on Acquisition or
Maintenance of Protection

Article 6

Exhaustion
For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to
the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to
address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.
Article 7

Objectives
The protection and enforcement of intellectual property rights should
contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and
dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of
technological knowledge and in a manner conducive to social and economic
welfare, and to a balance of rights and obligations.
Article 8

Principles
1.
Members may, in formulating or amending their laws and regulations,
adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote
the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and
technological development, provided that such measures are consistent with the
provisions of this Agreement.
2.
Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions
of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property
rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain
trade or adversely affect the international transfer of technology.
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PART II
STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE
AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Article 11

SECTION 1 : COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
Article 9

Relation to the Berne Convention
1.
Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne
Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not
have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred
under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.
2.
Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas,
procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.
Article 10

Computer Programs and Compilations of Data
1.
Computer programs, whether in source or object code, shall be protected
as literary works under the Berne Convention (1971).
2.
Compilations of data or other material, whether in machine readable
or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents
constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection,
which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice
to any copyright subsisting in the data or material itself.
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Rental Rights
In respect of at least computer programs and cinematographic works,
a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize
or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their
copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of
cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of
such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction
conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of
computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program
itself is not the essential object of the rental.
Article 12

Term of Protection
Whenever the term of protection of a work, other than a photographic
work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life
of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the
calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication
within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the
calendar year of making.
Article 13

Limitations and Exceptions
Members shall conﬁne limitations or exceptions to exclusive rights to
certain special cases which do not conﬂict with a normal exploitation of the
work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.
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Article 14

5.
The term of the protection available under this Agreement to performers
and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50
years computed from the end of the calendar year in which the ﬁxation was
made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to
paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in
which the broadcast took place.
6.
Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs
1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to
the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of
Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, mutatis mutandis,
to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms.

Protection of Performers, Producers of Phonograms
(Sound Recordings) and Broadcasting Organizations
1.
In respect of a ﬁxation of their performance on a phonogram, performers
shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken
without their authorization: the ﬁxation of their unﬁxed performance and the
reproduction of such ﬁxation. Performers shall also have the possibility of
preventing the following acts when undertaken without their authorization: the
broadcasting by wireless means and the communication to the public of their
live performance.
2.
Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit
the direct or indirect reproduction of their phonograms.
3.
Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following
acts when undertaken without their authorization: the ﬁxation, the reproduction
of ﬁxations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as
the communication to the public of television broadcasts of the same. Where
Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall
provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the
possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne
Convention (1971).
4.
The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall
apply mutatis mutandis to producers of phonograms and any other right holders
in phonograms as determined in a Member’s law. If on 15 April 1994 a Member
has in force a system of equitable remuneration of right holders in respect of the
rental of phonograms, it may maintain such system provided that the commercial
rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the
exclusive rights of reproduction of right holders.

SECTION 2 : TRADEMARKS
Article 15

Protectable Subject Matter
1.
Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the
goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be
capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including
personal names, letters, numerals, ﬁgurative elements and combinations of
colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration
as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the
relevant goods or services, Members may make registrability depend on
distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of
registration, that signs be visually perceptible.
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2.
Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying
registration of a trademark on other grounds, provided that they do not derogate
from the provisions of the Paris Convention (1967).
3.
Members may make registrability depend on use. However, actual use
of a trademark shall not be a condition for ﬁling an application for registration.
An application shall not be refused solely on the ground that intended use
has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of
application.
4.
The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied
shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.
5.
Members shall publish each trademark either before it is registered or
promptly after it is registered and shall afford a reasonable opportunity for
petitions to cancel the registration. In addition, Members may afford
an opportunity for the registration of a trademark to be opposed.

2.
Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis,
to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall
take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of
the public, including knowledge in the Member concerned which has been
obtained as a result of the promotion of the trademark.
3.
Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis,
to goods or services which are not similar to those in respect of which
a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those
goods or services would indicate a connection between those goods or services
and the owner of the registered trademark and provided that the interests of
the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Article 16

Rights Conferred
1.
The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to
prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course
of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or
similar to those in respect of which the trademark is registered where such use
would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign
for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed.
The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor
shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis
of use.

Article 17

Exceptions
Members may provide limited exceptions to the rights conferred by
a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions
take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and
of third parties.
Article 18

Term of Protection
Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark
shall be for a term of no less than seven years. The registration of a trademark
shall be renewable indeﬁnitely.
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Article 19

Article 21

Requirement of Use

Licensing and Assignment

1.
If use is required to maintain a registration, the registration may be
cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use,
unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown
by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of
the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark,
such as import restrictions on or other government requirements for goods or
services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for
non-use.
2.
When subject to the control of its owner, use of a trademark by another
person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining
the registration.

Members may determine conditions on the licensing and assignment of
trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks
shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have
the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to
which the trademark belongs.

SECTION 3 : GEOGRAPHICAL INDICATIONS
Article 22

Protection of Geographical Indications
Article 20

Other Requirements
The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustiﬁably
encumbered by special requirements, such as use with another trademark,
use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish
the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.
This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark
identifying the undertaking producing the goods or services along with, but
without linking it to, the trademark distinguishing the speciﬁc goods or services
in question of that undertaking.

1.
Geographical indications are, for the purposes of this Agreement,
indications which identify a good as originating in the territory of a Member,
or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other
characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
2.
In respect of geographical indications, Members shall provide the legal
means for interested parties to prevent:
(a) the use of any means in the designation or presentation of a good
that indicates or suggests that the good in question originates in
a geographical area other than the true place of origin in a manner
which misleads the public as to the geographical origin of the good;
(b) any use which constitutes an act of unfair competition within
the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967).
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3.
A Member shall, ex ofﬁcio if its legislation so permits or at the request
of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which
contains or consists of a geographical indication with respect to goods
not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark
for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to
the true place of origin.
4.
The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against
a geographical indication which, although literally true as to the territory,
region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public
that the goods originate in another territory.

consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or
invalidated, ex ofﬁcio if a Member’s legislation so permits or at the request of
an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin.
3.
In the case of homonymous geographical indications for wines, protection
shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of
Article 22. Each Member shall determine the practical conditions under which
the homonymous indications in question will be differentiated from each other,
taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers
concerned and that consumers are not misled.
4.
In order to facilitate the protection of geographical indications for
wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPS concerning
the establishment of a multilateral system of notiﬁcation and registration of
geographical indications for wines eligible for protection in those Members
participating in the system.

Article 23

Additional Protection for Geographical Indications
for Wines and Spirits
1.
Each Member shall provide the legal means for interested parties to
prevent use of a geographical indication identifying wines for wines
not originating in the place indicated by the geographical indication in question or
identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by
the geographical indication in question, even where the true origin of the goods
is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied
by expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or the like. 4
2.
The registration of a trademark for wines which contains or consists of
a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or
4

For the purposes of this Article, the terms “inventive step” and “capable of industrial
application” may be deemed by a Member to be synonymous with the terms “non-obvious”
and “useful” respectively.

Article 24

International Negotiations; Exceptions
1.
Members agree to enter into negotiations aimed at increasing the
protection of individual geographical indications under Article 23. The provisions
of paragraphs 4 through 8 below shall not be used by a Member to refuse to
conduct negotiations or to conclude bilateral or multilateral agreements. In the
context of such negotiations, Members shall be willing to consider the continued
applicability of these provisions to individual geographical indications whose
use was the subject of such negotiations.
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2.
The Council for TRIPS shall keep under review the application of
the provisions of this Section; the ﬁrst such review shall take place within two years
of the entry into force of the WTO Agreement. Any matter affecting the
compliance with the obligations under these provisions may be drawn to the
attention of the Council, which, at the request of a Member, shall consult with
any Member or Members in respect of such matter in respect of which it has not
been possible to ﬁnd a satisfactory solution through bilateral or plurilateral
consultations between the Members concerned. The Council shall take
such action as may be agreed to facilitate the operation and further the objectives
of this Section.

measures adopted to implement this Section shall not prejudice eligibility for
or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a trademark,
on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical
indication.
6.
Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions
in respect of a geographical indication of any other Member with respect to
goods or services for which the relevant indication is identical with the term
customary in common language as the common name for such goods or services
in the territory of that Member. Nothing in this Section shall require a Member
to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other
Member with respect to products of the vine for which the relevant indication
is identical with the customary name of a grape variety existing in the territory
of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement.
7.
A Member may provide that any request made under this Section
in connection with the use or registration of a trademark must be presented
within ﬁve years after the adverse use of the protected indication has become
generally known in that Member or after the date of registration of the trademark
in that Member provided that the trademark has been published by that date,
if such date is earlier than the date on which the adverse use became generally
known in that Member, provided that the geographical indication is not used or
registered in bad faith.
8.
The provisions of this Section shall in no way prejudice the right of any
person to use, in the course of trade, that person’s name or the name of that
person’s predecessor in business, except where such name is used in such
a manner as to mislead the public.
9.
There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical
indications which are not or cease to be protected in their country of origin,
or which have fallen into disuse in that country.

3.
In implementing this Section, a Member shall not diminish the protection
of geographical indications that existed in that Member immediately prior to
the date of entry into force of the WTO Agreement.
4.
Nothing in this Section shall require a Member to prevent continued
and similar use of a particular geographical indication of another Member
identifying wines or spirits in connection with goods or services by any of its
nationals or domiciliaries who have used that geographical indication in
a continuous manner with regard to the same or related goods or services in
the territory of that Member either (a) for at least 10 years preceding 15 April
1994 or (b) in good faith preceding that date.
5.
Where a trademark has been applied for or registered in good faith,
or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith either:
(a) before the date of application of these provisions in that Member
as deﬁned in Part VI; or
(b) before the geographical indication is protected in its country of
origin;
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SECTION 4 : INDUSTRIAL DESIGNS

SECTION 5 : PATENTS

Article 25

Article 27

Requirements for Protection

Patentable Subject Matter

1.
Members shall provide for the protection of independently created
industrial designs that are new or original. Members may provide that designs
are not new or original if they do not signiﬁcantly differ from known designs or
combinations of known design features. Members may provide that such protection
shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.
2.
Each Member shall ensure that requirements for securing protection for
textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication,
do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection.
Members shall be free to meet this obligation through industrial design law
or through copyright law.

1.
Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available
for any inventions, whether products or processes, in all ﬁelds of technology,
provided that they are new, involve an inventive step and are capable of
industrial application. 5 Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of
Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent
rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the ﬁeld of
technology and whether products are imported or locally produced.

Article 26

Protection
1.
The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent
third parties not having the owner’s consent from making, selling or importing
articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy,
of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.
2.
Members may provide limited exceptions to the protection of industrial
designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with
the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably
prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design,
taking account of the legitimate interests of third parties.
3.
The duration of protection available shall amount to at least 10 years.

2.
Members may exclude from patentability inventions, the prevention
within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to
protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life
or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such
exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.
3.

5

Members may also exclude from patentability:
(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of
humans or animals;
(b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially
biological processes for the production of plants or animals other
than non-biological and microbiological processes. However,
For the purposes of this Article, the terms “inventive step” and “capable of industrial
application” may be deemed by a Member to be synonymous with the terms
“non-obvious”and “useful” respectively.
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Members shall provide for the protection of plant varieties either
by patents or by an effective sui generis system or by any
combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be
reviewed four years after the date of entry into force of the WTO
Agreement.
Article 28

Rights Conferred
1.

A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:
(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent
third parties not having the owner’s consent from the acts of:
making, using, offering for sale, selling, or importing 6 for these
purposes that product;
(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent
third parties not having the owner’s consent from the act of using
the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling,
or importing for these purposes at least the product obtained
directly by that process.
2.
Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession,
the patent and to conclude licensing contracts.

6

This right,like all other rights conferred under this Agreement in respect of the use, sale,
importation or other distribultion of goods, is subject to the provisions of Article 6.
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Article 29

Conditions on Patent Applicants
1.
Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the
invention in a manner sufﬁciently clear and complete for the invention to be
carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate
the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the ﬁling
date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.
2.
Members may require an applicant for a patent to provide information
concerning the applicant’s corresponding foreign applications and grants.
Article 30

Exceptions to Rights Conferred
Members may provide limited exceptions to the exclusive rights
conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conﬂict
with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice
the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate
interests of third parties.
Article 31

Other Use Without Authorization of the Right Holder
Where the law of a Member allows for other use 7 of the subject matter
of a patent without the authorization of the right holder, including use by
the government or third parties authorized by the government, the following
provisions shall be respected:
7

“Other usr” refers to use other than that allowed under Article 30.
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(a) authorization of such use shall be considered on its individual
merits;
(b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed
user has made efforts to obtain authorization from the right holder
on reasonable commercial terms and conditions and that such
efforts have not been successful within a reasonable period of
time. This requirement may be waived by a Member in the case of
a national emergency or other circumstances of extreme urgency
or in cases of public non-commercial use. In situations of national
emergency or other circumstances of extreme urgency, the right
holder shall, nevertheless, be notiﬁed as soon as reasonably
practicable. In the case of public non-commercial use, where the
government or contractor, without making a patent search, knows
or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or
will be used by or for the government, the right holder shall be
informed promptly;
(c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose
for which it was authorized, and in the case of semi-conductor
technology shall only be for public non-commercial use or
to remedy a practice determined after judicial or administrative
process to be anti-competitive;
(d) such use shall be non-exclusive;
(e) such use shall be non-assignable, except with that part of the
enterprise or goodwill which enjoys such use;
(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of
the domestic market of the Member authorizing such use;
(g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate
protection of the legitimate interests of the persons so authorized,

ภาคผนวก

(h)
(i)
(j)
(k)

(l)
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to be terminated if and when the circumstances which led to
it cease to exist and are unlikely to recur. The competent authority
shall have the authority to review, upon motivated request,
the continued existence of these circumstances;
the right holder shall be paid adequate remuneration in the
circumstances of each case, taking into account the economic
value of the authorization;
the legal validity of any decision relating to the authorization of
such use shall be subject to judicial review or other independent
review by a distinct higher authority in that Member;
any decision relating to the remuneration provided in respect of
such use shall be subject to judicial review or other independent
review by a distinct higher authority in that Member;
Members are not obliged to apply the conditions set forth in
subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy
a practice determined after judicial or administrative process to be
anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices
may be taken into account in determining the amount of
remuneration in such cases. Competent authorities shall have the
authority to refuse termination of authorization if and when the
conditions which led to such authorization are likely to recur;
where such use is authorized to permit the exploitation of a patent
(“the second patent”) which cannot be exploited without infringing
another patent (“the first patent”), the following additional
conditions shall apply:
(i) the invention claimed in the second patent shall involve
an important technical advance of considerable economic
signiﬁcance in relation to the invention claimed in the ﬁrst patent;
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(ii) the owner of the ﬁrst patent shall be entitled to a cross-licence
on reasonable terms to use the invention claimed in the
second patent; and
(iii) the use authorized in respect of the ﬁrst patent shall be
non-assignable except with the assignment of the second
patent.
Article 32

Revocation/Forfeiture
An opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit
a patent shall be available.
Article 33

Term of Protection

ภาคผนวก
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identical product when produced without the consent of the patent owner shall,
in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by
the patented process:
(a) if the product obtained by the patented process is new;
(b) if there is a substantial likelihood that the identical product was
made by the process and the owner of the patent has been unable
through reasonable efforts to determine the process actually used.
2.
Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated
in paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred to
in subparagraph (a) is fulﬁlled or only if the condition referred to in subparagraph
(b) is fulﬁlled.
3.
In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of
defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken
into account.

The term of protection available shall not end before the expiration
of a period of twenty years counted from the ﬁling date. 8
Article 34

Process Patents: Burden of Proof
1.
For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of
the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject
matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities
shall have the authority to order the defendant to prove that the process to
obtain an identical product is different from the patented process. Therefore,
Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any
8

It is understood that those Members which do not have a system of original grant may
provide that the term of protection shall be computed from the ﬁling date in the system
of original grant.

SECTION 6 : LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES)
OF INTEGRATED CIRCUITS
Article 35

Relation to the IPIC Treaty
Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies)
of integrated circuits (referred to in this Agreement as “layout-designs”) in
accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6),
Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property
in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following
provisions.
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Article 36

shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty
such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of such
a layout-design.

Scope of the Protection
Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, Members shall
consider unlawful the following acts if performed without the authorization of
the right holder : 9 importing, selling, or otherwise distributing for commercial
purposes a protected layout-design, an integrated circuit in which a protected
layout-design is incorporated, or an article incorporating such an integrated
circuit only in so far as it continues to contain an unlawfully reproduced
layout-design.

2.
The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31
shall apply mutatis mutandis in the event of any non-voluntary licensing of
a layout-design or of its use by or for the government without the authorization
of the right holder.
Article 38

Term of Protection
Article 37

Acts Not Requiring the Authorization of the Right Holder
1.
Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the
performance of any of the acts referred to in that Article in respect of
an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout-design or any
article incorporating such an integrated circuit where the person performing or
ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, when
acquiring the integrated circuit or article incorporating such an integrated
circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced layout-design. Members
shall provide that, after the time that such person has received sufﬁcient notice
that the layout-design was unlawfully reproduced, that person may perform any
of the acts with respect to the stock on hand or ordered before such time, but
9

The term “right holder” in this Section shall be understood sd having the same meaning
as the term “holder of the right ” in the IPIC Treaty.

1.
In Members requiring registration as a condition of protection,
the term of protection of layout-designs shall not end before the expiration of
a period of 10 years counted from the date of ﬁling an application for registration
or from the ﬁrst commercial exploitation wherever in the world it occurs.
2.
In Members not requiring registration as a condition for protection,
layout-designs shall be protected for a term of no less than 10 years from the
date of the ﬁrst commercial exploitation wherever in the world it occurs.
3.
Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member may provide that
protection shall lapse 15 years after the creation of the layout-design.
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SECTION 7 : PROTECTION OF UNDISCLOSED
INFORMATION

3.
Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of
pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical
entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of
which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair
commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure,
except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure
that the data are protected against unfair commercial use.

Article 39
1.
In the course of ensuring effective protection against unfair competition
as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall
protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data
submitted to governments or governmental agencies in accordance with
paragraph 3.
2.
Natural and legal persons shall have the possibility of preventing
information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by,
or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial
practices 10 so long as such information:
(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise
conﬁguration and assembly of its components, generally known
among or readily accessible to persons within the circles that
normally deal with the kind of information in question;
(b) has commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by
the person lawfully in control of the information, to keep it secret.
10
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For the purpose of this provision , “a manner contrary to honest commercial practices”
shall mean at least practices such as breach of contract, breach of conﬁdence and
inducement to breach,and includes the acquisition of undisclosed information by
third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know,that such practices
were involved in the acquisition.

SECTION 8 : CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE
PRACTICES IN CONTRACTUAL
LICENCES
Article 40
1.
Members agree that some licensing practices or conditions pertaining
to intellectual property rights which restrain competition may have adverse
effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.
2.
Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in
their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases
constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on
competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt,
consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures
to prevent or control such practices, which may include for example exclusive
grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive
package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that
Member.
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3.
Each Member shall enter, upon request, into consultations with any
other Member which has cause to believe that an intellectual property right
owner that is a national or domiciliary of the Member to which the request for
consultations has been addressed is undertaking practices in violation of the
requesting Member’s laws and regulations on the subject matter of this Section,
and which wishes to secure compliance with such legislation, without prejudice
to any action under the law and to the full freedom of an ultimate decision of
either Member. The Member addressed shall accord full and sympathetic
consideration to, and shall afford adequate opportunity for, consultations with
the requesting Member, and shall cooperate through supply of publicly
available non-conﬁdential information of relevance to the matter in question
and of other information available to the Member, subject to domestic law
and to the conclusion of mutually satisfactory agreements concerning the
safeguarding of its conﬁdentiality by the requesting Member.
4.
A Member whose nationals or domiciliaries are subject to proceedings
in another Member concerning alleged violation of that other Member’s laws
and regulations on the subject matter of this Section shall, upon request,
be granted an opportunity for consultations by the other Member under
the same conditions as those foreseen in paragraph 3.

PART III
ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
SECTION 1 : GENERAL OBLIGATIONS
Article 41
1.
Members shall ensure that enforcement procedures as speciﬁed in this
Part are available under their law so as to permit effective action against any act
of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement,
including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which
constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be
applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade
and to provide for safeguards against their abuse.
2.
Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights
shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly,
or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.
3.
Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and
reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding
without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on
evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard.
4.
Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial
authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional
provisions in a Member’s law concerning the importance of a case, of at least
the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However,
there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in
criminal cases.
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5.
It is understood that this Part does not create any obligation to put in
place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights
distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the
capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates
any obligation with respect to the distribution of resources as between
enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general.

Article 43

SECTION 2 : CIVIL AND ADMINISTRATIVE
PROCEDURES AND REMEDIES
Article 42

Fair and Equitable Procedures
Members shall make available to right holders11 civil judicial procedures
concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this
Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely
and contains sufﬁcient detail, including the basis of the claims. Parties shall be
allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall
not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal
appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate
their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a
means to identify and protect conﬁdential information, unless this would be
contrary to existing constitutional requirements.
11

For the purpose of this Part, the term “right holder” includes federations and
associations having legal standing to assert such rights.
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Evidence
1.
The judicial authorities shall have the authority, where a party has
presented reasonably available evidence sufﬁcient to support its claims and has
speciﬁed evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control
of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing
party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of
conﬁdential information.
2.
In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good
reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary information
within a reasonable period, or signiﬁcantly impedes a procedure relating to
an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to
make preliminary and ﬁnal determinations, afﬁrmative or negative, on the basis
of the information presented to them, including the complaint or the allegation
presented by the party adversely affected by the denial of access to information,
subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or
evidence.
Article 44

Injunctions
1.
The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist
from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of
commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement
of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such
goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected
subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having
reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the
infringement of an intellectual property right.
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2.
Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that
the provisions of Part II speciﬁcally addressing use by governments, or by
third parties authorized by a government, without the authorization of the right
holder are complied with, Members may limit the remedies available against
such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of
Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where
these remedies are inconsistent with a Member’s law, declaratory judgments
and adequate compensation shall be available.

Article 46

Article 45

Damages
1.
The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to
pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right
holder has suffered because of an infringement of that person’s intellectual
property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to
know, engaged in infringing activity.
2.
The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer
to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney’s fees.
In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order
recovery of proﬁts and/or payment of pre-established damages even where the
infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in
infringing activity.
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Other Remedies
In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial
authorities shall have the authority to order that goods that they have found to
be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the
channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right
holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements,
destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that
materials and implements the predominant use of which has been in the creation
of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of
outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of
further infringements. In considering such requests, the need for proportionality
between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as
the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit
trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully afﬁxed shall
not be sufﬁcient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods
into the channels of commerce.
Article 47

Right of Information
Members may provide that the judicial authorities shall have the
authority, unless this would be out of proportion to the seriousness of the
infringement, to order the infringer to inform the right holder of the identity of
third persons involved in the production and distribution of the infringing goods
or services and of their channels of distribution.
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Article 48

(a) to prevent an infringement of any intellectual property right from
occurring, and in particular to prevent the entry into the channels
of commerce in their jurisdiction of goods, including imported
goods immediately after customs clearance;
(b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.
2.
The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional
measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay
is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is
a demonstrable risk of evidence being destroyed.
3.
The judicial authorities shall have the authority to require the applicant
to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with
a sufﬁcient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the
applicant’s right is being infringed or that such infringement is imminent, and
to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufﬁcient to
protect the defendant and to prevent abuse.
4.
Where provisional measures have been adopted inaudita altera parte,
the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of
the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take
place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable
period after the notiﬁcation of the measures, whether these measures shall be
modiﬁed, revoked or conﬁrmed.
5.
The applicant may be required to supply other information necessary
for the identiﬁcation of the goods concerned by the authority that will execute
the provisional measures.
6.
Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the
basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or
otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of

Indemniﬁcation of the Defendant
1.
The judicial authorities shall have the authority to order a party at
whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures
to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation
for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also
have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which
may include appropriate attorney’s fees.
2.
In respect of the administration of any law pertaining to the protection
or enforcement of intellectual property rights, Members shall only exempt both
public authorities and ofﬁcials from liability to appropriate remedial measures
where actions are taken or intended in good faith in the course of the
administration of that law.
Article 49

Administrative Procedures
To the extent that any civil remedy can be ordered as a result of
administrative procedures on the merits of a case, such procedures shall
conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section.

SECTION 3 : PROVISIONAL MEASURES
Article 50
1.
The judicial authorities shall have the authority to order prompt and
effective provisional measures:

๔๔๔
444

๔๔๕
445

ภาคผนวก

ภาคผนวก

the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the
judicial authority ordering the measures where a Member’s law so permits or,
in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or
31 calendar days, whichever is the longer.
7.
Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to
any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that
there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual
property right, the judicial authorities shall have the authority to order the
applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate
compensation for any injury caused by these measures.
8.
To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of
administrative procedures, such procedures shall conform to principles equivalent
in substance to those set forth in this Section.

SECTION 4 : SPECIAL REQUIREMENTS RELATED
TO BORDER MEASURES12

12

13

14

Where a Member has dismantled substantially all controls over movement of goods
acroos its bouder with another Member with which it forms part of a customs union, is
shall not ber required to apply the provisions of this Section at that border.
It is understood that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of
goods put on the market in another country by or with the consent of the right holder.
or to goods in transit.
For the purposes of this Agreement:
a “counterfeit trademark goods” shall mean any goods,including packaging, bearing
without authorization a trademark which is identical to the trademark validly
registered in respect of such goods,or which cannot be distinguished in its essential
aspects from such a trademark, in question under the law of the country of importation;
b “pirated copyright goods” shall mean any goods which are copies made without the
consent of the right holder or person duly authorized by the right holder in the
country of production and which are made directly or indeirectly from an article
where the making of that copy would have constituted an infringement of a copyright
or a related right under the law fo the country of importation.

Article 51

Suspension of Release by Customs Authorities
Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt
procedures13 to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that
the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods 14 may take
place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative
or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free
circulation of such goods. Members may enable such an application to be made
in respect of goods which involve other infringements of intellectual property
rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may
also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the
customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation
from their territories.
Article 52

Application
Any right holder initiating the procedures under Article 51 shall be
required to provide adequate evidence to satisfy the competent authorities that,
under the laws of the country of importation, there is prima facie an infringement
of the right holder’s intellectual property right and to supply a sufﬁciently
detailed description of the goods to make them readily recognizable by the
customs authorities. The competent authorities shall inform the applicant within a
reasonable period whether they have accepted the application and, where

๔๔๖
446

ภาคผนวก

ภาคผนวก

determined by the competent authorities, the period for which the customs
authorities will take action.

Article 55

Article 53

Security or Equivalent Assurance
1.
The competent authorities shall have the authority to require an applicant
to provide a security or equivalent assurance sufﬁcient to protect the defendant
and the competent authorities and to prevent abuse. Such security or equivalent
assurance shall not unreasonably deter recourse to these procedures.
2.
Where pursuant to an application under this Section the release of
goods involving industrial designs, patents, layout-designs or undisclosed
information into free circulation has been suspended by customs authorities on
the basis of a decision other than by a judicial or other independent authority,
and the period provided for in Article 55 has expired without the granting of
provisional relief by the duly empowered authority, and provided that all other
conditions for importation have been complied with, the owner, importer, or
consignee of such goods shall be entitled to their release on the posting of
a security in an amount sufﬁcient to protect the right holder for any infringement.
Payment of such security shall not prejudice any other remedy available to the
right holder, it being understood that the security shall be released if the right
holder fails to pursue the right of action within a reasonable period of time.
Article 54

Notice of Suspension
The importer and the applicant shall be promptly notiﬁed of the suspension
of the release of goods according to Article 51.
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Duration of Suspension
If, within a period not exceeding 10 working days after the applicant
has been served notice of the suspension, the customs authorities have not been
informed that proceedings leading to a decision on the merits of the case have
been initiated by a party other than the defendant, or that the duly empowered
authority has taken provisional measures prolonging the suspension of the
release of the goods, the goods shall be released, provided that all other conditions
for importation or exportation have been complied with; in appropriate cases,
this time-limit may be extended by another 10 working days. If proceedings
leading to a decision on the merits of the case have been initiated, a review,
including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with
a view to deciding, within a reasonable period, whether these measures shall be
modified, revoked or confirmed. Notwithstanding the above, where the
suspension of the release of goods is carried out or continued in accordance
with a provisional judicial measure, the provisions of paragraph 6 of Article 50
shall apply.
Article 56

Indemniﬁcation of the Importer
and of the Owner of the Goods
Relevant authorities shall have the authority to order the applicant to
pay the importer, the consignee and the owner of the goods appropriate
compensation for any injury caused to them through the wrongful detention of
goods or through the detention of goods released pursuant to Article 55.
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Article 57

Article 59

Right of Inspection and Information

Remedies

Without prejudice to the protection of conﬁdential information, Members
shall provide the competent authorities the authority to give the right holder
sufﬁcient opportunity to have any goods detained by the customs authorities
inspected in order to substantiate the right holder’s claims. The competent
authorities shall also have authority to give the importer an equivalent opportunity
to have any such goods inspected. Where a positive determination has been
made on the merits of a case, Members may provide the competent authorities
the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor,
the importer and the consignee and of the quantity of the goods in question.

Without prejudice to other rights of action open to the right holder and
subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority,
competent authorities shall have the authority to order the destruction or
disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article
46. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow the
re-exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject them to a
different customs procedure, other than in exceptional circumstances.

Article 58

Ex Ofﬁcio Action
Where Members require competent authorities to act upon their own
initiative and to suspend the release of goods in respect of which they have
acquired prima facie evidence that an intellectual property right is being infringed:
(a) the competent authorities may at any time seek from the right holder
any information that may assist them to exercise these powers;
(b) the importer and the right holder shall be promptly notiﬁed of the
suspension. Where the importer has lodged an appeal against the
suspension with the competent authorities, the suspension shall be
subject to the conditions, mutatis mutandis, set out at Article 55;
(c) Members shall only exempt both public authorities and ofﬁcials
from liability to appropriate remedial measures where actions are
taken or intended in good faith.

Article 60

De Minimis Imports
Members may exclude from the application of the above provisions
small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travellers’
personal luggage or sent in small consignments.

SECTION 5 : CRIMINAL PROCEDURES
Article 61
Members shall provide for criminal procedures and penalties to be
applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy
on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or
monetary ﬁnes sufﬁcient to provide a deterrent, consistently with the level of
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penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases,
remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of
the infringing goods and of any materials and implements the predominant use
of which has been in the commission of the offence. Members may provide for
criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement
of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully
and on a commercial scale.

3.
Article 4 of the Paris Convention (1967) shall apply mutatis mutandis
to service marks.
4.
Procedures concerning the acquisition or maintenance of intellectual
property rights and, where a Member’s law provides for such procedures,
administrative revocation and inter partes procedures such as opposition,
revocation and cancellation, shall be governed by the general principles set out
in paragraphs 2 and 3 of Article 41.
5.
Final administrative decisions in any of the procedures referred to under
paragraph 4 shall be subject to review by a judicial or quasi-judicial authority.
However, there shall be no obligation to provide an opportunity for such review
of decisions in cases of unsuccessful opposition or administrative revocation,
provided that the grounds for such procedures can be the subject of invalidation
procedures.

PART IV
ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL
PROPERTYRIGHTS AND RELATED INTER-PARTES
PROCEDURES
Article 62
1.
Members may require, as a condition of the acquisition or maintenance
of the intellectual property rights provided for under Sections 2 through 6 of
Part II, compliance with reasonable procedures and formalities. Such procedures
and formalities shall be consistent with the provisions of this Agreement.
2.
Where the acquisition of an intellectual property right is subject to the
right being granted or registered, Members shall ensure that the procedures for
grant or registration, subject to compliance with the substantive conditions for
acquisition of the right, permit the granting or registration of the right within a
reasonable period of time so as to avoid unwarranted curtailment of the period
of protection.

PART V
DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT
Article 63

Transparency
1.
Laws and regulations, and ﬁnal judicial decisions and administrative
rulings of general application, made effective by a Member pertaining to the
subject matter of this Agreement (the availability, scope, acquisition, enforcement
and prevention of the abuse of intellectual property rights) shall be published,
or where such publication is not practicable made publicly available, in a
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national language, in such a manner as to enable governments and right holders
to become acquainted with them. Agreements concerning the subject matter of
this Agreement which are in force between the government or a governmental
agency of a Member and the government or a governmental agency of another
Member shall also be published.
2.
Members shall notify the laws and regulations referred to in paragraph
1 to the Council for TRIPS in order to assist that Council in its review of the
operation of this Agreement. The Council shall attempt to minimize the burden
on Members in carrying out this obligation and may decide to waive the obligation
to notify such laws and regulations directly to the Council if consultations with
WIPO on the establishment of a common register containing these laws and
regulations are successful. The Council shall also consider in this connection
any action required regarding notiﬁcations pursuant to the obligations under
this Agreement stemming from the provisions of Article 6ter of the Paris
Convention (1967).
3.
Each Member shall be prepared to supply, in response to a written request from another Member, information of the sort referred to in paragraph 1.
A Member, having reason to believe that a specific judicial decision or
administrative ruling or bilateral agreement in the area of intellectual property
rights affects its rights under this Agreement, may also request in writing to be
given access to or be informed in sufﬁcient detail of such speciﬁc judicial
decisions or administrative rulings or bilateral agreements.
4.
Nothing in paragraphs 1, 2 and 3 shall require Members to disclose
conﬁdential information which would impede law enforcement or otherwise be
contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial
interests of particular enterprises, public or private.

Article 64
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Dispute Settlement
1.
The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated
and applied by the Dispute Settlement Understanding shall apply to
consultations and the settlement of disputes under this Agreement except as
otherwise speciﬁcally provided herein.
2.
Subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994 shall not
apply to the settlement of disputes under this Agreement for a period of
five years from the date of entry into force of the WTO Agreement.
3.
During the time period referred to in paragraph 2, the Council for
TRIPS shall examine the scope and modalities for complaints of the type
provided for under subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994
made pursuant to this Agreement, and submit its recommendations to the
Ministerial Conference for approval. Any decision of the Ministerial Conference
to approve such recommendations or to extend the period in paragraph 2 shall
be made only by consensus, and approved recommendations shall be effective
for all Members without further formal acceptance process.
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PART VI
TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

during that period do not result in a lesser degree of consistency with the
provisions of this Agreement.
Article 66

Article 65

Least-Developed Country Members

Transitional Arrangements

1.
In view of the special needs and requirements of least-developed country
Members, their economic, ﬁnancial and administrative constraints, and their
need for ﬂexibility to create a viable technological base, such Members shall
not be required to apply the provisions of this Agreement, other than Articles 3,
4 and 5, for a period of 10 years from the date of application as deﬁned under
paragraph 1 of Article 65. The Council for TRIPS shall, upon duly motivated
request by a least-developed country Member, accord extensions of this period.
2.
Developed country Members shall provide incentives to enterprises
and institutions in their territories for the purpose of promoting and encouraging
technology transfer to least-developed country Members in order to enable
them to create a sound and viable technological base.

1.
Subject to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, no Member shall be
obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a general
period of one year following the date of entry into force of the WTO
Agreement.
2.
A developing country Member is entitled to delay for a further period
of four years the date of application, as deﬁned in paragraph 1, of the provisions
of this Agreement other than Articles 3, 4 and 5.
3.
Any other Member which is in the process of transformation from
a centrally-planned into a market, free-enterprise economy and which is
undertaking structural reform of its intellectual property system and facing
special problems in the preparation and implementation of intellectual
property laws and regulations, may also benefit from a period of delay as
foreseen in paragraph 2.
4.
To the extent that a developing country Member is obliged by this
Agreement to extend product patent protection to areas of technology not so
protectable in its territory on the general date of application of this Agreement
for that Member, as deﬁned in paragraph 2, it may delay the application of
the provisions on product patents of Section 5 of Part II to such areas of
technology for an additional period of ﬁve years.
5.
A Member availing itself of a transitional period under paragraphs 1, 2,
3 or 4 shall ensure that any changes in its laws, regulations and practice made

Article 67

Technical Cooperation
In order to facilitate the implementation of this Agreement, developed
country Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and
conditions, technical and ﬁnancial cooperation in favour of developing and
least-developed country Members. Such cooperation shall include assistance in
the preparation of laws and regulations on the protection and enforcement of
intellectual property rights as well as on the prevention of their abuse, and shall
include support regarding the establishment or reinforcement of domestic ofﬁces
and agencies relevant to these matters, including the training of personnel.
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PART VII
INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL PROVISIONS

Article 70

Article 68

Council for Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights
The Council for TRIPS shall monitor the operation of this Agreement
and, in particular, Members’ compliance with their obligations hereunder, and
shall afford Members the opportunity of consulting on matters relating to the
trade-related aspects of intellectual property rights. It shall carry out such other
responsibilities as assigned to it by the Members, and it shall, in particular,
provide any assistance requested by them in the context of dispute settlement
procedures. In carrying out its functions, the Council for TRIPS may consult
with and seek information from any source it deems appropriate. In consultation
with WIPO, the Council shall seek to establish, within one year of its ﬁrst
meeting, appropriate arrangements for cooperation with bodies of that Organization.
Article 69

International Cooperation
Members agree to cooperate with each other with a view to eliminating
international trade in goods infringing intellectual property rights. For this
purpose, they shall establish and notify contact points in their administrations
and be ready to exchange information on trade in infringing goods. They shall,
in particular, promote the exchange of information and cooperation between
customs authorities with regard to trade in counterfeit trademark goods and
pirated copyright goods.
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Protection of Existing Subject Matter
1.
This Agreement does not give rise to obligations in respect of acts
which occurred before the date of application of the Agreement for the Member
in question.
2.
Except as otherwise provided for in this Agreement, this Agreement
gives rise to obligations in respect of all subject matter existing at the date of
application of this Agreement for the Member in question, and which is protected
in that Member on the said date, or which meets or comes subsequently to meet
the criteria for protection under the terms of this Agreement. In respect of this
paragraph and paragraphs 3 and 4, copyright obligations with respect to
existing works shall be solely determined under Article 18 of the Berne
Convention (1971), and obligations with respect to the rights of producers of
phonograms and performers in existing phonograms shall be determined solely
under Article 18 of the Berne Convention (1971) as made applicable under
paragraph 6 of Article 14 of this Agreement.
3.
There shall be no obligation to restore protection to subject matter
which on the date of application of this Agreement for the Member in question
has fallen into the public domain.
4.
In respect of any acts in respect of speciﬁc objects embodying protected
subject matter which become infringing under the terms of legislation in
conformity with this Agreement, and which were commenced, or in respect of
which a signiﬁcant investment was made, before the date of acceptance of the
WTO Agreement by that Member, any Member may provide for a limitation of
the remedies available to the right holder as to the continued performance of
such acts after the date of application of this Agreement for that Member. In
such cases the Member shall, however, at least provide for the payment of
equitable remuneration.
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5.
A Member is not obliged to apply the provisions of Article 11 and of
paragraph 4 of Article 14 with respect to originals or copies purchased prior to
the date of application of this Agreement for that Member.
6.
Members shall not be required to apply Article 31, or the requirement
in paragraph 1 of Article 27 that patent rights shall be enjoyable without
discrimination as to the ﬁeld of technology, to use without the authorization of
the right holder where authorization for such use was granted by the government
before the date this Agreement became known.
7.
In the case of intellectual property rights for which protection is conditional upon registration, applications for protection which are pending on the
date of application of this Agreement for the Member in question shall be
permitted to be amended to claim any enhanced protection provided under the
provisions of this Agreement. Such amendments shall not include new matter.
8.
Where a Member does not make available as of the date of entry into
force of the WTO Agreement patent protection for pharmaceutical and agricultural
chemical products commensurate with its obligations under Article 27, that
Member shall:
(a) notwithstanding the provisions of Part VI, provide as from the
date of entry into force of the WTO Agreement a means by which
applications for patents for such inventions can be ﬁled;
(b) apply to these applications, as of the date of application of this
Agreement, the criteria for patentability as laid down in this
Agreement as if those criteria were being applied on the date of
ﬁling in that Member or, where priority is available and claimed,
the priority date of the application; and
(c) provide patent protection in accordance with this Agreement as
from the grant of the patent and for the remainder of the patent

term, counted from the ﬁling date in accordance with Article 33 of
this Agreement, for those of these applications that meet
the criteria for protection referred to in subparagraph (b).
9.
Where a product is the subject of a patent application in a Member in
accordance with paragraph 8(a), exclusive marketing rights shall be granted,
notwithstanding the provisions of Part VI, for a period of ﬁve years after
obtaining marketing approval in that Member or until a product patent is
granted or rejected in that Member, whichever period is shorter, provided that,
subsequent to the entry into force of the WTO Agreement, a patent application
has been ﬁled and a patent granted for that product in another Member and
marketing approval obtained in such other Member.
Article 71

Review and Amendment
1.
The Council for TRIPS shall review the implementation of this
Agreement after the expiration of the transitional period referred to in
paragraph 2 of Article 65. The Council shall, having regard to the experience
gained in its implementation, review it two years after that date, and at identical
intervals thereafter. The Council may also undertake reviews in the light of any
relevant new developments which might warrant modiﬁcation or amendment of
this Agreement.
2.
Amendments merely serving the purpose of adjusting to higher levels
of protection of intellectual property rights achieved, and in force, in other
multilateral agreements and accepted under those agreements by all Members
of the WTO may be referred to the Ministerial Conference for action in
accordance with paragraph 6 of Article X of the WTO Agreement on the basis
of a consensus proposal from the Council for TRIPS.
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Article 72

Reservations
Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of
this Agreement without the consent of the other Members.
Article 73

Security Exceptions
Nothing in this Agreement shall be construed:
(a) to require a Member to furnish any information the disclosure of
which it considers contrary to its essential security interests; or
(b) to prevent a Member from taking any action which it considers
necessary for the protection of its essential security interests;
(i) relating to ﬁssionable materials or the materials from which they
are derived;
(ii) relating to the trafﬁc in arms, ammunition and implements of war
and to such trafﬁc in other goods and materials as is carried on
directly or indirectly for the purpose of supplying a military
establishment;
(iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
(c) to prevent a Member from taking any action in pursuance of its
obligations under the United Nations Charter for the maintenance
of international peace and security.

Chapter 3
เครื่องหมายการค้า

คู่มือการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ทรัพยสินทางปญญาสำหรับผูประกอบการ

กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย

สารบัญ

ทรัพยสินทางปญญาสําหรับผูประกอบการ

เครื่องหมายการคา

เครื่องหมายการค้าคืออะไร?
เครื่องหมายการค้า ตามความหมายอย่างกว้างนั้น หมายถึง เครื่องหมาย หรือ
ตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเพื่อทำ�ให้ผู้บริโภคสามารถแยกสินค้าและบริการ
หนึ่งๆ ออกจากสินค้าและบริการของผู้ผลิตรายอื่นได้ โดยเครื่องหมายการค้าจะทำ�ให้
สินค้าหรือบริการที่มาจากแหล่งหนึ่งมีเอกลักษณ์และแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่มา
จากแหล่งอื่น
แต่ ใ นความหมายอย่ า งแคบนั้น เครื่อ งหมายการค้ า จะแบ่ ง ออกเป็ น 4
ประเภทย่อย ได้แก่
• เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้เพื่อแยกแยะหรือแสดงว่าสินค้า ที่ใช้
เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

• เครื่องหมายบริการ คือ เครื่องหมายที่ใช้เพื่อแยกแยะหรือแสดงว่าบริการที่ใช้

เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

5

ทรัพยสินทางปญญาสําหรับผูประกอบการ

เครื่องหมายการคา

• เครื่องหมายรับรอง คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เพื่อ

เป็นการรับรองเกีย่ วกับแหล่งกำ�เนิด ส่วนประกอบ วิธกี ารผลิต คุณภาพ หรือ คุณลักษณะอืน่ ใด
ของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ คุณลักษณะอื่นใดของ
บริการนั้น ว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและได้มาตรฐานตามที่เจ้าของ
เครื่องหมายรับรองนั้นกำ�หนดขึ้น
• เครื่องหมายร่วม คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดย
บริ ษ ั ท หรื อ วิ ส าหกิ จ ในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิก ของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ
สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรของรัฐหรือเอกชน เพื่อแยกแยะสินค้าหรือบริการ
ของกลุ่ ม กิ จ การที่ ใช้ เ ครื่ อ งหมายร่ ว มนั้ น ออกจากสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของบุ ค คลอื่ น
ทั้งนี้ กลุ่มกิจการดังกล่าวสามารถใช้เครื่องหมายร่วมควบคู่ไปกับเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายบริการของตนได้ด้วยเช่นกัน

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า
การประกอบธุรกิจโดยปกติแล้วย่อมมีการแข่งขันโดยองค์กรธุรกิจหลายรายดังนั้น
แต่ละองค์กรธุรกิจจึงจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของตน
กับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งโดยการสร้างสัญลักษณ์หนึ่งๆ ขึ้นมาเพื่อท�ำหน้าที่ดังกล่าว
6

ซึ่งสัญลักษณ์ที่ว่านั้นก็คือ เครื่องหมายการค้า โดยมีหน้าที่ส�ำคัญคือ การท�ำให้ผู้บริโภค
สามารถจดจ�ำและแยกแยะได้ว่าสินค้าหรือบริการของตนมีลักษณะพิเศษที่เฉพาะเจาะจง
แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกันของคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังเป็น
เครื่องประกันคุณภาพและความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการดังกล่าว ท�ำให้องค์กร
มีโอกาสทางการค้าเหนือกว่าคู่แข่งอันเป็นผลเนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจใน
สินค้าหรือบริการขององค์กรและกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
เครื่องหมายการค้าจะทำ�หน้าที่เป็นสิ่งประกันคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการขององค์กรธุรกิจ เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำ�คัญ และเป็นเครื่องมือ
พื้นฐานในการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่สินค้าหรือบริการ นอกจากนี้
หากเครื่องหมายการค้าเป็นที่จดจำ�และเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคแล้ว ก็อาจจะ
มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและสร้างรายได้ให้แก่องค์กร
อีกทางหนึ่ง

เครื่องหมายการค้าคุ้มครองอย่างไร?
หลักการสำ�คัญในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า
จะได้รบั การคุม้ ครองโดยการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาภายหลังจากได้มกี าร
ตรวจสอบแล้วว่าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครือ่ งหมายการค้าทีไ่ ด้ จดทะเบียนไว้กอ่ นหน้าแล้ว
รวมทั้งไม่ขัดต่อข้อกำ�หนดตามกฎหมาย ทั้งนี้ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้น
เฉพาะในประเทศที่ยื่นขอรับความคุ้มครองและได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียนเท่านั้น
การได้รับความคุ้มครองในประเทศใดประเทศหนึ่งจะไม่มีผลขยายการคุ้มครองไปยังอีก
ประเทศหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ
การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะทำ�ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้สิทธิ ในการ
ป้องกันผู้อื่นจากการทำ�การตลาดในสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน โดยใช้
เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนทำ�ให้เกิดความสับสน หลงผิด ซึ่งจะส่งผลถึง
รายได้ขององค์กร และอาจรวมถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ด้วย
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คนจำ�นวนมากเข้าใจว่าการจดทะเบียนจัดตัง้ องค์กรธุรกิจและชือ่ ทางการค้า
จะทำ�ให้ได้รับความคุ้มครองชื่อทางการค้านั้นในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า
ไปโดยปริยาย ซึง่ ความเข้าใจดังกล่าวนีไ้ ม่ถกู ต้อง จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีจ่ ะต้องเข้าใจ
ถึงความแตกต่างระหว่าง “ชื่อทางการค้า” และ “เครื่องหมายการค้า”
“ชือ่ ทางการค้า” หมายถึง ชือ่ เต็มขององค์กรธุรกิจ เช่น บริษทั ก. ไก่ จำ�กัด
โดยชื่อทางการค้านี้จะเป็นสิ่งซึ่งแยกแยะเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร
ออกจากกัน ในขณะที่ “เครือ่ งหมายการค้า” คือ สิง่ ซึง่ แยกแยะสินค้าหรือบริการ
ขององค์กรหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการขององค์กรอื่น
ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจอาจจะใช้ชื่อทางการค้าไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นเครื่องหมายการค้าก็ได้ เช่น บริษัท ก. ไก่ จำ�กัด ใช้เครื่องหมายการค้า
ก. ไก่ เป็นเครือ่ งหมายการค้าสำ�หรับสินค้าหรือบริการของตน เป็นต้น และอาจมี
เครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 เครื่อง ก็ได้

สิ่งซึ่งนำ�มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้
สิ่งซึ่งสามารถนำ�มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ได้แก่
• ภาพถ่าย หมายถึง ภาพทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากกระบวนการถ่ายภาพจากสิง่ ทีม่ ตี วั ตน
ที่ปรากฏอยู่เดิม
• ภาพวาด หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นจากการวาด ซึ่งอาจจะเป็นการวาดภาพเหมือน
จากสิ่งที่ปรากฏอยู่เดิมแล้ว หรือเป็นการวาดขึ้นเองตามจินตนาการ หรือ สร้างภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ก็ได้
• ภาพประดิษฐ์ หมายถึง ภาพทีส่ ร้างขึน้ โดยให้แตกต่างจากสิง่ ทีม่ ีอยู่ตามธรรมชาติ
หรือที่มีอยู่โดยทั่วไป
• ตรา หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงตัวบุคคล องค์กรหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
• ชือ่ หมายถึง คำ�ทีใ่ ช้แทนตัวหรือใช้เรียกขานบุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล องค์กรใดๆ
• คำ� หมายถึง พยัญชนะและสระที่ประกอบเข้าด้วยกันซึ่งอ่านออกเสียงได้
โดยจะมีความหมายหรือไม่ก็ตาม
• ข้อความ หมายถึง ข้อความที่มีความหมายหรือไม่มีความหมาย
• ตัวหนังสือ หมายถึง ตัวอักษรในภาษาใดๆ
8

• ตัวเลข หมายถึง ตัวเลขในภาษาใดๆ
• ลายมือชื่อ หมายถึง ลายเส้นที่แสดงถึงชื่อของบุคคลธรรมดา
• กลุ่มของสี หมายถึง สีที่มีการรวมกลุ่มหรือชุมนุมกันตั้งแต่ 2 สีขึ้น
• รูป ร่า งหรือ รูปทรงของวัตถุ หมายถึ ง เครื่อ งหมายที่มี ลัก ษณะเป็ น รูปร่าง

หรือรูปทรงแสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก
• สิง่ ทีก่ ล่าวข้างต้นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างรวมกัน เช่น คำ�มากกว่าหนึง่ คำ�
หรือเครื่องหมายหลายเครื่องหมายมารวมกัน เช่น เครื่องหมายภาพและเครื่องหมายคำ�
หรือเครื่องหมายคำ�และเครื่องหมายตัวเลข

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ นอกจากต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะ
ตามหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว ยังต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ
• มีลักษณะบ่งเฉพาะ
• ไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
• ไม่เป็นเครือ่ งหมายการค้าทีเ่ หมือนหรือคล้ายกับเครือ่ งหมายการค้าของบุคคลอืน่
ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
ลักษณะบ่งเฉพาะ
ลักษณะบ่งเฉพาะ หมายความว่า มีลักษณะพิเศษที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว
เพียงพอที่จะทำ�ให้ผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้
เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น แต่ทั้งนี้ลักษณะพิเศษดังกล่าว
ต้องไม่สื่อความหมายโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น หรือ
กล่ า วได้ ว่ า ต้ อ งไม่ เ ป็ น คำ � หรื อ สิ่ ง ที่ ใช้ กั น สามั ญ ทั่ ว ไปหรื อ เหมื อ นหรื อ คล้ า ยกั บ
เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการอื่น ได้แก่
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• ไม่เป็นข้อความบรรยายทั่วไป เช่น
(สินค้าถุงลมนิรภัยสำหรับยานพาหนะ)

(สินค้าเครื่องส�ำอาง)

(สินค้านำ�้ อัดลม)

•

ไม่ เ ป็ น คำ � ที่ ใช้ กั น ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ คำ � ที่ มี ค วามหมายว่ า เป็ น สากล รั บ ประกั น
หรือคำ�บอกรุ่นสินค้า เช่น

International

GUARANTY

• ไม่เป็นคำ�หรือสิ่งที่ใช้กันสามัญทั่วไป เช่น คำ�ว่า นาย นางสาว ดอกเตอร์ ตรา หรือ

คำ�ย่อที่มีความหมายอย่างเดียวกัน หรือรูปทรงเรขาคณิตธรรมดาทั่วไป เช่น

• ไม่เป็น คำ�หรือสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ได้แก่ คำ� หรือภาพที่ บรรยาย
ถึงสินค้าที่ขอจดทะเบียน เช่น “รับรองคุณภาพ” “คุ้มค่า คุ้มราคา” หรือ “Made in
Thailand”
• ไม่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำ�หรับสินค้าบางอย่างหรือบาง จำ�พวก1

ตามประกาศนายทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า เรือ่ ง กำ�หนดสิง่ ที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย
ดังต่อไปนี้
จ�ำพวก หมายถึง หมวดหมู่หรือรายการของสินค้าหรือบริการที่แบ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการก�ำหนดจ�ำพวก
สิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายการค้ า พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดยปัจจุบันแบ่งจ�ำพวกออกเป็น 45 จ�ำพวก ประกอบด้วย จ�ำพวกสินค้ามี 34
จ�ำพวก และจ�ำพวกบริการมี 11 จ�ำพวก
1
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จำ�พวก
รายการสินค้า
สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย
3
สบู่ เครื่องหอม หัวน�้ำมัน ผู้หญิง ดอกไม้ ชื่อดอกไม้ ดาว มงกุฎฝรั่ง
หอมระเหย เครื่องสำอาง
น�้ำมันใส่ผม ยาสีฟัน
แป้งหอม
เด็ก
5
ยารักษาโรคมนุษย์
งู พญานาค หนุมาน ฤาษี เด็ก นางพยาบาล
ลูกโลก และการวางแบบตัวอักษร หรือตัวเลข
หรือตัดกันเป็นรูปกากบาท
7
เครื่องจักร เครื่องมือกล เฟือง
24
ผ้าเป็นผืนๆ
ผู้หญิง ช้าง นาฬิกา รถและเครื่องลากเข็นที่
ไม่มีเครื่องกลไก ตาแป๊ะ เสือ สิงโต สุนัข
ผ้าฝ้าย ผ้าแพร ผ้าเทียม คำ�ว่า Print ให้ถือว่าเป็นผ้าดอก
29
นมและแป้งนม
วัว เด็ก และนางพยาบาล
30
น�้ำปลาและกะปิ น�้ำปลา กุ้ง ปลา
33
สุรา
ค่าง
34
ยาสูบ
ไก่ สัตว์คเู่ กาะโล่ สัตว์คู่เกาะโลก
1-45 สิ น ค้ า ทุ ก อย่ า งในแต่ ล ะ ภาพของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารหรื อ สิ่ ง ซึ่ ง ใช้
เกีย่ วข้องกับสินค้าหรือบริการ และภาพทีแ่ สดง
จ�ำพวก
ถึงความหมาย ถึงลักษณะหรือ คุณสมบัตขิ อง
สินค้าหรือบริการ
ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ เครื่องหมายการค้า
ที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
• ชือ่ ตัวหรือชือ่ สกุลของบุคคลธรรมดาทีไ่ ม่เป็นทีร่ จู้ กั กันโดยทัว่ ไป ชือ่ เต็มของ
นิตบิ คุ คล หรือชือ่ ในทางการค้า โดยชือ่ ดังกล่าวต้องแสดงลักษณะพิเศษและไม่บรรยาย
ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ แยกพิจารณาดังนี้
11
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ชื่ อ ตั ว ต้ อ งแสดงลั ก ษณะพิ เ ศษและไม่ เ ล็ ง ถึ ง ลั ก ษณะหรื อ คุ ณ สมบั ติ ข อง
สินค้าโดยตรง เช่น
กรณีชื่อตัวร่วมกับชื่อสกุล

กรณีชื่อตั วที่ มี ค ำ�แสดงถึ งสถานภาพของชื่อ เช่น คำ�ว่ า “นาย” “นาง”
		 “นางสาว” “Mr.” “Mrs.” “Ms.” หรือ “ม.ร.ว.” เป็นต้น

กรณีชื่อตัวที่มีคำ�นำ�หน้านามอย่างอื่น เช่น คำ�ว่า “นายแพทย์” “Doctor”
		 “ดอกเตอร์” “Dr.” หรือ “Prof.” เป็นต้น

ชื่ อ สกุ ล ชื่ อ สกุ ล ที่ จ ะจดทะเบี ย นเป็ น เครื่ อ งหมายการค้ า ได้ ต้ อ งไม่ เ ป็ น
ชื่อ สกุ ล ของบุ ค คลอั น เป็ น ที่รู้ จั ก กั น โดยทั่ว ไป เช่ น ชื่อ ของประมุ ข หรื อ
ผู้ นำ � ของประเทศ ผู้ นำ � รั ฐ ผู้ นำ � ทางศาสนา หรื อ ชื่ อ ของบุ ค คลสำ � คั ญ ใน
ประวั ติ ศ าสตร์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก การเมื อ ง เป็ น ต้ น และต้ อ งแสดง
ลักษณะพิเศษและไม่เ ล็งถึงลักษณะหรือคุณ สมบั ติของสินค้าโดยตรง
12

ชื่ อ เต็ ม ของนิ ติ บุ ค คล ต้ อ งแสดงโดยลั ก ษณะพิ เ ศษ กล่ า วคื อ ชื่ อ เต็ ม
นิ ติ บุ ค คลนั้ น ต้ อ งไม่ มี คำ � หรื อ ข้ อ ความที่ แ สดงนิ ติ ฐ านะ เช่ น Co., Ltd
/COMPANY LIMITED/บริษัท-ห้างหุ้นส่วน จำ�กัด เป็นต้น นั้นอยู่ด้วย และต้อง
ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เช่น

ชื่อ ใ น ท า ง ก า ร ค้า ห ม า ย ถึง ชื่ อ ที่ ใช้ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ค้า นอกเหนือจาก
ชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ และชื่อที่รู้ กั น อยู่ ใ นหมู่ นั ก ธุ ร กิ จ
การค้ า นั้น ทั้ง นี้ ชื่อ ในทางการค้ า ที่จ ะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
ได้ ต้ อ งแสดงโดยลั ก ษณะพิ เ ศษและไม่ เ ล็ ง ถึ ง ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข อง
สินค้าหรือบริการโดยตรง เช่น

“แสดงโดยลั ก ษณะพิ เศษ” หมายความว่ า แสดงลัก ษณะที่แตกต่ างจาก
ลักษณะธรรมดาทั่วไป เช่น ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เกาะเกี่ยวกันเป็นตัวโปร่งและตัวทึบ
เขียนเป็นลวดลายหรือเขียนเป็นเส้นหนาบางไม่เท่ากัน เป็นต้น
“เล็ งถึ งลั ก ษณะของสิ น ค้ า โดยตรง” หมายความว่า สื่อความหมายหรื อ
บรรยายถึงรูปร่างลักษณะของสินค้า
“เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง” หมายความว่า แสดงสรรพคุณ หรือ
คุณสมบัติที่ดีหรือไม่ดีของสินค้า
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• คำ�หรือข้อความทีไ่ ม่บรรยาย (เล็ง) ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือ

บริการ และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยแยกพิจารณาดังนี้

คำ � หรื อ ข้ อ ความนั้ น ต้ อ งไม่ เ ล็ ง ถึ ง ลั ก ษณะหรื อ คุ ณ สมบั ติ ข อง
สิ น ค้ า นั้ น โดยตรง กล่ า วคื อ ต้ อ งไม่ มี ค วามหมายหรื อ คำ � แปล หรื อ
อาจสื่ อ ความหมายถึ ง ลั ก ษณะหรื อ คุ ณ สมบั ติ ข องสิ น ค้ า ที่ ข อจดทะเบี ย น
ตั ว อย่ างเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรื อ คุ ณ สมบั ติข องสิ น ค้ า นั้ น
โดยตรง เช่น คำ�ว่า “ดีทส่ี ดุ ” “SUPREME” “GOOD” “TOP” “GREAT” หรือ
“BEST” เมื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ นับว่า
เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้า
เมื่ อ ใช้ กั บ บริ ก ารเสริ ม สร้ า งความงาม สื่ อ
ความหมายได้ว่าเรื่องผิวหนังเป็นเรื่องง่าย
นับว่าเล็งถึงลักษณะของบริการ
เมื่ อ ใช้ กั บ สิ น ค้ า สี ท าบ้ า นสื่ อ ความหมาย
ได้ว ่าปกคลุมหรื อ ฉาบด้ ว ยความเย็ น สบาย
นับว่าเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า
เมื่ อ ใช้ กั บ สิ น ค้ า ที่ น อนจะสื่ อ ความหมาย
ไ ด้ ว่ าก าร เ คลื่ อ นไ ห วเ ป็ นธ ร รม ช า ติ
นับว่าเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า
เมื่ อ ใช้ กั บ สิ น ค้ า เครื่ อ งสำ � อางบำ � รุ ง ผิ ว สื่ อ
ความ หมาย ไ ด้ ว่ า เป็ นธ รรมช าติ ที่ สุ ด
นับว่าเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า
คำ�หรือข้อความทีไ่ ม่ไ ด้เล็งถึง ลักษณะของสิ นค้า โดยตรง หมายถึง ไม่มคี วาม
หมายหรือไม่เป็นคำ�บรรยายถึงรูปลักษณะของสินค้า
คำ�หรือข้อความไม่ได้เล็งถึงคุณสมบัตขิ องสินค้า โดยตรง หมายถึง ไม่แสดงถึง
สรรพคุณหรือการใช้งานของสินค้า
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ต้ อ งไม่ เ ป็ น คำ � หรื อ ข้ อ ความโดยมี เ จตนาใช้ ตั ว อั ก ษรหรื อ สะกดคำ � ที่
ผิ ด หลั ก ไวยากรณ์ ซึ่ ง หากพิ จ ารณาสำ � เนี ย งเรี ย กขานแล้ ว ทำ � ให้ เข้ า ใจ
ได้ว่ า เป็ น คำ � หรือ ข้ อความที่มีค วามหมายและความหมายนั้น เล็งถึงลักษณะ
หรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรง เช่น
		
		
		
		
		

เลี ย นเสี ย งคำ � ว่ า “สะอาด” เมื่ อ ใช้ กั บ
สิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทำ � ความสะอาด
ไม่ ว่ า กั บ ส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกาย หรื อ กั บ
สิ่งขอ ง นับว่า เล็ง ถึง ลัก ษ ณ ะ หรื อคุ ณ สมบั ติ
ของสิ น ค้ า ที่ข อจดทะเบี ย นโดยตรง

		
		
		

เ ลีย นเ สีย ง คำ�ว่ า “ ห ม ากิน ” แ ล ะ “เหมียว
กิน” ตามลำ�ดับ เมื่อใช้กับสินค้าอาหารสัตว์
นับว่าเล็งถึงคุณลักษณะของสินค้า

		
		
		

สื่ อ ความหมายได้ ว่ า ช่ ว ยรั ก ษาหรื อ เก็ บ
ความเย็ น เมื่ อ ใช้ กั บ สิ น ค้ า ฟิ ล์ ม กรองแสง
นับว่าเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า

		
		
		
		

สื่ อ ควา มหมาย ได้ ว่ า ดู แ ลรั ก ษาอย่ า ง
ธรรมชาติ เมื่ อ ใช้ กั บ สิ น ค้ า เครื่ อ งสำ � อาง
เกี่ ย วกั บ หน้ า นั บ ว่ า เล็ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข อง
สินค้า

ต้ อ งไม่ เ ป็ น ชื่ อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ตามประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง
การก�ำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ กลุ่มประเทศ
ห รื อ เข ต ก า ร ป ก ค ร อ ง ต น เ อ ง ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะ เช ่ น เ ดี ย ว กั บ ป ร ะ เ ท ศ
ชื่ อ แคว้ น รั ฐ มณฑล ชื่ อ เมื อ งหลวง เมื อ งท่ า จั ง หวั ด หรื อ เขตปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ชื่อทวีป ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม
เกาะ หมู ่ เ กาะ หรื อ ทะเลสาบ และชื่ อ ทางภู มิ ศ าสตร์ อื่ น ๆ ที่ รู ้ จั ก
แพร่หลายทั่วไป เช่น ภูเขา แม่น�้ำ อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น
15
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ทั้งนี้ ให้ ร วมถึ งชื่อ ย่ อ ชื่อ เดิ ม หรื อ ชื่อ ที่ ใช้เรี ย กขานโดยทั่ วไปโดยไม่ จ�ำกั ด
เฉพาะชือ่ ทางราชการด้วย เช่น

• กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำ�ที่ประดิษฐ์ขึ้น

โดยแยกพิจารณา ดังนี้

		
		
		
		
		

16

กลุ่มของสี หมายถึง สีที่มีการรวมกลุ่มหรือชุมนุมกันตั้งแต่ 2 สีขึ้น ไป
ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษไม่จำ�กัดว่าจะเป็นสีอ่อนหรือสีแก่ และต้องไม่มี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นสีโดยธรรมชาติของสินค้าที่ขอจดทะเบียน
เป็นสีเกิดจากหน้าที่การทำ�งานหรือการใช้งานของสินค้าที่ขอจดทะเบียน
เป็นสีที่มีลักษณะตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว
เป็นสีที่ผู้ค้ารายอื่นย่อมใช้ได้เช่นกัน

ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำ�ที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่
		 ตั ว หนั ง สื อ ตั ว เลข ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ได้ แ ก่ นำ � มาประดิ ษ ฐ์ ใ ห้ มี ลั ก ษณะ
			 ผิ ด แผกแตกต่ า งไปจากตั ว หนั ง สื อ หรื อ ตั ว เลขที่ ใ ช้ กั น อยู่ เ ป็ น ปกติ
			 ธรรมดา เช่น มีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน เป็นตัวโปร่ง ตัวทึบ มีแสง มีเงา
			 มีลวดลายภายใน เป็นเส้นหนาบางไม่เท่ากัน เป็นต้น
		 คำ�ที่ประดิษฐ์ขึ้น หมายถึง คำ�คำ�เดียวหรือหลายคำ� ซึ่งเมื่อนำ�มารวมกัน
			 แล้วไม่มีความหมายหรือคำ�แปล เช่น

• ลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจดทะเบียน

และในกรณีเป็นลายมือชื่อของบุคคลอื่นจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอม ประกอบคำ�ขอ
จดทะเบียนด้วย เช่น
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• ภาพถ่ายหรือภาพวาดของผู้ขอจดทะเบียน ของบุคคลอื่นโดยได้รั บ อนุญาต

จากบุคคลนัน้ แล้ว หรือของบุคคลทีเ่ สียชีวติ แล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผูส้ บื สันดาน
หรือคู่สมรสของบุคคลนั้น เช่น

• ภาพวาดหรือภาพที่สร้างขึ้นจากจิน ตนาการที่ไม่ บรรยายถึงลักษณะ หรือ

คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เช่น

• รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึง เครือ่ งหมายการค้าทีแ่ สดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว

ด้านลึก และต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง
เกิดจากหน้าที่การทำ�งานหรือการใช้งานของสินค้านั้น
เป็นการตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว
เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ผู้ค้ารายอื่นย่อมใช้ได้เช่นกัน เช่น

18

กรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจนทำ�ให้สามารถ
แยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการทีใ่ ช้เครือ่ งหมายการค้านัน้ ออกจากสินค้า
หรือบริการอื่นได้ แต่เมื่อใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีใด เช่น จำ�หน่าย
เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการทีใ่ ช้เครือ่ งหมายการค้านัน้ ในระยะเวลาหนึง่ จน
ผู้บริโภครู้จักเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่าเป็นของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายใดและ
สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นออก
จากสินค้าหรือบริการอื่นได้ กฎหมายจะถือว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะ
บ่งเฉพาะ
ทั้งนี้ การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะในลักษณะนี้ จะประกอบด้วยหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
• สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้มีการจำ�หน่าย เผยแพร่ หรือ
โฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนทำ�ให้สาธารณชนทั่วไปหรือ
สาธารณชนทีเ่ กี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว
แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น
• การจำ�หน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณา สินค้าหรือบริการใดจนทำ�ให้มีความ
แพร่หลายในประเทศไทย ถือว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้
กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น
• เครื่องหมายการค้าที่พิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้า
เดียวกับที่ยื่นขอจดทะเบียน
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ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เครื่องหมายที่มีลั กษณะต้องห้ามตามกฎหมาย คือ เครื่องหมายที่ประกอบด้วย
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
• เหมือนหรือคล้ายกับตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี
ดวงตราเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ ตราประจำ�ตำ�แหน่ง ตราประจำ�กระทรวง ทบวง กรม
หรือตราประจำ�จังหวัด เช่น

•

20

เหมือนหรือคล้ ายกับ ธงของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือ ธงราชการ เช่น

•

เหมื อ นหรื อ คล้ า ยกั บ พระปรมาภิ ไ ธย พระนามาภิ ไ ธย พระปรมาภิ ไ ธยย่ อ
พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์

•

เหมื อ นหรื อ คล้ า ยกั บ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ห รื อ พระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ์ ข อง
พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท

•

เหมื อ นหรื อ คล้ า ยกั บ ชื่ อ คำ � ข้ อ ความ หรื อ เครื่ อ งหมายใด อั น แสดงถึ ง
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

•

เหมือน หรือคล้ายกับธงชาติหรือเครื่องหมายประจำ�ชาติของรัฐต่างประเทศ
ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำ�ประมุขของรัฐต่างประเทศ
เครื่ อ งหมายราชการ และเครื่ อ งหมายควบคุ ม และรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ของ
รั ฐต่ างประเทศหรือองค์ก ารระหว่างประเทศ หรือชื่ อ และชื่ อ ย่ อ ของรั ฐต่ า งประเทศ
หรื อ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ ซึ่ ง มี อำ � นาจหน้ า ที่ ข อง
รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น เช่น

•

กาเจนีวา

เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือ
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• เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำ�คัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือ

เครือ่ งหมายอืน่ ใดอันได้ให้เป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าทีร่ ฐั บาลไทย ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง ประเทศได้
จัดให้มขี นึ้ เว้นแต่ผขู้ อจดทะเบียนจะได้รบั เหรียญ ใบสำ�คัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร
หรื อ เครื่ อ งหมายเช่ น ว่ า นั้ น เป็ น รางวั ล สำ � หรั บ สิ น ค้ า นั้ น และใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
เครื่องหมายการค้านั้น
• ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย
เช่น

•

เหมื อ นหรื อ คล้ า ยกั บ เครื่ อ งหมายที่ มี ชื่ อ เสี ย งแพร่ ห ลายทั่ ว ไปจนอาจทำ � ให้
สาธารณชนสั บ สนหลงผิ ด ในความเป็ น เจ้ า ของหรื อ แหล่ ง กำ � เนิ ด ของสิ น ค้ า ไม่ ว่ า
เครื่ องหมายทีม่ ีชื่อเสียงแพร่ ห ลายทัว่ ไปนัน้ จะได้ จ ดทะเบียนไว้ แล้วหรื อไม่ก็ ต าม ซึง่
เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เช่น
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• เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น ตัวอย่างเช่น ไข่เค็มไชยา มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
เป็นต้น
• เหมื อ นหรื อ คล้ า ยกับ เครื ่ อ งหมายอื่นที่ร ั ฐ มนตรี ป ระกาศกำ � หนดให้ ถ ื อ ว่ า
เป็นสัญลักษณ์ประจำ�ชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ศาลาไทย และดอกราชพฤกษ์หรือคูณ
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2544

การพิจารณาความเหมือนหรือคล้าย
“เหมื อ น” หมายความว่า มีลัก ษณะตรงกัน และ “คล้ า ย” หมายความว่ า
มีลกั ษณะทีเ่ กือบเหมือนกันจนอาจทำ�ให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือ
แหล่งกำ�เนิดสินค้า ทั้งนี้ การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายมีแนวทาง ดังนี้

•

เสียงหรือสำ�เนียงเรียกขานของเครื่องหมาย เช่น
VETA

คล้ายกับ

VETTA

WAKO

คล้ายกับ

WAGO

AERO

คล้ายกับ

แอโร

DIPPEE

คล้ายกับ

ดิปปี้
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•

รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้า เช่น
คล้ายกับ

		

•

การวางรูปรอยประดิษฐ์ของเครื่องหมายการค้า เช่น

คล้ายกับ

		

แม้คำ�ว่า RUNG RUNG จะมีเสียงเรียกขานแตกต่างกับ คำ�ว่า BANG BANG ก็ตาม
แต่เมือ่ เครือ่ งหมายทัง้ สองมีการวางรูปรอยประดิษฐ์ทคี่ ล้ายคลึงกัน สาธารณชนอาจสับสน
หรือหลงผิดได้
• การใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับตัวสินค้า เช่น
		

SOLO

คล้ายกับ

SOLD

ทั้งนี้ คำ � ว่า SOLO กับ SOLD แม้ มี เ สีย งเรี ย กขานต่า งกัน แต่ เ มื่อนำ�ไปใช้กับสินค้า
เครื่องเหล็ก เช่น แม่กุญแจ เมื่อประทับลงบนสินค้า อักษร O กับ D จะแยกความแตกต่าง
ได้ยาก สาธารณชนอาจสับสนหรือหลงผิดได้

•

พิจารณาจากสินค้าทีใ่ ช้เครื่องหมายนัน้ ๆ โดยจะพิจารณาจากประเภท คุณภาพ
ความมีชื่อเสียงแพร่หลาย หรือราคาของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น

•

พิจารณาจากเจตนาของผู้ขอจดทะเบียน จากรูปลักษณะของเครื่องหมายที่ขอ
จดทะเบียนว่า ผู้ขอมีเจตนาส่อไปในทางไม่สุจริตโดยลอกเลียน หรืออาศัยความมีชื่อเสียง
ของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่ เช่น
24

		

คล้ายกับ

		

คล้ายกับ

เนือ่ งจากเหตุผลสำ�คัญของการคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้าคือการทำ�ให้ผบู้ ริโภค
สามารถแยกแยะสินค้าหนึ่งออกจากสินค้าอื่นได้ ดังนั้นในการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
เครือ่ งหมายการค้า นอกจากจะต้องตรวจสอบว่าเครือ่ งหมายการค้านัน้ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำ�หนด และมีคุณลักษณะเพียงพอที่จะนำ�มาจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่แล้ว สิ่งสำ�คัญที่ผู้ยื่นคำ�ขอต้องกระทำ�อีกประการก็คือ
การตรวจค้นข้อมูลเบื้องต้นว่ามีเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งเหมือนหรือ
คล้ายกับเครือ่ งหมายการค้าทีป่ ระสงค์จะยืน่ ขอจดทะเบียนและใช้กบั สินค้าในจำ�พวก
เดียวกันได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หากมีเครื่องหมายการค้าที่จะยื่นขอ
จดทะเบียนในภายหลังนั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากจะทำ�ให้ประชาชน
สับสนหลงผิดในตัวสินค้า คุณสมบัติของสินค้า ผู้เป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำ�เนิด
สินค้า
นอกจากนี้ เนื่องจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะยึดหลักพรมแดน คือ
จดทะเบียนที่ประเทศใดก็จะคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้น ดังนั้น องค์กรธุรกิจ
ที่ประสงค์จะส่งสินค้าออกไปจำ�หน่ายยังตลาดต่างประเทศโดยใช้เครื่องหมายการค้า
เดียวกับที่จะจดทะเบียนในประเทศไทย ก็ควรพิจารณาตรวจค้นข้อมูลด้วยว่า
ในประเทศเป้าหมายนัน้ มีเครือ่ งหมายการค้าใดทีเ่ หมือนหรือคล้ายกับเครือ่ งหมายการค้า
ที่จะจดทะเบียนหรือไม่ เพื่อไม่ให้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
อันจะส่งผลทำ�ให้ไม่สามารถจดทะเบียนได้
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การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียน
โดยทั่วไปแล้วบุคคลใดๆ ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี เจตนาที่จ ะใช้
เครือ่ งหมายการค้าสามารถยืน่ คำ�ขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าได้ด้วยตนเอง หรือ
สามารถมอบอำ�นาจให้ตัวแทนเป็นผูย้ ื่นคำ�ขอจดทะเบียนแทนก็ได้ อย่างไรก็ตาม บุคคล
ทีป่ ระสงค์จะยืน่ ขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าหรือตัวแทนรับมอบอำ�นาจจากบุคคล
ดังกล่าวจะต้องมีทตี่ งั้ สำ�นักงานหรือสถานทีท่ นี่ ายทะเบียนสามารถติดต่อได้ในประเทศไทย
ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ เจ้าของเครือ่ งหมายการค้าทีไ่ ด้จดทะเบียนแล้ว
หรื อ ตั ว แทน เลิ ก ตั้ ง สำ � นั ก งานหรื อ สถานที่ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ ใ นประเทศไทย
นายทะเบียนสามารถสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้
อย่างไรก็ตาม ก่อนการสั่งเพิกถอน นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้าหรื อตั วแทนนัน้ ชีแ้ จงก่อน หากไม่ไ ด้ รั บคำ�ตอบภายใน 15 วั น
นับตัง้ แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศ
โฆษณาคำ�ขอจดทะเบียนและปิดประกาศทีก่ รมทรัพย์สินทางปัญญาว่าจะเพิกถอน
เครื่องหมายการค้านั้น โดยมีกำ�หนดระยะเวลาให้แจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วั น ประกาศโฆษณา ทั้ ง นี้ หากไม่ ไ ด้ รั บ คำ � ตอบนายทะเบี ย นจึ ง จะเพิ ก ถอน
เครื่องหมายการค้านั้น
เอกสารประกอบการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
• แบบฟอร์มคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ ก.01)
โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ขอ้ ความเกีย่ วกับ เจ้าของ ตัวแทน สถานทีต่ ดิ ต่อ
จำ�พวก และรายการสินค้า ติดรูปเครื่องหมายขนาดไม่เกิน 5x5 ซม. (กรณีรูป
เครื่องหมายเกิน 5x5 ซม. ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมเพิ่ม ซม. ละ 200 บาท)
พร้อมลงลายมือเจ้าของ หรือตัวแทนให้ครบถ้วน
• สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
หรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับนายทะเบียนรับรองและออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
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•

กรณีมอบอำ�นาจหรือตั้งตัวแทนให้ยื่น แบบ ก.18
โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ข้อความ ลงลายมือชื่อ ผู้มอบอำ�นาจ ผู้รับ
มอบอำ�นาจ และพยานให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบ
อำ�นาจ 1 คน พร้อมทั้งสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของ ผู้รับมอบอำ�นาจ

ภาพเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียน ขนาดไม่เกิน 5x5 เซนติเมตร (ในกรณีที่
		 ขอจดทะเบียนโดยไม่ระบุสี ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสี)
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวหรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน
		 6 เดือน ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
คำ�ขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำ�ขอในต่างประเทศครั้งแรกหรือวันที่นำ�สินค้าออกแสดง
		 เป็นวันยื่นคำ�ขอ (ก.10) (ถ้ามี)
รายละเอียดบรรยายถึงลักษณะของกลุม่ สีและสีทต่ี อ้ งการจดทะเบียน (ก.11) (ถ้ามี)
หนังสือแสดงการปฏิเสธ (ก.12) (ถ้ามี)
หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายชุด (ก.13) (ถ้ามี)
หลักฐานหรือคำ�ชี้แจงแสดงความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายร่วม
		 (กรณีเครื่องหมายร่วม)
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง (กรณีเครื่องหมายรับรอง)
หลักฐานนำ�สืบลักษณะบ่งเฉพาะ
สำ�เนาหนังสือมอบอำ�นาจ (ก.18) และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวของผูร้ ับมอบ (ถ้ามี)
หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน (ก.19) (ถ้ามี)
การยื่นคำ�ขอ
ในการยื่นคำ�จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถดำ�เนินการได้ ดังนี้
• ยืน่ คำ�ขอโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา ชัน้ 3
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถนนนนทบุรี ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
• ยื่นคำ�ขอ ณ สำ�นักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
• ยืน่ คำ�ขอทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.ipthailand.go.th โดยชำ�ระค่าธรรมเนียม
ผ่านธนาคาร (ทั้งนี้ จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้บันทึกข้อมูลในอินเทอร์เน็ต)
• ยื่นคำ�ขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
* แนบเอกสารการชำ � ระค่ า ธรรมเนี ย มทางธนาณั ติ (สั่ ง จ่ า ยนายทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้า) *
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ข้อพิจารณาของนายทะเบียน
ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะ
รับจดทะเบียนได้ นายทะเบียนอาจพิจารณาสั่งการดังต่อไปนี้

•

ปฏิเสธการรับจดทะเบียน หากเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน
เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำ�ให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำ�เนิดสินค้า ทั้งนี้
ในกรณีทเี่ ป็นสินค้าจำ�พวกเดียวกัน หรือต่างจำ�พวกกันแต่นายทะเบียนเห็นว่า
มีลักษณะอย่างเดียวกัน
มีสาระสำ�คัญของส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายหรือทั้งเครื่องหมายไม่มี
ลักษณะที่สามารถรับจดทะเบียนได้ คือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเหมือนหรือคล้ายกับเครือ่ งหมายการค้าของบุคคลอืน่
ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

•

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ�ขอ หากเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน
มีส่วนหนึ่งส่วนใดอันมิใช่สาระสำ�คัญไม่มีลักษณะที่สามารถรับจดทะเบียนได้
คือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเหมือน
หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
มีวิธีการจัดทำ�คำ�ขอ หรือผู้ยื่นคำ�ขอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
วิธีการตามที่กฎหมายกำ�หนด

•

ให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธการขอถือสิทธิส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วน
ของเครื่องหมายการค้าเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว หรือแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามที่
นายทะเบียนเห็นว่าจำ�เป็นต่อการกำ�หนดสิทธิจากการจดทะเบียน หากเครือ่ งหมายการค้า
ทีย่ น่ื ขอจดทะเบียนมีลกั ษณะทีส่ ามารถรับจดทะเบียนได้ แต่มสี ว่ นหนึง่ ส่วนใดหรือหลายส่วน
เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำ�หรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำ�พวก อันไม่ควรให้
ผูข้ อจดทะเบียนรายหนึง่ รายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผูเ้ ดียวหรือมีลกั ษณะไม่บง่ เฉพาะ
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สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิ ดังนี้
• สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำ�หรับสินค้าของตนตามรายการที่
ได้ขอจดทะเบียนไว้ รวมถึงการโอนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมาย การค้าของตน
ที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการเครือ่ งหมายการค้า
ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้ หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ขอจดทะเบียน เจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้านัน้ ไม่ได้มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะใช้เครือ่ งหมายการค้านัน้ สำ�หรับสินค้าทีไ่ ด้
จดทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครือ่ งหมายการค้านัน้ หรือในระหว่าง
3 ปี ก่อนที่จะร้องเพิกถอนก็ไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้น เว้นแต่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้นจะพิสูจน์ได้ว่าการที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นเกิดจาก
พฤติการณ์พเิ ศษในทางการค้า และไม่ได้ตง้ั ใจทีจ่ ะไม่ใช้หรือละทิง้ เครือ่ งหมายการค้านัน้
อย่างไรก็ตาม หากมีการอนุญาตให้บคุ คลอืน่ ใช้เครือ่ งหมายการค้านัน้ เพือ่ การประกอบ
ธุรกิจ ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

•

สิ ท ธิ ที่ จ ะป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก ารที่ เ หมื อ น
หรื อ คล้ า ยกั น โดยใช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ที่ อ าจทำ � ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความสั บ สนหรื อ
หลงผิด รวมทั้งมีสิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า
ของตน หรือฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของตนได้

• สิทธิทจี่ ะโอนหรือรับมรดกสิทธิกนั โดยการโอนหรือรับมรดกพร้อมกับ กิจการทีเ่ กีย่ ว

กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ โดยจะต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และ
ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุดจะต้องโอนหรือรับ
มรดกสิทธิกันทั้งชุด

•

สิทธิในการดำ�เนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า
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แม้ ว่ า เครื่ อ งหมายการค้ า จะได้ รั บ การคุ้ ม ครองโดยการจดทะเบี ย น
แต่ ก ฎหมายก็ ไ ม่ ไ ด้ บั ง คั บ ว่ า ผู้ ป ระสงค์ จ ะประกอบธุ ร กิ จ จะต้ อ งจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้าของตนก่อนจึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น หากแน่ใจว่า
เครื่องหมายการค้าของตนจะไม่ถูกลอกเลียนแบบก็อาจจะไม่ยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของตนก็ได้
อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ข องเครื่ อ งหมายการค้ า ที่ ไ ม่ จ ดทะเบี ย น เจ้ า ของ
เครือ่ งหมายการค้ามีเพียงสิทธิทจี่ ะใช้เครือ่ งหมายการค้านัน้ เท่านัน้ แต่จะฟ้องร้องคดี
กั บ ผู้ ก ระทำ � การละเมิด เครื่อ งหมายการค้า หรือ เรีย กค่ าเสี ย หายตามกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าไม่ได้ เว้นแต่กรณีลวงขาย2
สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายรับรอง
เจ้าของเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะต้องใช้เครื่องหมายรับรองนั้นเพื่อ
การรับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นเท่านั้น จะไม่สามารถใช้เครื่องหมาย
รับรองดังกล่าวกับสินค้าหรือบริการของตนเองได้ นอกจากนีย้ งั เป็นผูม้ สี ทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในการเป็นผู้รับรองโดยใช้เครื่องหมายรับรองนั้น โดยจะไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่น
เป็นผู้รับรองโดยใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าวแทนได้
อนึง่ สิทธิในเครือ่ งหมายรับรองจะสิน้ สุดลงเมือ่ เจ้าของเครือ่ งหมายรับรองนัน้ เสียชีวติ
หรือสิ้นสภาพบุคคล

ระยะเวลาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะมีอายุการให้ความคุ้มครอง 10 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีย่ น่ื คำ�ขอจดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยไม่จ�ำ กัดจำ�นวนครัง้
แต่การยื่นคำ�ขอต่ออายุต้องดำ�เนินการภายใน 90 วัน ก่อนวันที่เครื่องหมายการค้านั้น
สิ้นอายุ
ในกรณีที่เครื่องหมายการค้ามิได้ยื่นคำ�ขอต่ออายุภายในเวลาที่กำ�หนดข้างต้น ถือว่า
เครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน
การลวงขาย หมายความว่า การที่เจ้าของสินค้ารายหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ของบุคคลอื่นกับสินค้าของตนเพื่อลวงให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งก�ำเนิดสินค้านั้น
2
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เครื่องหมายการค้า กับการประกอบธุรกิจ
จากการที่หน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าคือ สิ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพหรือคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่ โ ดดเด่ น ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารหนึ่ ง ที่ แ ตกต่ า งจากสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของบุคคลอื่น
และการที่ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ใดจะสามารถท�ำหน้ า ที่ ดั ง กล่ า วได้ โ ดยสมบู รณ ์
เครื่องหมายการค้านัน้ จะต้องสามารถระบุแหล่งทีม่ าของสินค้า ผูผ้ ลิตสินค้า หรือคุณสมบัติ
ของผู้ให้บริการได้ เจ้าของหรือผู้ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุด
ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหรือบริการของตน
นอกจากนี้ การส่งเสริมให้สินค้า หรือบริการของตนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่
ผูบ้ ริโภคจ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนทีส่ งู ไม่วา่ จะในส่วนของการท�ำการตลาด การประชาสัมพันธ์
หรือการพัฒนาและรักษาคุณภาพ ซึ่งเครื่องหมายการค้าจะมีบทบาทท�ำให้ผู้บริโภค
จดจ�ำสินค้าหรือบริการเหล่านั้นและจ�ำแนกออกจากสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน
ซึ่งมีคุณภาพต�่ำกว่าได้โดยง่าย
ดังนั้น หากขาดซึ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะท�ำให้
ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการแต่ละรายสามารถที่จะน�ำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
ซึ่งผลิตสินค้าหรือให้บริการชนิดเดียวกันแต่มีคุณภาพหรือมาตรฐานสูงกว่าสินค้าของตน
และเป็นทีร่ จู้ กั หรือนิยมอย่างแพร่หลายในหมูผ่ บู้ ริโภคแล้ว มาใช้กบั สินค้าของตนโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องลงทุนเพือ่ สร้างชือ่ เสียงใหม่ ส่งผลท�ำให้เครือ่ งหมายการค้าสูญเสียคุณค่าไป และเจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้าทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั นัน้ ก็จะสูญเสียแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสินค้าหรือบริการของตน ท�ำให้ผผู้ ลิตรายเดิมไม่สนใจทีจ่ ะรักษาคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการของตน รวมถึงท�ำให้ผบู้ ริโภคสินค้าหรือบริการดังกล่าวเกิดความสับสนหลงผิดในตัว
สินค้าหรือบริการอันจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าหรือบริการเดิม
เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงเพือ่ ปกป้องผูบ้ ริโภคจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ
ซึง่ ไร้คณ
ุ ภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน การปกป้องเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น
ทัง้ นี้ เพราะจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของเครือ่ งหมายการค้าในการพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการของตน รวมถึงเป็นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่เจ้าของเครือ่ งหมายการค้า
ในการที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าหรือบริการของตนไว้ได้
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เครื่องหมายการค้า และอินเทอร์เน็ตโดเมนเนม
อินเทอร์เน็ตโดเมนเนม หรือที่เรียกกันว่า โดเมนเนม หมายถึง ชื่อที่ก�ำหนดขึ้น
เพือ่ ระบุทอี่ ยูท่ างอินเทอร์เน็ต (IP Address) ซึง่ โดยปกติแล้วใช้ส�ำหรับการค้นหาเพือ่ เข้าถึง
เว็บไซต์ เช่น โดเมนเนมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ ipthailand.go.th ซึ่งใช้ส�ำหรับ
การค้นหาและเข้าถึงเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือ http://www.ipthailand.go.th
โดยลักษณะของการตัง้ ชือ่ โดเมนเนมนี้ จะตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการจดจ�ำ ซึง่ จะท�ำให้สามารถ
เข้าถึงเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อโดเมนเนมดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ หน้าทีข่ องโดเมนเนมนัน้ จะมีความคล้ายคลึงกับ เครือ่ งหมายการค้า
ในเรื่องของการท�ำให้ผู้บริโภคสามารถจดจ�ำที่มาและลักษณะของสินค้าหรือบริการ
และน�ำไปสูก่ ารเข้าถึงตัวสินค้าหรือบริการได้ และจากหน้าทีข่ องโดเมนเนมดังกล่าว องค์กร
ธุรกิจหลายองค์กรจึงน�ำชือ่ เครือ่ งหมายการค้า มาจดทะเบียนเป็นโดเมนเนมเพือ่ ให้ท�ำหน้าที่
ส่งเสริม ซึง่ กันและกันในการดึงดูดผูบ้ ริโภค จดจ�ำได้งา่ ยและสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่จ�ำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
หรือ e-Commerce
อย่างไรก็ตาม จากการทีป่ จั จุบนั การประกอบธุรกิจออนไลน์ได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากใช้ตน้ ทุนตำ�่ ไม่ตอ้ งใช้สถานทีแ่ ละบุคลากรจ�ำนวนมาก และสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภค
ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายได้อย่างกว้างขวางกว่าการประกอบธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ องค์กรธุรกิจ
จึงจ�ำเป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นของตนเองเพื่อใช้ส�ำหรับการโฆษณาสินค้า
และด้วยเหตุนี้ จึงมีบุคคลจ�ำนวนหนึ่งแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยการน�ำชื่อ
เครือ่ งหมายการค้าไปจดทะเบียนเป็นชือ่ โดเมนเนมเพือ่ น�ำมาบังคับขายให้แก่องค์กรธุรกิจ
ซึง่ เป็นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้านัน้ การกระท�ำดังกล่าวนีจ้ ะส่งผลท�ำให้เมือ่ องค์กรดังกล่าว
ต้องการจะท�ำการตลาดแบบออนไลน์ก็จะไม่สามารถจดทะเบียนชื่อเครื่องหมายการค้า
ของตนเป็นโดเมนเนมได้อีกต่อไป
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การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการใช้โดเมนเนมโดยมิชอบ อาจจะแยกเป็น 2 กรณี
ได้แก่
• Typosquatting คือ การจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อทางการค้า หรือชื่อ
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในลักษณะที่เหมือน
หรือคล้ายกับชื่อข้างต้น โดยมีเจตนาแอบแฝงเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือเข้าเว็บไซต์อื่น
ซึง่ ไม่ใช่เว็บไซต์ทแ่ี ท้จริงของเจ้าของชือ่ ทางการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้านัน้ โดยมุง่ หวัง
ผลบางประการ เช่น การท�ำลายชื่อเสียง หรือหวังรายได้จากการโฆษณา
• Cybersquatting คือ การจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อทางการค้า หรือ
ชือ่ เครือ่ งหมายการค้าของบุคคลอืน่ ซึง่ มีชอื่ เสียงและเป็นทึร่ จู้ กั โดยมิชอบ เพือ่ แสวงหา
ประโยชน์จากการน�ำโดเมนเนมนั้นไปขายคืนให้แก่เจ้าของชื่อทางการค้า หรือ
เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงในราคาที่สูง
อย่างไรก็ตาม โดเมนเนมนี้ไม่อาจรับจดทะเบียนในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้
เนือ่ งจากถือว่าไม่มลี กั ษณะบ่งเฉพาะ เนือ่ งจากเป็นการใช้ค�ำสามัญทัว่ ไปทีจ่ ดจ�ำได้งา่ ยเพือ่
ประโยชน์ในการเข้าถึงเว็บไซต์เท่านั้น แต่ในทางกลับกัน ชื่อของเครื่องหมายการค้าใดๆ
อาจน�ำไปจดทะเบียนโดเมนเนมได้เนือ่ งจากไม่มเี งือ่ นไขทีต่ อ้ งห้ามตามกฎหมาย อนึง่ ส�ำหรับ
เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏว่ามีโดเมนเนมปรากฏอยู่ประกอบกับเครื่องหมายการค้านั้น
กรณีนี้ไม่ถือว่าโดเมนเนมดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน เพราะเป็น
เพียงส่วนหนึง่ ของเครือ่ งหมายการค้าซึง่ ผูข้ อจดทะเบียนจะต้องแสดงปฏิเสธทีจ่ ะขอถือเป็น
สิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ชื่อโดเมนนั้นๆ3
ดังนัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาดังกล่าว องค์กรจึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงแผนการประกอบ
ธุรกิจในระยะยาวว่าจะประกอบธุรกิจหรือท�ำการตลาดในรูปแบบออนไลน์หรือไม่ หากมีแผน
จะด�ำเนินการเช่นว่านัน้ ก็ควรทีจ่ ะจดทะเบียนโดเมนเนม และเครือ่ งหมายการค้าในชือ่ เดียวกัน
นอกจากนี้ เนือ่ งจากในโลกอินเทอร์เน็ตไม่มขี อบเขตจ�ำกัดชัดเจน ดังนัน้ หากมีแผนจะส่งสินค้า
ไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศก็ควรค�ำนึงถึงเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
โดเมนเนมในประเทศเป้าหมายด้วยเช่นเดียวกัน
3

พิบูลย์ ตันศุภผล, http://www.tgcthailand.com/articles/feb-2014/146.pdf
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เครือ่ งหมายการค้า การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ และธุรกิจแฟรนไชส์
เครือ่ งหมายการค้าถือเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะช่วยบอกให้สาธารณชนทราบถึงแหล่งที่มา เจ้าของ และคุณภาพของ
สินค้า หรืออาจกล่าวได้วา่ เครือ่ งหมายการค้าเป็นเสมือนตัวแทนขององค์กรธุรกิจทีจ่ ะท�ำให้
ผู้บริโภครู้จักสินค้าว่ามีลักษณะโดดเด่นและแตกต่างจากสินค้าเดียวกันของผู้ผลิตรายอืน่
อย่างไร
ตามกฎหมายเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสามารถอนุญาตให้
บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนส�ำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือ
บางอย่างก็ได้ โดยการอนุญาตดังกล่าวต้องท�ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
และการอนุ ญ าตนี้ จ ะต้ อ งก�ำหนดเงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ก�ำหนดที่ ชั ด เจนระหว่ า งเจ้ า ของ
เครื่องหมายการค้าและผู้ที่ขออนุญาตใช้เครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งจะท�ำให้เจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผูข้ ออนุญาต รวมทัง้ รายการสินค้า
ทีจ่ ะใช้เครือ่ งหมายการค้าทีข่ ออนุญาตนัน้ ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครือ่ งหมายการค้า
ยังคงมีความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้านั้นดังเดิม และอาจกระท�ำการใดๆ อัน
เป็นการควบคุมการใช้งานเครือ่ งหมายการค้านัน้ เพือ่ รักษาคุณภาพของเครือ่ งหมายการค้าไว้
ซึ่งการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ก็เป็นรูปแบบธุรกิจซึ่งมีการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิใน
เครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน
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ส�ำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ เครือ่ งหมายการค้ายิง่ มีบทบาทส�ำคัญ เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือ
ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้ามาร่วมด�ำเนินธุรกิจกับเจ้าของแฟรนไชส์ ใน
ฐานะผูข้ อใช้หรือผูซ้ อื้ แฟรนไชส์ ท�ำให้สนิ ค้าหรือบริการภายใต้แฟรนไชส์ดงั กล่าวเป็นทีร่ จู้ กั
และมีความเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ ปัจจุบนั ความสนใจในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นรูปแบบของการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการ
รายใหม่ไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนคิดค้นสร้างสรรค์สนิ ค้าด้วยตนเอง แต่สามารถเจรจาเพือ่ เริม่ ต้น
ธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ได้เลย ในขณะที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ก็ไม่จ�ำเป็นต้องใช้
เงินลงทุนจ�ำนวนมากเพือ่ ขยายสาขาหรือด�ำเนินการใดๆ เพือ่ เพิม่ การเข้าถึงลูกค้าด้วยตนเอง
ธุรกิจแฟรนไชส์จึงอ�ำนวยประโยชน์ให้แก่ทั้งผู้ประกอบการรายใหม่และเจ้าของแฟรนไชส์
สิง่ ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจแฟรนไชส์คอื การทีเ่ จ้าของแฟรนไชส์อนุญาตให้ผขู้ อใช้แฟรนไชส์
ใช้เครือ่ งหมายการค้าของตนควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจของผูข้ อใช้แฟรนไชส์ โดยทัง้ สอง
ฝ่ายมีภาระหน้าทีส่ �ำคัญอย่างหนึง่ คือ การน�ำสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในเครือ่ งหมายการค้า
ทีไ่ ด้ท�ำขึน้ ตามสัญญาแฟรนไชส์ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า มิฉะนัน้
จะถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้บงั คับกันระหว่างคูก่ รณีได้ แต่ทงั้ นี้ หาก
เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ก็ไม่เข้าข่ายของเงื่อนไขนี้ นอกจากนี้หากเป็น
กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการด้วยตนเอง
หรือด�ำเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าทัง้ หมด ก็อาจไม่จ�ำเป็น
ต้องจดทะเบียน เนื่องจากเข้าข่ายเป็นตัวแทนเจ้าของแฟรนไชส์ มิใช่การอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า
ดังนั้น ในการพิจารณาว่ากรณีใดที่การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
ต้องน�ำมาจดทะเบียนให้พิจารณา ดังนี้
• ผู้ร่วมประกอบธุรกิจมีสิทธิที่จะผลิตหรือจัดหาสินค้าจากแหล่งอื่นที่มี คุณภาพ
เท่าเทียมหรือมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามทีเ่ จ้าของแฟรนไชส์รบั รองเพือ่ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
หรือไม่
• ผู้ร่วมประกอบธุรกิจดำ�เนินธุรกิจด้วยตนเองภายใต้การควบคุมมาตรฐานที่กำ�หนด
โดยเจ้าของแฟรนไชส์หรือไม่
ซึ่งหากผู้ร่วมประกอบธุรกิจสามารถด�ำเนินการอย่างที่กล่าวมาแล้วได้ การอนุญาต
ให้ใช้สทิ ธิในเครือ่ งหมายการค้านัน้ ก็จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องน�ำมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเพือ่ ให้
มีผลบังคับตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ ในสัญญาแฟรนไชส์อาจก�ำหนดขอบเขตของการใช้
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เครื่องหมายการค้า เช่น ให้ใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจตามสัญญาแฟรนไชส์
เท่านั้น พร้อมทั้งก�ำหนดเงื่อนไขห้ามผู้รับแฟรนไชส์อ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าดัง
กล่าวในภายหลังด้วย4

การละเมิดเครื่องหมายการค้า

กฎหมายให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว
ในการใช้เครื่องหมายการค้าส�ำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งรวมไปถึงการอนุญาตให้
บุคคลอืน่ ใช้เครือ่ งหมายการค้า การโอนเครือ่ งหมายการค้าให้แก่ บุคคลอืน่ และการกระท�ำ
การใดๆ เพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาละเมิดสิทธิของตน เช่น การด�ำเนินคดีแก่ผู้ปลอมหรือ
เลียนแบบเครือ่ งหมายการค้าเพือ่ ให้ประชาชนสับสนหลงผิด เชือ่ ว่าเป็นเครือ่ งหมายการค้า
ของบุคคลตน รวมทัง้ บุคคลทีน่ �ำเข้า ขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพือ่ ขาย ให้บริการ หรือเสนอให้
บริการ ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนแบบและสามารถ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท�ำความผิดนั้นได้
ทั้งนี้ ในการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่น
ผู้กระท�ำความผิดจะต้องรับโทษทางอาญา กล่าวคือ
• ผู้กระท�ำความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้ามีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
• ผูก้ ระท�ำความผิดฐานเลียนแบบเครือ่ งหมายการค้ามีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
• กรณีทผี่ กู้ ระท�ำความผิดเป็นนิตบิ คุ คล กฎหมายก�ำหนดเอาผิดแก่กรรมการผูจ้ ดั การ
หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นๆ ด้วย เว้นแต่ว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิได้รู้เห็นหรือยินยอม
ในการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้น
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของเครือ่ งหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน เจ้าของเครือ่ งหมายการค้า
จะไม่สามารถด�ำเนินคดีแก่ผู้ปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่เป็นกรณี
การลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
พิบูลย์ ตันศุภผล, http://203.209.117.203/ipthailand/index2.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=673 &Itemid=363
4
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การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
ภายใต้พิธีมาดริด
คือ การยื่นค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียวในประเทศไทย
(กรมทรัพย์สินทางปัญญา) และสามารถขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศที่เป็นสมาชิก
อีก 101 ภาคีสมาชิก หรือ 117 ประเทศ (รายชื่อสมาชิก http://www.wipo.int/export/
sites/www/treaties/en/documents/ pdf/madrid_marks.pdf)
ไทยเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดล�ำดับที่ 99 โดยยื่นภาคยานุวัติสารเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
จะท�ำหน้าที่รับค�ำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในฐานะส�ำนักงาน
ต้นก�ำเนิด (รับค�ำขอขาออก) และส�ำนักงาน ปลายทาง (รับค�ำขอขาเข้า)
ใครสามารถยื่นค�ำขอจดทะเบียนได้บ้าง
บุคคลธรรมดานิติบุคคลที่ยื่นค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือได้รับการ
จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส�ำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
2. มีภูมิล�ำเนาในประเทศไทศ หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
และยังคงประกอบการอย่างจริงจังในประเทศไทย

37

ทรัพยสินทางปญญาสําหรับผูประกอบการ

เครื่องหมายการคา

ขั้นตอนการยื่นค�ำขอจดทะเบียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท�ำระบบการยื่นค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยด�ำเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (www.ipthailand.go.th) ซึ่งมีขั้นตอนในการด�ำเนินการ
ลงทะเบียนดังนี้
1. บุคคลทั่วไปต้องยืนยันตัวบุคคล ด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่แท้จริงและ
รับ username และ password ผ่านทาง e-mail เพือ่ น�ำมาประกอบการยืน่ ค�ำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
2. กรณีเป็นนิตบิ คุ คล ต้องมอบอ�ำนาจให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ มาด�ำเนินการหรือแต่งตัง้
ตัวแทนเดิม ในค�ำขอพื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐานเป็นผู้มายืนยันตัวบุคคล
3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่บริเวณกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล หลังจากกรอก
ข้อมูลการยืนยันตัวบุคคลแล้วต้องมายืนยันตัวบุคคล พร้อมบัตรประจ�ำตัวประชาชนอีกครัง้
ทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ชัน้ 3 กรณีอยูต่ า่ งจังหวัดสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ทสี่ �ำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
4. ภาษาที่ใช้ในการยื่นค�ำขอทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ จะใช้
ภาษาอังกฤษทัง้ หมด เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ จ�ำพวกและรายการสินค้าทีต่ อ้ งการขอรับ ความคุม้ ครอง
เป็นต้น
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ค่าธรรมเนียมการยื่นค�ำขอจดทะเบียน (ค�ำขอขาออก)
ค่าธรรมเนียมการยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้น และจัดส่งค�ำขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ไปยังส�ำนักระหว่างประเทศก่อนที่จะส่ง
ไปยังประเทศปลายทาง ที่ ผู้ขอต้องการขอรับความคุ้มครองค�ำขอละ 2,000 บาท
ส่วนที่ 2) ค่าธรรมเนียมในการยื่นค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ ประกอบ ด้วย 2 ส่วน คือ
2.1) กรณีเครื่องหมายค�ำขอพื้นฐานเป็นสีขาวด�ำจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
จ�ำนวน 653 ฟรังก์สวิส หากเป็นรูปสี จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม จ�ำนวน 903 ฟรังก์สวิส
2.2) ค่าธรรมเนียมในการขอรับความคุม้ ครองในแต่ละประเทศซึง่ มีคา่ ธรรมเนียม
ที่ไม่เท่ากันสามารถค�ำนวณค่าธรรมเนียมได้จาก
www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
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ทรัพยสินทางปญญาสําหรับผูประกอบการ

เครื่องหมายการคา

ค่าธรรมเนียมการยื่นค�ำขอจดทะเบียน (ค�ำขอขาเข้า)
ค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (ขาเข้า) คือผู้ขอในประเทศ
สมาชิก ต้องการขอรับความคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้าในประเทศไทยก็สามารถยืน่ ค�ำขอ
จากประเทศต้นก�ำเนิดของตัวเอง โดยเสียค่าธรรมเนียมจ�ำพวกละ 418 ฟรังก์สวิส (ข้อมูล
ณ วันที่ 5 กันยายน 2560) และส่งค�ำขอจดทะเบียนผ่านส�ำนักระหว่างประเทศมายัง
ประเทศไทยโดยกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบพิ จ ารณาว่ า
เครื่องหมายดังกล่าวสามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
ผลการพิจารณาเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ผู้ขอและส�ำนักระหว่างประเทศทราบผลภายใน
18 เดือน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าค�ำขอนั้นรับจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ
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Chapter 4
สิทธิบัตรและอนุสทิ ธิบัตร

คู่มือการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิทธิบัตรคืออะไร?
สิทธิบัตร หมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้แก่เฉพาะเจ้าของสิทธิบัตร
หรือที่เรียกว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” เพื่อปกป้องการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยเป็นสิทธิผูกขาดส�ำหรับผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะสามารถกันมิให้บุคคลอื่นน�ำการประดิษฐ์
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนไปแสวงหาประโยชน์ เช่น ผลิต ใช้ ขาย หรือน�ำเข้า
โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหา
ประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตอบแทนส�ำหรับการสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาสิ่งต่างๆ จนถึงจุดที่มีความเป็นไปได้
ทางด้านเทคโนโลยีและสามารถท�ำการตลาดได้ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
และกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ตอ่ ไป อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็น
ที่ยอมรับของสาธารณชน หรืออาจกล่าวได้ว่า สิทธิบัตรเป็นการให้รางวัลหรือผลตอบแทน
ส�ำหรับการเปิดเผยความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาต่อยอดประดิษฐกรรม
การสร้างนวัตกรรม และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
ความหมายของสิทธิบัตรสามารถพิจารณาได้ 2 นัย กล่าวคือ หากพิจารณา
ตามความหมายที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะหมายถึง หนังสือส�ำคัญ (หรือเอกสารสิทธิ)
ที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไข
ที่กฎหมายก�ำหนด
แต่หากพิจารณาอย่างกว้างๆ แล้ว สิทธิบัตรจะหมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ของเจ้าของสิทธิบัตร หรือผู้ทรงสิทธิบัตร ในการที่จะกีดกันหรือห้ามบุคคลอื่น
แสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
ทั้งนี้ สิทธิบัตรแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย “สิทธิบัตรการประดิษฐ์” จะให้ความคุ้มครองการคิดค้น
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ องค์ป ระกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง กรรมวิ ธี
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ในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท�ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ในขณะที่ “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”
จะให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างไปจากเดิม รวมทั้งองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์
โดยปกติทั่วๆ ไป “การประดิษฐ์” จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายใน หรือที่ไม่
สามารถมองเห็นได้จากรูปร่างภายนอก ส่วน “การออกแบบผลิตภัณฑ์” จะเกีย่ วข้อง
กับรูปร่างลักษณะภายนอกซึ่งช่วยส่งเสริมให้สิ่งของมีความดึงดูดในเชิงสุนทรียภาพ
น่าสนใจ และเกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์
ตัวอย่างเช่น ในรถยนต์หนึง่ คันจะประกอบด้วยการประดิษฐ์และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คือ เครือ่ งยนต์กลไก ระบบการส่งก�ำลัง ระบบเบรก ระบบไฟฟ้าของรถยนต์
จะเป็นการประดิษฐ์ ส่วนรูปแบบและลักษณะของรถยนต์ซึ่งสามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอกและมีความแตกต่างกัน จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ “การประดิษฐ์” จะรวมไปถึงส่วนผสมทางเคมีของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น นอกจากนี้ กรรมวิธีการผลิต
สินค้า กรรมวิธีในการเก็บรักษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพ ก็ถือว่าเป็นการ
ประดิษฐ์เช่นเดียวกัน
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สิทธิบัตรการประดิษฐ์
การประดิษฐ์คืออะไร?
กฎหมายให้ค�ำนิยามของ “การประดิษฐ์” ว่า หมายถึง การคิดค้นหรือคิดท�ำขึ้น
อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระท�ำใดๆ ที่ท�ำให้ดีขึ้น
ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี และ “กรรมวิธี” หมายถึง วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธี
ในการผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ หรือการปรับสภาพให้ดขี นึ้
ซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นด้วย

ขอบเขตการคุ้มครอง
สิง่ ทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายสิทธิบตั รในส่วนของการประดิษฐ์ ต้องเข้า
เงื่อนไข 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
• เป็ น การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หมายความว่า ต้ อ งเป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ แตกต่ า ง
ไปจากเดิม ไม่เป็นทีร่ จู้ กั ไม่เคยมีใช้แพร่หลาย ไม่เคยมีจำ� หน่าย หรือยังไม่เคยได้รบั สิทธิบตั ร
มาก่อน และยังไม่เคยเปิดเผยสาระส�ำคัญมาก่อนทั้งในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
เปิดเผยโดยการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์หรือวิทยุ การน�ำรายละเอียดหรือบทความ
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ไ ปลงในหนังสือต่างๆ หรือการน� ำ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อ อกแสดงในงาน
นิทรรศการต่างๆ
สิ่งประดิษฐ์ที่ใหม่หรือมีความใหม่ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้เป็นส่วน
ประกอบหรือเป็นส่วนหนึง่ ส่วนใดของงานทีม่ ปี รากฏอยูแ่ ล้ว ทัง้ นี้ งานทีม่ ปี รากฏอยูแ่ ล้ว
หมายถึง สิง่ ประดิษฐ์ทมี่ กี ารใช้อย่างแพร่หลาย มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่สาระส�ำคัญ
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว สิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอรับสิทธิบัตร
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รและผู ้ ข อได้ ล ะทิ้ ง ค� ำ ขอแล้ ว หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรแต่ได้น�ำออกแสดงหรือเผยแพร่แล้ว ทั้งนี้
การจะถือว่าสิง่ ประดิษฐ์ใดใหม่หรือมีความใหม่นนั้ สิง่ ประดิษฐ์ดงั กล่าวจะต้องไม่เคย
ปรากฏ ณ ที่แห่งใดในโลก
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อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับกรณีการน�ำออกแสดง หากเป็นการแสดงที่หน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้จัดให้มีขึ้นก็ยังสามารถขอรับความคุ้มครองได้ แต่การยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรจะต้อง
ด�ำเนินการภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่น�ำงานนั้นออกแสดง
และส�ำหรับกรณีที่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศมาก่อนจะต้องยื่นค�ำขอ
รับสิทธิบัตรในประเทศไทยไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถที่จะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศ
ครั้งแรกเป็นวันที่ยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรในประเทศก็ได้
อนึ่ง ส�ำหรับกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลท�ำให้การประดิษฐ์ไม่สามารถได้รับการ
คุ้มครองสิทธิบัตรได้นั้น จะต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่กระท�ำโดยผู้ทรงสิทธิบัตรเอง
หรือโดยได้รบั อนุญาตจากผูท้ รงสิทธิบตั ร หากการเปิดเผยข้อมูลนัน้ เกิดจากการกระท�ำทีผ่ ดิ
กฎหมาย เช่น การขโมยข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่ กรณีเช่นนี้ถือเป็นข้อยกเว้น
• เป็นการประดิษฐ์ทมี่ ขี นั้ การประดิษฐ์สงู ขึน้ คือ ต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
อย่างเพียงพอในแง่ของความใหม่ลา่ สุดก่อนทีจ่ ะมีการผลิต มีลกั ษณะทีเ่ ป็นการแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคของสิง่ ประดิษฐ์ประเภทเดียวกันทีม่ มี าก่อน และไม่เป็นการประดิษฐ์ทอี่ าจท�ำได้
โดยง่ายโดยผู้ที่มีความรู้ในระดับธรรมดาสามัญในสาขาวิชาการด้านนั้นๆ ทั้งนี้ การเปลี่ยน
ขนาดของสิ่งประดิษฐ์ การท�ำให้สิ่งประดิษฐ์สามารถพกพาได้ การปรับทิศทางของชิ้นส่วน
การปรับเปลีย่ นวัตถุดบิ หรือแม้กระทัง่ การหาชิน้ ส่วนทดแทนของเดิมหรือเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ดิม
• เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นทางอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรมได้ คือ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะต้องสามารถ
ผลิตได้จริงหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
หัตถกรรมได้ ไม่วา่ จะในรูปของเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น วัสดุหรือสารใหม่
หรือกระบวนการทางอุตสาหกรรม หรือวิธกี ารปฏิบตั กิ าร มิใช่เป็นเพียงแนวคิด ทฤษฎี หรือ
ปรากฏการณ์

ข้อยกเว้นการคุ้มครอง
สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ แม้ว่าจะมีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ก็ไม่สามารถ
ขอรับสิทธิบัตรได้
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• จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
เนื่องจากถือว่าเป็นการ “ค้นพบ” เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีการน�ำจุลชีพที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติไปผ่านกระบวนการแล้วได้จุลชีพใหม่ที่สามารถออกฤทธิ์และน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้ ก็อาจขอรับสิทธิบัตรได้
นอกจากนี้ สัตว์และพืชที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น เช่น การท�ำ
โคลนนิง่ หรือสารซึง่ สกัดจากสัตว์หรือพืช เช่น สารทีส่ กัดได้จากสมุนไพรต่างๆ ก็ไม่สามารถ
ขอรับสิทธิบัตรได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้สังเคราะห์ขึ้นใหม่
แม้ว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรจะไม่ครอบคลุมไปถึงพันธุ์พืชใหม่ แต่ก็อาจจะ
ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เช่น กฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์พืช ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หาก
เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�ำหนด
• กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นเพียงกฎ
หรือปรากฏการณ์ที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ถูกค้นพบเท่านั้น
• ระบบข้อมูลส�ำหรับการท�ำงานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เนือ่ งจากตามกฎหมายถือว่าเป็นงานด้านวรรณกรรมซึง่ จะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
โดยปกติแล้วโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ และสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองคือ Source Code ของ
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นั้น โดยจะคุ้มครองในลักษณะเช่นเดียวกับงานวรรณกรรม
และคุ้มครองเฉพาะ Source Code ที่ได้แสดงออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เท่านั้น
โดยจะไม่คุ้มครองแนวคิดหรือลักษณะการท�ำงานของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
ดังกล่าว กล่าวคือ หากมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ 2 รายการที่มีการแสดงผล
เหมือนกันแต่มี Source Code ต่างกัน ก็จะได้รับความคุ้มครองในฐานะงานอันมี
ลิขสิทธิ์ทั้งคู่
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อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ไปควบคุมการท�ำงานของ
อุปกรณ์หรือน�ำไปใช้ประกอบทางเทคนิค เช่น น�ำไปรวมกับเครือ่ งหรือกระบวนการส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการท�ำงานด้วยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น ก็อาจขอรับ
ความคุ้มครองในฐานะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้
• การวินจิ ฉัย บ�ำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์ เนือ่ งจากหากให้ความคุม้ ครอง
อาจจะก่อให้เกิดการผูกขาดในสิทธิซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้
• การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน เช่น กรรมวิธกี ารผลิตยาเสพติด หรือการประดิษฐ์อปุ กรณ์สำ� หรับ
การโจรกรรม เป็นต้น

อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตรคืออะไร?
อนุสิทธิบัตร จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการประดิษฐ์เท่านั้น โดยการประดิษฐ์
ทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองนัน้ จะเป็นการประดิษฐ์งา่ ยๆ มีขนั้ ตอนการประดิษฐ์ทไี่ ม่สงู มากนัก
หรือเป็นการประดิษฐ์ที่ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
โดยอนุสิทธิบัตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้รับความคุ้มครอง
ในสิ่งที่สร้างสรรค์นั้นโดยไม่จ�ำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดเช่นเดียวกับสิทธิบัตร และสิทธิ
ซึ่งเจ้าของอนุสิทธิบัตรได้รับก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ให้แก่เจ้าของสิทธิบัตร

ขอบเขตการคุ้มครอง
แม้ว่าอนุสิทธิบัตรจะให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ แต่กฎหมายก็ผ่อนปรนให้การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรไม่จ�ำเป็นต้อง
มีขนั้ การประดิษฐ์ทสี่ งู นัก โดยเป็นเพียงการปรับปรุงสิง่ ประดิษฐ์ทมี่ อี ยูแ่ ล้วให้ใช้งานได้ดขี นึ้
หรือมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับอนุสิทธิบัตรได้
จึงประกอบด้วยเงื่อนไขเพียง 2 ข้อ ได้แก่
• เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยมีหลักการเช่นเดียวกันกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
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• เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นทางอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรมได้ เช่นเดียวกันกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
แม้ว่า อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีลักษณะที่เหมือนกันอยู่
หลายประการ คือ มีขอบเขตในการให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน และมี
ข้อยกเว้นในการขอรับความคุ้มครอง ผู้มีสิทธิขอรับความคุ้มครอง และสิทธิเมื่อได้รับ
การจดทะเบียนที่เหมือนกัน แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่หลายประการเช่นกัน คือ
• อนุสทิ ธิบตั รให้การคุม้ ครองการประดิษฐ์ทใี่ ช้เทคนิคไม่สงู มาก อาจจะเป็นการ
ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย หรือมีวิธีการคิดค้นที่ไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนนัก
• อายุการคุม้ ครองอนุสทิ ธิบตั ร จะให้ความคุม้ ครองเพียง 6 ปี และสามารถต่อ
อายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี
• ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์
มาก เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน
• อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับอนุสิทธิบัตรจะต�่ำกว่าสิทธิบัตร
ทั้ ง นี้ หากการประดิษฐ์ใดที่มีคุณสมบัติครบถ้ ว นตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
และเพียงพอที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรได้ แต่ผู้ทรงสิทธิประสงค์จะขอรับ
การคุ้มครองเพียงอนุสิทธิบัตร เนื่องจากข้อได้เปรียบข้างต้น ก็สามารถจดทะเบียน
เป็นอนุสิทธิบัตรได้
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การขอแปลงค�ำขอระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
เนื่องจากการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรมีความคล้ายกัน
โดยเป็นการคุม้ ครอง “การประดิษฐ์” ทัง้ คู่ ดังนัน้ ผูป้ ระดิษฐ์ตอ้ งเลือกขอรับความคุม้ ครอง
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่าง
พร้อมกันไม่ได้
ในกรณีที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว หากภายหลังผู้ขอ
ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองอีกอย่างหนึ่งก็สามารถขอแปลงค�ำขอจากสิทธิบัตร
การประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น อนุ สิ ท ธิ บั ต รได้ แต่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น การก่ อ นการประกาศโฆษณา
ตามขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร และในทางกลับกัน หากประสงค์จะขอแปลงค�ำขอจาก
อนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ก็สามารถกระท�ำได้ แต่จะต้องด�ำเนินการก่อน
การรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรตามขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องยื่นค�ำขอใหม่ เพียงแต่ยื่นค�ำขอแปลงประเภทของสิทธิ และเอกสารค�ำขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรที่ได้เคยยื่นไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่กรณี
ที่ได้ช�ำระไว้เกินจะไม่มีสิทธิได้รับคืน
เมือ่ ประสงค์จะขอรับความคุม้ ครองสิง่ ประดิษฐ์ อาจจะมีปญ
ั หาว่าควรจะขอรับ
ความคุม้ ครองในรูปแบบใด ระหว่าง “สิทธิบตั ร” หรือ “อนุสทิ ธิบตั ร” จึงจะเหมาะสม
ในเรื่องดังกล่าวมีข้อพิจารณา คือ หากสิ่งประดิษฐ์นั้นมีเทคนิคที่ซับซ้อน
ซึง่ ไม่อาจจะท�ำให้มขี นึ้ ได้โดยง่ายก็ควรทีจ่ ะขอรับความคุม้ ครองสิทธิบตั รการประดิษฐ์
แต่หากเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่ท�ำให้มีขึ้นได้โดยง่าย โดยการปรับปรุงสิ่งซึ่งมีอยู่แล้ว
ให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นหรือมีประโยชน์เพิ่มขึ้น หรือเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของสิ่งซึ่ง
มีอยู่แล้ว สิ่งประดิษฐ์นั้นก็อาจได้รับความคุ้มครองเพียงอนุสิทธิบัตร
ซึ่งหากการยื่นขอรับความคุ้มครองเป็นไปโดยถูกต้อง ก็จะสามารถลดระยะ
เวลาในการสั่งแก้ไขค�ำขอลงและท�ำให้ได้รับการจดทะเบียนเร็วขึ้น
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สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
แบบผลิตภัณฑ์คืออะไร?
กฎหมายให้ค�ำนิยามของค�ำว่า “แบบผลิตภัณฑ์” หมายถึง รูปร่างของผลิตภัณฑ์
หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้

ขอบเขตการคุ้มครอง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพือ่ อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม คือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ทยี่ งั ไม่มใี ช้แพร่หลาย
ในประเทศ รวมถึงการขายด้ว ย หรือยังไม่เคยเปิด เผยสาระส� ำ คั ญหรื อ รายละเอี ย ด
ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ เช่น ลงพิมพ์ในแค็ตตาล็อก สมุดโทรศัพท์ เป็นต้น ก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร หรือไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และไม่ได้จ�ำกัดเพียงเฉพาะแบบ
ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� ขึน้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม แต่ยงั ขยายรวมไปถึงแบบผลิตภัณฑ์
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ทีเ่ กีย่ วกับงานด้านหัตถกรรม เช่น ลวดลายผ้าหรือเครือ่ งจักสาน รูปทรงของเฟอร์นเิ จอร์ไม้
แกะสลัก หรือรูปร่างของเครื่องประดับเงิน เป็นต้น

ข้อยกเว้นการคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่
• แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่
•• แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักร
•• แบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มกี ารเปิดเผยภาพ สาระส�ำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร
หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
•• แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาแล้ว
•• แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ข้างต้นจนเห็นได้ว่าเป็นการเลียน
แบบ
• แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
• แบบผลิตภัณฑ์ที่ก�ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
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การคุ้มครองสิทธิบัตร
หลักการทีส่ ำ� คัญของกฎหมายสิทธิบตั รในการได้มาซึง่ สิทธิบตั ร คือ ผูท้ รงสิทธิบตั ร
จะได้รบั สิทธิโดย การจดทะเบียน กับกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยจะเกิดขึน้ ภายหลังจาก
ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอรับสิทธิบัตรและคุณสมบัติของสิ่งที่จะขอรับ
ความคุ้มครองแล้ว ทั้งนี้ การคุ้มครองสิทธิบัตรจะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศที่ยื่นขอรับ
ความคุ้มครองและได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียนเท่านั้น การได้รับความคุ้มครอง
ในประเทศใดประเทศหนึง่ จะไม่มผี ลขยายการคุม้ ครองไปยังอีกประเทศหนึง่ ไม่วา่ กรณีใดๆ
นอกจากนี้ เนือ่ งจากการคุม้ ครองสิทธิบตั รจะมีเงือ่ นไขส�ำคัญในเรือ่ งของความใหม่
ทั้งในการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลักการส�ำคัญ คือ จะต้องใหม่ทั่วโลก
หรือไม่เป็นทีเ่ ปิดเผยหรือรูจ้ กั กันโดยทัว่ ไปไม่วา่ จะในประเทศใดก็ตาม ดังนัน้ การน�ำสิทธิบตั ร
ที่จดทะเบียนแล้วในประเทศหนึ่งไปยื่นขอรับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึ่งอาจส่งผล
ท�ำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองในประเทศหลัง
ในการยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร สิ่งที่ควรกระท�ำก่อนก็คือ การสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ ที่มีเผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนไว้แล้ว
ทัง้ ในและต่างประเทศ และข้อมูลประเภทอืน่ ๆ เช่น วารสารด้านวิทยาศาสตร์ รายงาน
ผลการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จ�ำกัดแหล่งที่มา
เนื่องจากสิ่งที่ก�ำลังจะขอรับสิทธิบัตรนั้นอาจจะมีเผยแพร่อยู่แล้ว ท�ำให้ขาดเงื่อนไข
เรื่องความใหม่
นอกจากนี้ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วยั ง ช่ ว ยให้ ท ราบถึ ง เทคโนโลยี ห รื อ
นวัตกรรมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ท�ำให้การประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ตอ้ งเริม่ ต้นจากศูนย์
แต่สามารถน�ำเอาสิ่งดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งใหม่ได้ และยังอาจพบสิทธิบัตร
ทีห่ มดอายุการคุม้ ครองแล้วและสามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ
ได้โดยไม่ตอ้ งค้นคว้าวิจยั ใหม่ ท�ำให้ไม่สนิ้ เปลืองเวลา ทรัพยากร และต้นทุนโดยไม่จำ� เป็น
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สิน ทาง
ปัญญาได้ที่ http://patentsearch.ipthailand.go.th
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อนึง่ สิทธิในการขอรับสิทธิบตั รนีส้ ามารถโอนจากผูป้ ระดิษฐ์หรือผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์
ไปยังบุคคลอืน่ ได้ดว้ ย โดยการโอนสิทธิขอรับสิทธิบตั รนีต้ อ้ งท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูโ้ อน
และผู้รับโอน และสิทธินี้ยังสามารถสืบทอดกันโดยทางมรดกได้ด้วย

ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
การเป็นผูม้ สี ทิ ธิขอรับสิทธิบตั รนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั พฤติการณ์ซงึ่ การประดิษฐ์หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้จัดท�ำขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วหากเป็นงานที่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
ได้จัดท�ำขึ้นด้วยตนเอง ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรก็จะหมายถึงผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่ต้องพิจารณาอีก ได้แก่
• การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยบุคคลหลายคนร่วมกันด�ำเนินการ
ให้บุคคลทุกคนนั้นมีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน แต่หากบุคคลใดไม่ยอมร่วมขอรับ
สิทธิบัตร ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ บุคคลที่เหลือ
จะขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รส� ำ หรั บ การประดิ ษ ฐ์ ห รื อ การออกแบบนั้ น ในนามของตนเองก็ ไ ด้
แต่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบร่วมคนดังกล่าวยังสามารถขอเข้าเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วม
ในภายหลังก่อนการออกสิทธิบัตรได้
• การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มกี ารโอนสิทธิให้แก่ผอู้ นื่ โดยการท�ำ
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรคือผู้รับโอนสิทธิ
• การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทผี่ ปู้ ระดิษฐ์หรือผูอ้ อกแบบถึงแก่ความ
ตาย ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรคือทายาทผู้รับมรดกของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
• การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งลูกจ้างได้ท�ำขึ้นตามสัญญาจ้างหรือ
โดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรย่อมตกเป็น
ของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง เว้นแต่ตามสัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และรวมถึงกรณีที่
ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้วิธีการสถิติ หรือรายงานซึ่งลูกจ้างสามารถใช้
หรือล่วงรู้ได้เนื่องจากความเป็นลูกจ้างตามสัญญา แม้ว่าสัญญาจ้างจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
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เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารประดิษฐ์และเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลกู จ้างในกรณีท่ี
การประดิษฐ์ของลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน1 หากนายจ้างได้รับประโยชน์จาก
การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือจากการน�ำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ ให้ลูกจ้าง
มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษ (บ�ำเหน็จพิเศษ) จากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างด้วย
โดยห้ามนายจ้างท�ำสัญญายกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว รวมถึงห้ามระบุ
ข้อความยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษไว้ในสัญญาจ้างด้วย
ทั้งนี้ การขอรับสิทธิค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้ย่ืนค�ำขอตามแบบพิมพ์ที่
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาก�ำหนดต่ออธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยสามารถยืน่ ได้
ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารออกสิทธิบตั รส�ำหรับการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
แล้ว โดยก�ำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างรู้ว่ามีการออกสิทธิบัตร
แต่ทงั้ นี้ ในกรณีทลี่ กู จ้างมีเหตุอนั สมควรแสดงให้เห็นได้วา่ ไม่อาจรูว้ า่ มีการออกสิทธิบตั ร
ให้สามารถยื่นได้ภายในเวลาที่สิทธิบัตรยังมีอายุอยู่
อนึ่ง ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์อาจกระท�ำได้ 2 ลักษณะ คือ
• ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การขอรับความคุ้มครองในสิ่งที่มีรูปร่าง เช่น อุปกรณ์
เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ใดๆ หรือสารเคมีที่ขึ้นรูปเห็นเป็นรูปร่างชัดเจน
• กรรมวิธี หมายถึง การขอรับความคุ้มครองในส่วนของวิธีการที่ใช้ส�ำหรับผลิต
ผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น กรรมวิธีก่อให้เกิดสารเคมีที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และวิธีการในการน�ำ
เอาสิ่งใดๆ ไปใช้ประโยชน์ เช่น กระบวนการน�ำเอาสารเคมีหนึ่งไปใช้งานโดยมีผลลัพธ์ที่ดี
กว่าการน�ำเอาสารเคมีอื่นที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งวิธีการอื่นใดไปใช้ในงานเดียวกัน
ทั้งนี้ สิทธิบัตรใดเป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือสิทธิบัตรกรรมวิธีให้พิจารณาจาก
รายละเอียดข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรนั้น โดยต้องพิจารณาขอบเขตของการประดิษฐ์
ตามข้อถือสิทธิ ประกอบกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุรายละเอียดการประดิษฐ์และ
สัญญาจ้างแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ลูกจ้าง” ตกลงจะทำ�งานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “นายจ้าง”
และ “นายจ้าง” ตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำ�งานให้
1
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VS
สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรออกแบบ

รูปเขียน และขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองจะรวมถึงลักษณะของการ
ประดิษฐ์ที่ไม่ได้ระบุในข้อถือสิทธิแต่สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดผลเช่นกันกับลักษณะของการ
ประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
บุคคลที่สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
• มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
• มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งไทยเป็นภาคี
• มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
ขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้
• มี ภู มิ ล� ำ เนาหรื อ อยู ่ ร ะหว่ า งการประกอบอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรม
ในประเทศไทยหรือประเทศทีเ่ ป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกีย่ ว
กับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งไทยเป็นภาคี
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ขู้ อรับสิทธิบตั รไม่มถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย ผูข้ อรับสิทธิบตั รรายดัง
กล่าวต้องมอบอ�ำนาจให้ตัวแทนสิทธิบัตรซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นผูก้ ระท�ำการแทน โดยสามารถค้นรายชือ่ ตัวแทนสิทธิบตั รได้จากเว็บไซต์กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา
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เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
• แบบพิมพ์ค�ำขอ สป/สผ/อสป/001-ก
• ค่าธรรมเนียมการขอรับสิทธิบัตร
•• สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท
•• สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท
•• อนุสิทธิบัตร 250 บาท
• ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาค�ำขอรับสิทธิบัตร
•• สิทธิบัตร 250 บาท
•• อนุสิทธิบัตร 500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียน)
• ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 500 บาท
• เอกสารประกอบแบบพิมพ์ค�ำขอ ได้แก่
•• สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตร
ff รายละเอียดการประดิษฐ์
ff ข้อถือสิทธิ
ff บทสรุปการประดิษฐ์
ff รูปเขียน (ถ้ามี)
ff เอกสารประกอบอื่ น ๆ เช่ น ค� ำ ขอรั บ รองเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการขอรั บ
สิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
หลั ก ฐานการเป็ น นายจ้ า งของผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ หนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล
หนังสือมอบอ�ำนาจ ค�ำร้องขอถือสิทธิวันยื่นเป็นวันเดียวกับวันยื่นค�ำขอ
ครั้งแรกในต่างประเทศ (แบบ สป/สผ/อสป/002-ก) เป็นต้น
•• กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ff ค�ำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
ff ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
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ข้อถือสิทธิ
ff เอกสารประกอบอื่ น ๆ เช่ น ค� ำ ขอรั บ รองเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการขอรั บ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) หนังสือสัญญา
โอนสิทธิ หลักฐานการเป็นนายจ้างของผูป้ ระดิษฐ์ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
หนังสือมอบอ�ำนาจ เป็นต้น
ff

การยื่นค�ำขอ
ในการยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
• ยื่นค�ำขอโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
• ยื่นค�ำขอ ณ ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
• ยื่นค�ำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับถึงผู้อ�ำนวยการกองสิทธิบัตรหรือ
ผู้อ�ำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
* แนบเอกสารการช�ำระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ (สัง่ จ่ายผูอ้ ำ� นวยการกองสิทธิบตั ร
หรือผู้อ�ำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ) *
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สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิ
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร
เมื่อสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นน�ำสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไปใช้
รวมถึงมีสทิ ธิทจี่ ะผลิต จ�ำหน่าย ใช้ หรือน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรได้แต่เพียงผูเ้ ดียว ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด หรือกล่าวได้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
• กรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่กว้างมาก โดยผู้ทรงสิทธิบัตร
ประเภทนีส้ ามารถทีจ่ ะผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพือ่ ขาย เสนอขาย น�ำเข้าซึง่ ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบตั ร
ทัง้ การกระท�ำโดยตนเองหรือการอนุญาตให้บคุ คลอืน่ เป็นผูใ้ ช้สทิ ธิดงั กล่าวแทนตน รวมทัง้
กีดกันบุคคลอื่นไม่ให้กระท�ำการข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
การผลิตจะไม่มีข้อจ�ำกัดถึงวิธีการหรือกรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
จึงเป็นการห้ามบุคคลอื่นมิให้ผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรอย่างเด็ดขาดโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องพิจารณาถึงวิธีการหรือกรรมวิธีแต่อย่างใด
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• กรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต
ใช้ ขาย มีไว้เพือ่ ขาย เสนอขาย หรือน�ำเข้าซึง่ ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตโดยใช้กรรมวิธนี นั้ อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์อาจท�ำการผลิตได้หลายวิธี หรือเครือ่ งมืออาจสามารถน�ำไปใช้ได้หลายงาน
ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรจึงมีสิทธิที่ค่อนข้างจ�ำกัด เพราะจะสามารถกีดกันบุคคลอื่นมิให้
ผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ดว้ ยกรรมวิธตี ามสิทธิบตั รเท่านัน้ แต่จะไม่สามารถห้าม
บุคคลอื่นผลิตหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีอื่นได้ แม้ว่าจะได้ผลเช่นเดียวกับกรรมวิธีที่
ได้รับสิทธิบัตร
นอกจากนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรยังมีสิทธิที่จะใช้ค�ำว่า “สิทธิบัตรไทย เลขที่...” หรือ
“สบท. เลขที.่ ..” ส�ำหรับสิทธิบตั ร และ “อนุสทิ ธิบตั รไทย เลขที.่ ..” หรือ “อสบท. เลขที.่ ..”
ส�ำหรับอนุสิทธิบัตร หรือค�ำภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน บนตัว
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ หรือในการโฆษณาได้

หน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตร
แม้วา่ กฎหมายจะให้ความคุม้ ครองแก่ผทู้ รงสิทธิบตั รโดยการให้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในการกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รบั อนุญาตก็ตาม แต่ผทู้ รงสิทธิบตั รก็มหี น้าทีส่ ำ� คัญในการเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดของการประดิษฐ์ต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างและการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะผลิตหรือใช้
กรรมวิธตี ามสิทธิบตั รผลิตผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาดด้วย มิฉะนัน้ สิทธิบตั รดังกล่าวอาจถูกสัง่
เพิกถอนหรือถูกบังคับน�ำเอาไปให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ได้

ระยะเวลาการคุม้ ครองสิทธิบตั ร
สิทธิบตั รแต่ละประเภทมีอายุการคุม้ ครองทีแ่ ตกต่างกัน โดยเป็นระยะเวลาทีจ่ ำ� กัด
ชั่วเวลาหนึ่ง และอาจจะต่ออายุความคุ้มครองออกไปได้โดยต้องไม่เกินกว่าเวลาตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิในการแสวงหา
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสิง่ ประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็กระตุน้ ให้เกิด
การประดิษฐ์ ออกแบบ หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดด้วย
ทั้งนี้ อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรแต่ละประเภท คือ
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• สิทธิบตั รการประดิษฐ์ มีอายุการคุม้ ครอง 20 ปี นับตัง้ แต่วนั ยืน่ ค�ำขอรับสิทธิบตั ร
และไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้
• สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุการคุม้ ครอง 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ยืน่ คำ�ขอ
รับสิทธิบัตร และไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้
ทัง้ นี้ ผูท้ รงสิทธิบตั ร ทัง้ สิทธิบตั รการประดิษฐ์และสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีเริม่ ตัง้ แต่ปที ี่ 5 ของอายุสทิ ธิบตั ร โดยต้องช�ำระภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ 5 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดอายุการคุ้มครอง แต่ในกรณีที่
สิทธิบัตรออกภายหลังจากวันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตร ให้ช�ำระค่า
ธรรมเนียมรายปีภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันออกสิทธิบัตร
หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในก�ำหนดเวลา จะต้องเสียค่า
ธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 30 ของเงินค่าธรรมเนียมรายปี (แล้วแต่ประเภทของสิทธิบัตร)
โดยต้องช�ำระภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นก�ำหนดเวลาช�ำระค่าธรรมเนียมรายปี
และหากไม่ช�ำระจะมีผลท�ำให้สิทธิบัตรนั้นถูกเพิกถอนและสิ้นสุดความคุ้มครอง
อนึ่ง ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจขอช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้า โดยช�ำระทั้งหมดใน
คราวเดียวก็ได้ แต่ภายหลังหากมีการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมรายปี หรือผูท้ รงสิทธิ
บัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรจะไม่สามารถขอรับ
ค่าธรรมเนียมที่ช�ำระไว้เกินคืนได้
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• อนุสิทธิบัตร มีอายุการคุ้มครอง 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร และ
สามารถต่ออายุการคุม้ ครองได้ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ปี รวมอายุการคุม้ ครองทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10 ปี
โดยต้องยื่นขอต่ออายุก่อนวันสิ้นอายุ 90 วัน

สิทธิบัตร กับการประกอบธุรกิจ
เหตุที่รัฐให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการประดิษฐ์คดิ ค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทจี่ ะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่วงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หัตถกรรม และพาณิชยกรรม อันจะท�ำให้ผู้บริโภค
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและการประกอบอาชีพ
ตามหลักการของการคุม้ ครองสิทธิบตั ร ผูป้ ระดิษฐ์หรือผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์จะได้รบั
การปกป้องคุม้ ครองจากการทีบ่ คุ คลอืน่ น�ำสิง่ ประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั สิทธิบตั ร
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งระหว่างนั้นผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สามารถแสวงหาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากสิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์
ของตนได้ เช่น การอนุญาตให้ผู้อื่นน�ำสิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่ตนคิดค้นหรือ
จัดท�ำขึน้ ไปใช้ประโยชน์โดยได้รบั ค่าตอบแทน และสามารถกีดกันบุคคลทีส่ ามในการน�ำเอา
สิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ในขณะ
เดียวกัน
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ทัง้ นี้ สิทธิบตั รโดยตัวของมันเองไม่ได้รบั ประกันถึงความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ
เพียงแต่เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้สำ� หรับเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ
ให้เหนือกว่าคูแ่ ข่งโดยการใช้ประโยชน์จากสิทธิบตั รในลักษณะต่างๆ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์
ตามทีไ่ ด้รบั สิทธิบตั ร การขายสิทธิบตั รให้แก่บคุ คลอืน่ การอนุญาตให้บคุ คลอืน่ น�ำสิทธิบตั ร
ไปใช้ รวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทุนประกอบธุรกิจ ดังนั้น ความส�ำเร็จของ
การน�ำสิทธิบัตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรจึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น
ด้วย เช่น คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการหาเงินทุน การพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด และการด�ำเนินกลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนประกอบอยู่ในแผนการ
ประกอบธุรกิจที่จะได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนในภาพรวม
กรณีที่องค์กรธุรกิจขายสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น จะท�ำให้ได้รับเงินทุนส�ำหรับการ
ประกอบธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในทันทีและในจ�ำนวนที่มาก รวมทั้ง
เป็นการลดความเสี่ยงขององค์กรในกรณีที่สิทธิบัตรนั้นจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีใหม่
หรือถูกท�ำวิศวกรรมย้อนกลับซึ่งจะท�ำให้คุณค่าของสิทธิบัตรนั้นด้อยค่าลง อย่างไรก็ตาม
องค์กรก็อาจสูญเสียโอกาสในการแสวงหาประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงระยะเวลาของการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นลง
แต่หากองค์กรอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตร หรือน�ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ร่วมทุนประกอบธุรกิจใหม่ ก็จะท�ำให้สามารถมีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ปกติ
ตลอดระยะเวลาของการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้น แต่ก็จ�ำเป็นต้องพิจารณาเนื้อหาสาระของ
สัญญาต่างๆ ให้รอบคอบ ซึ่งรวมถึงมูลค่าสิทธิบัตรหรือค่าสิทธิในอัตราที่เหมาะสมด้วย
ทั้งนี้ ในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบของสัญญา
ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ดังนี้
• สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด เป็นสัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตให้
บุคคลหนึ่งใช้สิทธิบัตรของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ทรงสิทธิบัตรเองก็ไม่มีสิทธิใช้และไม่มี
สิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ใช้สิทธิบัตรนี้ได้อีกต่อไป
• สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว เป็นสัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาต
ให้บคุ คลหนึง่ ใช้สทิ ธิบตั รของตนแต่เพียงผูเ้ ดียว ในขณะเดียวกันผูท้ รงสิทธิบตั รก็ยงั คงมีสทิ ธิ
ในการใช้สิทธิบัตรของตนด้วยเช่นกัน
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• สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิแบบไม่เด็ดขาด เป็นสัญญาทีผ่ ทู้ รงสิทธิบตั รอนุญาตให้
บุคคลใดๆ สามารถใช้สทิ ธิบตั รของตนได้ รวมทัง้ ผูท้ รงสิทธิบตั รเองก็ยงั สามารถใช้สทิ ธิบตั ร
นั้นๆ ได้ในขณะเดียวกัน

วิธีการทางกฎหมายอื่นส�ำหรับการคุ้มครองสิทธิบัตร
ส�ำหรับกรณีของการประดิษฐ์ เนื่องจากข้อก�ำหนดของการคุ้มครองสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ คือ การให้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวแก่ผทู้ รงสิทธิบตั รในการใช้ประโยชน์การประดิษฐ์
ของตนโดยแลกกับการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดังนั้น หากพิจารณาแล้วว่าข้อมูลที่ต้องเปิดเผยนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
กับองค์กรและไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอื่นได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลนั้น การคุ้มครองการประดิษฐ์
ตามกฎหมายสิทธิบัตรจึงอาจไม่ใช่วิธีการคุ้มครองที่ดีที่สุด
ในกรณีนี้ อาจจะเลือกการคุม้ ครองการประดิษฐ์ดงั กล่าวโดยกฎหมายทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาอื่น คือ ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นการคุ้มครองข้อมูลโดยการเก็บรักษาข้อมูลดัง
กล่าวไว้เป็นความลับด้วยมาตรการรักษาความลับที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ความลับทางการค้า จะให้ความคุ้มครองข้อมูลทางการค้าซึ่งไม่รู้จักกันโดย
ทั่วไป หรือไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลซึ่งปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว และ
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือ
ประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย โดยข้อมูลทางการค้านี้แบ่งออก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่
• ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตัวสินค้า คือ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับส่วนผสมทีท่ ำ� ให้เกิดเป็นสินค้า เช่น
ส่วนผสมของสบู่ ส่วนผสมของน�้ำอัดลม ส่วนผสมของกระจกกันกระสุน หรือส่วนผสมของ
โลหะกันความร้อน
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า เช่น กรรมวิธีการผลิตไวน์ กรรมวิธีการผลิตสบู่
หรือกรรมวิธีการย้อมผ้า ข้อมูลการควบคุมคุณภาพสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่ได้มาจากการส�ำรวจ และรวมถึงบัญชีรายชื่อและที่อยู่ของลูกค้าซึ่งอาจเป็นข้อมูล
ทางการค้าได้เช่นกัน
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การจะพิจารณาว่าควรคุ้มครองการประดิษฐ์ด้วยกฎหมายใดนั้น จ�ำเป็นต้อง
พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ข้อดีข้อเสียของการคุ้มครองตามกฎหมายอื่น
ความยากง่ายในการท�ำ “วิศวกรรมย้อนกลับ” ความยืนยาวของเทคโนโลยีที่ขอรับ
สิทธิบัตรนั้น ความพร้อมขององค์กรในการด�ำเนินการใดๆ ภายหลังจากการยื่นค�ำขอ
รับสิทธิบตั รไปแล้ว รวมถึงความคุม้ ค่าของประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งความคุ้มครอง
ทัง้ นี้ การคุม้ ครองการประดิษฐ์ดว้ ยความลับทางการค้ามีขอ้ ดี เช่น ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ในเรื่ อ งค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น ไม่ ต ้ อ งเปิ ด เผยหรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ใดๆ
ต่อสาธารณะ และไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของระยะเวลาการคุ้มครอง แต่ก็มีข้อเสีย
เช่นเดียวกัน เช่น หากการประดิษฐ์นนั้ ง่ายต่อการท�ำวิศวกรรมย้อนกลับเพือ่ ทีจ่ ะค้นพบ
ความลับนั้นได้ และหากองค์กรไม่มีมาตรการที่เหมาะสมส�ำหรับเก็บรักษาข้อมูล
ความลับท�ำให้ข้อมูลความลับนั้นเปิดเผยสู่สาธารณะ และการเป็นความลับดังกล่าว
ก็จะสูญสิ้นไป
และส�ำหรับกรณีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เนือ่ งจากการคุม้ ครองสิทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จะมีอายุจ�ำกัดเพียง 10 ปี นับตั้งแต่วันยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรและไม่สามารถ
ต่ออายุการคุ้มครองได้ ดังนั้น หากผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องการที่จะได้รับ
ความคุ้มครองที่ยาวนานกว่านั้นก็อาจเลือกคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์นั้นตามกฎหมาย
ลิขสิทธิไ์ ด้
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การละเมิดสิทธิบัตร
เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้
เพือ่ ขาย เสนอขาย หรือน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบตั รหรือทีผ่ ลิตโดยใช้กรรมวิธตี ามสิทธิบตั ร
ดังนั้น ผู้ที่กระท�ำการใดๆ ข้างต้นแก่สิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรถือว่า
กระท�ำการละเมิดสิทธิบัตรทั้งสิ้น

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร
กฎหมายก�ำหนดข้อยกเว้นว่าการกระท�ำดังกล่าวข้างต้นจะไม่ถือเป็นการละเมิด
สิทธิบัตรหากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• การกระท�ำเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย โดยต้อง
ไม่ขัดหรือท�ำให้เสื่อมเสียต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรจนเกินสมควร
กล่าวคือ ไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร
• การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
แล้วโดยสุจริต โดยผูก้ ระท�ำได้ประกอบกิจการหรือมีเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพือ่ ประกอบกิจการ
ดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย ทั้งนี้ การกระท�ำโดยสุจริต
หมายความว่า ผู้กระท�ำไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นๆ
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• การกระท�ำของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะในการเตรียมยา
เฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ และรวมถึงการกระท�ำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวด้วย
• การกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นทะเบียนยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
จ�ำหน่าย หรือน�ำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว ภายหลังจากที่สิทธิบัตร
ดังกล่าวสิ้นอายุลง
• การใช้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งจักรเกีย่ วกับเรือทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยเป็นการชัว่ คราว
หรือโดยอุบตั เิ หตุ และจ�ำเป็นต้องใช้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งจักรนัน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่กิจการเดินเรือมิให้เกิดความเสียหาย
• การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการสร้าง การท�ำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยานที่ได้
รับสิทธิบตั รแล้ว ในกรณีทอี่ ากาศยานดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวหรือ
โดยอุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่กิจการเดินทางทางอากาศ
มิให้เกิดความเสียหาย
• การใช้ ขาย หรือมีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือน�ำเข้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จดทะเบียน
สิ ท ธิ บั ต รแล้ ว โดยผู ้ ท รงสิ ท ธิ บั ต รได้ อ นุ ญ าตหรื อ ยิ น ยอมให้ ผ ลิ ต หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดังกล่าวแล้ว

การบังคับใช้สิทธิบัตร
การบังคับสิทธิมีขึ้นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ทรงสิทธิ
ในการกีดกันบุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรของตน กับประโยชน์สาธารณะ
ในการที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยสามารถ
กระท�ำได้ 2 ลักษณะ ได้แก่
• การบังคับสิทธิโดยรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือในภาวะสงครามหรือ
ภาวะฉุกเฉิน โดยภาครัฐสามารถบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของเอกชนได้โดยต้องช�ำระค่า
ตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ภายในเวลาจ�ำกัดและภายใต้เงื่อนไข
ทีก่ ำ� หนด คือ การบรรเทาเหตุขา้ งต้นเท่านัน้ ทัง้ นีภ้ าครัฐต้องแจ้งให้ผทู้ รงสิทธิบตั รทราบถึง
การบังคับสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
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• การบังคับสิทธิโดยเอกชน โดยรัฐก�ำหนดให้ผทู้ รงสิทธิบตั รต้องอนุญาตให้บคุ คลอืน่
สามารถใช้สทิ ธิตามสิทธิบตั รของตนได้โดยไม่จำ� เป็นต้องมีความสมัครใจ แต่ผขู้ อใช้สทิ ธิบตั ร
ต้องเสนอและช�ำระค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร และกรณีนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
•• ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ใช้สิทธิของตนให้เกิดประโยชน์ในประเทศภายใน 3 ปี
นั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ 4 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร
แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง
•• มีการประดิษฐ์ทไี่ ด้รบั สิทธิบตั ร 2 ฉบับ ทีม่ คี วามเกีย่ วพันกันจนไม่อาจหลีกเลีย่ ง
การใช้งานที่จะไม่ละเมิดสิทธิบัตรอีกฉบับหนึ่งได้ โดยผู้ขอใช้สิทธิบัตรนั้น
จะต้องแสดงหลักฐานให้ปรากฏด้วยว่าการประดิษฐ์ของตนมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างส�ำคัญซึง่ เป็นผลดีทางเศรษฐกิจเมือ่ เทียบกับการประดิษฐ์
ที่ขอใช้สิทธิบัตร ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ความเหมาะสม
และจ�ำเป็น และผูข้ อใช้สทิ ธิตอ้ งขออนุญาตใช้สทิ ธิจากผูท้ รงสิทธิบตั รนัน้ แล้ว
แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งก�ำหนด
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการยืน่ และรับค�ำขอรับสิทธิบตั รส�ำหรับการประดิษฐ์ให้ประเทศ
ภาคีต้องปฏิบัติตามร่วมกันเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
โดยยื่นค�ำขอเพียงค�ำขอเดียวและครั้งเดียวผ่านส�ำนักงานรับค�ำขอในประเทศภาคีหนึ่งแต่
สามารถระบุให้ค�ำขอที่ยื่นนั้นมีผลผูกพันไปยังประเทศภาคีอื่นได้หลายประเทศ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ที่ผู้ขอรับ สิทธิบัต รจะได้รับ จากระบบภายใต้ ส นธิ สั ญญานี้ คื อ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำค�ำขอและด�ำเนินการ
ยืน่ ค�ำขอรายประเทศ รวมทัง้ ได้รบั การขยายระยะเวลาเพิม่ ขึน้ อีก 18 เดือน รวมเป็น 30 เดือน
นับตั้งแต่วันยื่นค�ำขอครั้งแรกต่อส�ำนักงานรับค�ำขอ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวท�ำให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรสามารถประเมินโอกาสในการรับจดทะเบียน ศักยภาพ และโอกาสทางธุรกิจ
ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในประเทศภาคีอื่นก่อนตัดสินใจเลือกขอรับความคุ้มครอง
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นอกจากนี้ ผู้ขออาจขอถือสิทธิการขอรับความคุ้มครองโดยเริ่มตั้งแต่วันยื่นค�ำขอ
รับความคุ้มครองการประดิษฐ์ที่ผู้ขอได้ยื่นไว้ครั้งแรกก่อนการยื่นค�ำขอระหว่างประเทศได้
หากได้ยื่นค�ำขอระหว่างประเทศส�ำหรับการประดิษฐ์เดียวกันภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ได้ยื่นค�ำขอนั้นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ให้ระบุการขอถือสิทธิภายในระยะเวลา 16 เดือน
นับตั้งแต่วันยื่นค�ำขอครั้งแรก
ระบบนี้เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการเอกสารและการยื่นค�ำขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งมีระบบการสืบค้นและตรวจสอบ
เบื้องต้น แต่ไม่ใช่ระบบจดทะเบียนระหว่างประเทศ ดังนั้น การที่ค�ำขอรับสิทธิบัตร
จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ยังคงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประเทศปลายทาง
แต่ละประเทศ หรืออาจกล่าวได้ว่า การที่ค�ำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศใด
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในประเทศหนึ่งแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการ
จดทะเบียนในประเทศอื่นด้วย
ระบบนี้แบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
• ขั้นตอนระหว่างประเทศ ที่จะด�ำเนินการเกี่ยวกับการยื่นค�ำขอ การตรวจค้น
ค�ำขอและการจัดท�ำรายงานการตรวจค้น การประกาศโฆษณาค�ำขอ การตรวจสอบ
การประดิษฐ์และการจัดท�ำรายงานการตรวจสอบ โดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 30 เดือน
นับตั้งแต่วันรับค�ำขอ
• ขัน้ ตอนภายในประเทศ ทีเ่ ป็นดุลยพินจิ ของแต่ละประเทศภาคีในการพิจารณาว่า
จะให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรดังกล่าวหรือไม่ โดยขั้นตอนนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
6 เดือน ของขัน้ ตอนระหว่างประเทศ และจะใช้ระยะเวลาตามทีแ่ ต่ละประเทศก�ำหนด ทัง้ นี้
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามเงื่อนไขการคุ้มครองการประดิษฐ์
ของแต่ละประเทศ และการรับจดทะเบียน
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การจัดเตรียมค�ำขอ
ผู้ขอที่ประสงค์จะยื่นค�ำขอจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
• แบบพิมพ์ค�ำขอ หรือ Request Form (RO 101) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (http://www.wipo.int/export/ sites/
www/pct/en/forms/request/ed_request.pdf)
• รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี)
ตามหลักเกณฑ์ที่ PCT ก�ำหนด เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย (กรณีเป็นภาษาไทยจะ
ต้องส่งค�ำแปลเป็นภาษาอังกฤษภายใน 1 เดือน)

ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอ
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
• เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย โดยรวมถึงบุคคลที่อยู่
ระหว่างการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย และนิติบุคคลซึ่งมีที่ตั้ง
ส�ำนักงานใหญ่ในประเทศไทยด้วย
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• เป็นบุคคลสัญชาติอื่นหรือมีภูมิล�ำเนาในประเทศภาคีอื่น
ในกรณีที่เป็นค�ำขอระหว่างประเทศของผู้ขอหลายคน ผู้ขออย่างน้อยหนึ่งคนต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

การยื่นค�ำขอ
สามารถน�ำเอกสารค�ำขอไปยืน่ ต่อส�ำนักงานรับค�ำขอ ชัน้ 6 กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
พร้อมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียมตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศก�ำหนด

แนวทางการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรมีความจ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบธุรกิจบางประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับองค์กรธุรกิจที่มีการประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ กรรมวิธีการผลิต และรวมไปถึงองค์กรที่มีการสร้างสรรค์สูตรอาหาร เครื่องปรุง
หรือส่วนประกอบต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรนี้จะท�ำให้
สามารถปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนลงแรงท�ำการวิจัยใหม่
ตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากสามารถสืบค้นข้อมูลของบุคคลอื่นที่ได้ท�ำการวิจัยและขอรับ
สิทธิบัตรไว้แล้วหรือสิ้นอายุการคุ้มครองแล้วเพื่อน�ำมาใช้ส�ำหรับการพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจของตนเอง
นอกจากนี้ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบตั รยังช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนทราบถึงแนวโน้มและทิศทางของวิทยาการ
ต่างๆ ซึง่ อาจจะน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สำ� หรับการประกอบธุรกิจได้ และในขณะเดียวกัน
ก็ยังท�ำให้รู้ได้ว่าก�ำลังกระท�ำการละเมิดสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอยู่หรือไม่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายนัก
หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้น หรือไม่รู้จักแหล่งของข้อมูล ทั้งนี้ ในการสืบค้น
ข้อมูลสิทธิบัตร ผู้สืบค้นจะได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น ภูมิหลังหรือ
วิทยาการดั้งเดิมของเทคโนโลยี แนวทางการประดิษฐ์คิดค้น วันเดือนปีที่ขอรับสิทธิบัตร
อายุการคุ้มครองที่เหลืออยู่ของสิทธิบัตรนั้น ชื่อและที่อยู่ของผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตร รวม
ทั้งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์หากต้องการที่จะวางแผน
ส�ำหรับการท�ำการวิจัยและพัฒนาของตนเอง
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ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบตั ร เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ผูส้ บื ค้นควร
ด�ำเนินการ ดังนี้
• สืบค้นเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประดิษฐ์ทจี่ ะขอรับสิทธิบตั รทัง้ หมด ไม่วา่ จะอยู่
ในรูปแบบใดและเผยแพร่โดยวิธีการใดก็ตาม เช่น ประกาศโฆษณาที่พิมพ์เป็นรูปเล่มหรือ
อยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ทเี่ กีย่ วข้อง เช่น Google
(http://patents.google.com) รวมไปถึงการสืบค้นจากฐานข้อมูลของส�ำนักสิทธิบัตร
ประเทศต่างๆ ที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น
•• องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(http://patentscope.wipo.int)
•• ส�ำนักงานสิทธิบัตรยุโรป
(http://www.espacenet.com)
•• ส�ำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น
(http://www.ipdl.inpit.go.th)
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•• ส�ำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ
(http://www.uspto.gov.patents)
•• กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(http://patentsearch.ipthailand.go.th)
ทั้งนี้ การสืบค้นอาจเน้นในส่วนของข้อถือสิทธิหลักซึ่งองค์กรต้องการจะขอรับ
ความคุม้ ครอง โดยอาจพิจารณาถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ รวมไปจนถึงรูปประกอบ
ของสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตร
• การสืบค้นควรมุง่ ไปถึงเทคนิคและแนวคิดในเรือ่ งของขัน้ การประดิษฐ์ และไม่ควร
จ�ำกัดอยู่เพียงเฉพาะข้อถือสิทธิเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการสืบค้นก็ไม่ควรที่จะ
ก�ำหนดกว้างจนเกินไป เพราะอาจท�ำให้เสียเวลาและจะได้ขอ้ มูลทีเ่ ยอะเกินกว่าทีจ่ ะสามารถ
สรุปข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิบัตรได้
• การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ควรพิ จ ารณารวมไปถึ ง ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ร องด้ ว ย โดยสื บ ค้ น ใน
ลักษณะจ�ำกัดขอบเขตโดยอ้างอิงข้อถือสิทธิหลัก เพือ่ ประหยัดเวลาในการสืบค้น และในกรณี
ทีก่ ารประดิษฐ์ที่ข้อถือสิทธิระบุถึงการน�ำการประดิษฐ์หลายอย่างมารวมกันเพื่อให้เกิดสิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ การสืบค้นจะต้องพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่รวมทุกส่วนที่น�ำมาประกอบ
เข้าด้วยกันทั้งหมดด้วย
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• การสืบค้นควรด�ำเนินการหลายๆ วิธี เช่น การใช้รหัสจ�ำแนกการประดิษฐ์ระหว่าง
ประเทศ (International Patent Classification : IPC2) หรือการใช้คำ� ส�ำคัญ (Key-words)
ซึง่ เป็นศัพท์เทคนิคทีใ่ ช้ในสาขาการประดิษฐ์นนั้ ๆ และอาจใช้คำ� ระบุเงือ่ นไขการสืบค้น เช่น
“AND” “OR” “NOT” “XOR” หรือ “NEAR” เพือ่ ให้ได้ผลการสืบค้นทีต่ รงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการ
มากที่สุด รวมไปถึงการใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น วงเล็บ “(...)” เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ในการสืบค้นตามเงื่อนไข หรือการใช้เครื่องหมาย “*” “?” และ “$” เพื่อแทนตัวอักษรใน
การสืบค้น เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดของฐานข้อมูลที่สืบค้นด้วย
ทั้งนี้ ในการสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยใช้ค�ำ
ส�ำคัญภาษาไทยที่ออกเสียงทับศัพท์ค�ำภาษาต่างประเทศควรพิจารณาถึงลักษณะของการ
ออกเสียงค�ำนั้นๆ ด้วย เช่น “Ultra” อาจใช้ค�ำในการสืบค้นว่า “อุลตร้า” และ “อัลตร้า”
หรือ “Vitamin” อาจใช้ค�ำในการสืบค้นว่า “วิตามิน” และ “ไวตามิน” เป็นต้น
นอกจากนี้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีในเรื่องนั้นๆ เป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยต้องรู้ว่า
ลักษณะทางเทคนิคของสิ่งที่ต้องการสืบค้นคืออะไร มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างไร
มี โ ครงสร้ างหรื อ องค์ป ระกอบอย่างไร เป็น ต้น รวมทั้ง ต้ อ งมี ก ารปรั บแต่ ง ค� ำ ส� ำ คั ญ
ที่ใช้ในการสืบค้นด้วย เช่น การเปลี่ยนลักษณะของค�ำส�ำคัญ การใช้ค�ำที่เหมือนคล้าย หรือ
มีความหมายเช่นเดียวกับค�ำส�ำคัญ รวมไปถึงค�ำย่อด้วย
• เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสิทธิบตั รทีค่ รบถ้วนควรสืบค้นจากฐานข้อมูลงานวิจยั และวารสาร
ทางวิชาการต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ
เพือ่ ให้ทราบว่าสิง่ ประดิษฐ์ทเี่ กีย่ วข้องได้มกี ารเปิดเผยการประดิษฐ์ในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
แล้วหรือไม่ ซึ่งอาจใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลต่อไป

2

International Patent Classification หรือ IPC สามารถดูได้จาก http://www.wipo.int/classifications/ipc

36

Chapter 5
ลิขสิทธิ์

คู่มือการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

4

ลิขสิทธิ์ และสิทธิของนักแสดง
ลิขสิทธิ์คืออะไร?

ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิตามกฎหมายที่ใหความคุมครองแกผูสรางสรรค “งานอันมี
ลิขสิทธิ์” ในสาขาตางๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยใหความคุมครองแกผูสรางสรรค
อาทิ ผูแตงเพลงหรือหนังสือ ผูเรียบเรียงเสียงประสาน ศิลปน ผูออกแบบภาพประกอบ
หรื อ ตกแต ง เว็ บ ไซต รวมไปถึ ง นั ก เขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร โดยผลงานดั ง กล า ว
เปนการถายทอดหรือแสดงออกซึ่งความคิดของผูสรางสรรค์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน
บทความ หนังสือ บทเพลง ภาพยนตร ภาพวาด การแสดงทาทาง ฯลฯ ซึ่งไมจ�ำเปนตองมี
ความใหม แตจะตองเปนการสรางสรรคดวยตนเองโดยใชสติปญญา ความรู ความสามารถ
ความวิรยิ อุตสาหะ ความพยายามในระดับหนึง่ เพือ่ สรางสรรคงานใหเกิดขึน้ และเปนสิง่ ทีม่ ี
คุณคาในทางเศรษฐกิจ
ลิขสิทธิ์จัดเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทที่กฎหมายใหความคุมครองทันที
ที่ไดมีการสรางสรรคงาน และเปนสิทธิเด็ดขาดของเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยจะเปนผูที่
มีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระท�ำการใดๆ ตองานนั้นภายในระยะเวลาที่จ�ำกัดไวตาม
กฎหมาย ตลอดจนสามารถที่ จ ะได รั บ การเยี ย วยาชดเชยความเสี ย หายจากการ
ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งทางแพงและอาญา ซึ่งจะท�ำใหเจาของลิขสิทธิ์สามารถบริหารจัดการ
การใชงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
หรือที่เรียกวา “สิทธิในทางเศรษฐกิจ”
นอกจากนี้ เจาของลิขสิทธิ์ยังไดรับ “สิทธิทางศีลธรรม” หรือสิทธิแตเพียงผูเดียว
ของเจาของลิขสิทธิ์ที่จะสงวนไวเพื่อความเชื่อมโยงระหวางตนเองกับงานอันมีลิขสิทธิ์
ของตน เชน การอางตนเปนผูส รางสรรค หรือการหามบุคคลอืน่ บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง
หรือท�ำการใดๆ จนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของเจาของลิขสิทธิ์

สิทธิของนักแสดงคืออะไร?
สิทธิของนักแสดง คือ สิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์อีกประเภทหนึ่งที่ก�ำหนดสิทธิไว
ใหแกนักแสดง ซึ่งไดแก ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักร�ำ และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง
กลาว พากย แสดงตามบท หรือในลักษณะอื่นใดเปนผูมีสิทธิ แตเพียงผูเดียวในการกระท�ำ
แกงานแสดงของตน ไดแก
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ทรัพยสินทางปญญาสําหรับผูประกอบการ

ลิขสิทธิ์

• แพรเสียงแพรภาพ ไมวาจะโดยทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโดย
วิธีการอยางอื่นที่คลายกัน หรือน�ำการแสดงของตนออกเผยแพรตอสาธารณชน ไมวา
จะเป น การแสดง การบรรยาย การบรรเลง การท� ำ ให ป รากฏด ว ยเสี ย งหรื อ ภาพ
การจ� ำ หน า ยหรื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใด แต ไ ม ร วมถึ ง การแพร เ สี ย งแพร ภ าพหรื อ การ
เผยแพรจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว
• บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว
• ท� ำ ซ�้ ำ คั ด ลอก เลี ย นแบบ ท� ำ ส� ำ เนา บั น ทึ ก ภาพและ/หรื อ เสี ย ง ซึ่ ง
สิ่ ง บั น ทึ ก การแสดง ที่ มี ผู  บั น ทึ ก ไว โ ดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากนั ก แสดงหรื อ สิ่ ง บั น ทึ ก
การแสดงที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวน
การละเมิดสิทธิของนักแสดง
• ไดรับคาตอบแทนเมื่อมีการน�ำผลงานที่ไดบันทึกไวออกเผยแพรเพื่อการคา ภาย
ใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�ำหนด
• โอนสิทธิของนักแสดงของตนใหแกผูอื่น ไมวาจะโดยทางนิติกรรมหรือทางมรดก
ทั้งนี้ การโอนทางนิติกรรมอาจจะโอนทั้งหมดหรือบางสวน และโดยก�ำหนดระยะเวลาหรือ
ตลอดระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได

6

ในบางกิจกรรมของการประกอบธุรกิจอาจมีส่วนที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทจี่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ใช้ในองค์กร เนือ้ หาต่างๆ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้
เพือ่ สนับสนุนการประกอบธุรกิจทัง้ ในรูปแบบเอกสารปกติหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เช่น เนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงแค็ตตาล็อกสินค้า จดหมายข่าว คู่มือการใช้งานสินค้า
งานศิลปกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า ป้ายโฆษณา ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ที่เข้าข่ายงาน
ลิขสิทธิ์ และเนื้อหาโฆษณาและภาพประกอบโฆษณาตามสื่อต่างๆ ด้วย

ขอบเขตการคุมครอง
งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ไดแกงานดังตอไปนี้
• วรรณกรรม หมายความถึง งานเขียนตางๆ เชน หนังสือ จุลสาร สิง่ พิมพ ปาฐกถา
เทศนา สุนทรพจน คูมือ แค็ตตาล็อกสินคา หรือสิ่งอื่นใดที่เขียนหรือพิมพขึ้น รวมไปถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
• นาฏกรรม ไดแก งานเกี่ยวกับการร�ำ การเตน การแสดงทาทางประกอบขึ้นเปน
เรื่องราว โดยรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย
• ศิลปกรรม คืองานศิลปะสาขาตางๆ ดังนี้
•• งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรคที่ประกอบดวย เสน แสง สี อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยางเดียว หรือหลายอยาง เชน
ภาพเขียน ภาพวาด
•• งานประติมากรรม เชน งานปนรูปทรงตางๆ
•• งานภาพพิมพ คือ งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ
•• งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิง่ ปลูกสราง งานออกแบบ
ตกแตงภายใน การสรางแบบจ�ำลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
•• งานภาพถาย
•• งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง
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•• งานศิลปะประยุกต คือ งานทีน่ ำ� เอาศิลปะสาขาตางๆ ขางตน อยางหนึง่ อยางใด
หรือหลายอยางรวมกันไปใชประโยชนอยางอื่น
• ดนตรีกรรม คือ งานเพลงตางๆ ไมวาจะมีทั้งท�ำนองและค�ำรอง หรือมีแตท�ำนอง
หรือค�ำรองเพียงอยางใดอยางหนึ่ง และหมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่
ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว
• โสตทัศนวัสดุ คือ งานอันประกอบดวยล�ำดับของภาพซึง่ บันทึกลงในวัสดุซงึ่ สามารถ
น�ำมาเลนซ�้ำได และรวมถึงเสียงที่ใชประกอบงานนั้นดวย
• ภาพยนตร หมายถึง ล�ำดับของภาพซึ่งสามารถน�ำออกฉายใหเห็นเปนภาพ
เคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึงเสียงประกอบของภาพยนตรดวย
• สิ่งบันทึกเสียง หมายถึง งานอันประกอบดวยล�ำดับของเสียงซึ่งบันทึกลงบนวัสดุ
ใดๆ เชน เทป แผนเสียง หรือคอมแพคดิสก ซึ่งสามารถน�ำมาเลนซ�้ำไดอีก
• งานแพรเสียงแพรภาพ หมายถึง งานที่เผยแพรสูสาธารณชนโดยกระจายเสียง
ทางสถานี วิ ท ยุ และการกระจายภาพและเสี ย งทางสถานี โ ทรทั ศ น หรื อ โดยวิ ธี ก าร
อยางอื่นที่คลายคลึงกัน
• งานอื่นๆ ในแผนกวรรณคดี และวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ

การคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิใ์ ห้ความคุม้ ครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในฐานะทีเ่ ป็นงานวรรณกรรม
ประเภทหนึ่ง เนื่องจากถือว่า Source Code หรือชุดค�ำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาต่างๆ
เป็นงานวรรณกรรมประเภทหนึ่งซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการการเขียนโปรแกรมสามารถอ่าน
และเข้าใจได้ และเป็นการแสดงออกทางความคิดของผูเ้ ขียนโปรแกรมทีเ่ ขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น
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อยางไรก็ตาม งานทั้ง 9 ประเภทขางตนอาจไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ หาก
เขาขายดังตอไปนี้
• ขาวประจ�ำวัน หรือขอเท็จจริงตางๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสาร เชน สถานที่
เกิดเหตุ วันเวลาที่เกิดเหตุ ชื่อบุคคล จ�ำนวนคน ปริมาณตางๆ เปนตน โดยตองไมเปนงาน
ในแผนกวรรณคดี กลาวคือ ตองไมใชขาวหรือขอเท็จจริงที่ไดมีการเรียบเรียงจนมีลักษณะ
เข าข ายเป น งานวรรณกรรม เชน บทความ บทบรรณาธิ ก าร หรื อ การวิ เ คราะห ข  า ว
ซึ่งอาจไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ รวมทั้งตองไมเปนงานในแผนกวิทยาศาสตรหรือ
แผนกศิลปะดวย
• รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายตางๆ
• ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง ค�ำชี้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง
ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือของทองถิ่น
• ค�ำพิพากษา ค�ำสั่ง ค�ำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
• ค�ำแปล และการรวบรวมสิ่งตางๆ ตามขางตนที่กลาวมา ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือของทองถิ่นจัดท�ำขึ้น
อยางไรก็ตาม การจัดท�ำค�ำแปลหรือรวบรวมงานที่ด�ำเนินการโดยบุคคลที่มิใช
หนวยงานรัฐถือวามีลขิ สิทธิ์ เชน การแปลหรือการรวบรวมกฎหมายตางๆ ไวในเลมเดียวกัน
เพื่อจ�ำหนาย เปนตน
นอกจากสิง่ ต่างๆ ข้างต้นแล้ว ลิขสิทธิย์ งั ไม่คมุ้ ครองขัน้ ตอน กรรมวิธี หลักการ
การค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดหรือ
ความคิดซึ่งยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาให้ปรากฏเป็นรูปธรรม และรวมไปถึงชื่อ ชื่อเรื่อง
ค�ำขวัญ หรือวลีสั้นๆ อีกด้วย
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ความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์
เจาของลิขสิทธิ์
การเปนเจาของลิขสิทธิ์ จะขึ้นอยูกับพฤติการณในการสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์
ซึ่งโดยปกติแลวหากเปนงานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นดวยตนเองโดยอิสระ เจาของ
ลิขสิทธิก์ จ็ ะหมายถึงผูส รางสรรคงาน ซึง่ ตามกฎหมายก�ำหนดวาเมือ่ ไดมกี ารสรางสรรคงาน
ขึ้นมาแลว ผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองสิทธิทันทีโดยไมตองน�ำงานสรางสรรคดัง
กลาวไปจดทะเบียน ดังนั้น จึงกลาวไดวาการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์มี 2 วิธี คือ
• โดยการสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งมีกรณีที่ตองพิจารณาอีก คือ
•• สรางสรรคงานในฐานะลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน1 หากไมไดท�ำหนังสือ
ตกลงกันไวเปนอยางอืน่ เจาของลิขสิทธิค์ อื ผูส รางสรรคงาน แตนายจางมีสทิ ธิ
ที่จะน�ำงานสรางสรรคนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชนไดตามวัตถุประสงค
ของการจางแรงงานนั้น
•• สรางสรรคในฐานะผูรับจางตามสัญญาจางท�ำของ 2 หากไมไดท�ำหนังสือ
ตกลงกันไวเปนอยางอื่น เจาของลิขสิทธิ์คือผูวาจาง
•• สรางสรรคภายใตการจางหรือตามค�ำสัง่ ของหนวยงานของรัฐ เจาของลิขสิทธิ์
คือหนวยงานของรัฐ
•• สรางสรรคโดยการดัดแปลงงานลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยไดรับอนุญาต เจาของ
ลิขสิทธิ์คือผูดัดแปลงงาน
•• สรางสรรคโดยการรวบรวมงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยไดรับอนุญาต ซึ่ง
ผูรวบรวมไดท�ำการคัดเลือกหรือจัดล�ำดับงานในลักษณะที่ไมลอกเลียนผูอื่น
เจาของลิขสิทธิ์คือผูรวบรวม แตก็มีเพียงเฉพาะในงานที่รวบรวมเทานั้น
อยางไรก็ตามเจาของผลงานเดิมก็มลี ขิ สิทธิใ์ นสวนงานของเขาตามเดิมเชนกัน
สัญญาจางแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา “ลูกจาง” ตกลงจะท�ำงานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา “นายจาง”
และ “นายจาง” ตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ท�ำงานให
2
สัญญาจางท�ำของ คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา “ผูรับจาง” ตกลงจะท�ำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส�ำเร็จใหแกบุคคล
อีกคนหนึ่งเรียกวา “ผูวาจาง” และ “ผูวาจาง” ตกลงจะใหสินจางเพื่อผลส�ำเร็จแหงการที่ท�ำนั้น
1
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กรณีจา้ งบุคคลภายนอกสร้างสรรค์งาน เช่น สร้างภาพยนตร์โฆษณา ผลิตหนังสือ
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือแม้แต่การจัดท�ำเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยน�ำงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบการจัดท�ำงานนั้นด้วยอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ผูว้ า่ จ้างจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิใ์ นงานทีจ่ า้ งผลิตนัน้ เท่านัน้ หากต่อมา ผูว้ า่ จ้าง
ต้องการน�ำงานอันมีลขิ สิทธิท์ ใี่ ช้เป็นส่วนประกอบของงานทีจ่ า้ งผลิตดังกล่าวมาใช้แยก
ต่างหากจากงานทีจ่ า้ ง เช่น น�ำเพลงประกอบโฆษณา ภาพประกอบหนังสือ หรือเว็บไซต์
ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ถูกน�ำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์งานที่จ้างผลิตนั้นไปใช้
เพือ่ ก่อให้เกิดรายได้แก่ผวู้ า่ จ้าง ผูว้ า่ จ้างอาจต้องขออนุญาตจากผูท้ เี่ ป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในเพลงหรือภาพที่น�ำมาประกอบในงานที่จ้างสร้างสรรค์นั้นก่อน
• โดยการรับโอนสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์ ทั้งโดยทางนิติกรรมและโดยทางมรดก
ทั้งนี้ การโอนทางนิติกรรมอาจจะโอนทั้งหมดหรือบางสวน และโดยก�ำหนดระยะเวลาหรือ
ตลอดระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได
อนึ่ง การโอนโดยทางนิติกรรมนี้ กฎหมายก�ำหนดใหตองท�ำเปนหนังสือลงลายมือ
ชื่อผูโอนและผูรับโอน และหากไมไดก�ำหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอนใหถือวาการโอนมี
ก�ำหนดระยะเวลา 10 ป
การเป็นเจ้าของลิขสิทธิจ์ ะแยกต่างหากจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ทีบ่ นั ทึก
งานอันมีลขิ สิทธิน์ นั้ เช่น บุคคลทีซ่ อื้ หนังสือ แผ่น DVD ภาพยนตร์ หรือแผ่น CD เพลง
จะได้เฉพาะสิทธิครอบครองหนังสือ แผ่น DVD หรือแผ่น CD เท่านัน้ แต่จะไม่ได้ลขิ สิทธิ์
ในงานดังกล่าวไปด้วย ฉะนัน้ ผูท้ ซี่ อื้ งานดังกล่าวไปจึงมีสทิ ธิเพียงอ่าน ชม ฟัง หรือใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์นั้นเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิที่จะน�ำไปท�ำส�ำเนาเพื่อจ�ำหน่ายหรือให้เช่า หรือ
แสวงหาประโยชน์ใดๆ จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น ซึ่งรวมไปถึงการอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีการใดๆ ด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์แล้ว
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สิทธิที่จะไดรับจากการคุมครองลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ใหสิทธิแกผูเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ 2 กลุม ไดแก
• สิ ท ธิ ใ นทางเศรษฐกิ จ เป น สิ ท ธิ แ ต เ พี ย งผู  เ ดี ย วของเจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นการ
หารายไดหรือคาตอบแทนจากการใหผูอื่นใชประโยชนจากงานของตน รวมถึงสามารถ
หวงกันหรือหามมิใหผูอื่นมาใชงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนโดยไมไดรับอนุญาต และสามารถ
เรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายจากผูละเมิดลิขสิทธิ์ได และสิทธิน้ีอาจถายโอนหรือ
มอบใหแกผูอื่นโดยไดรับคาตอบแทนหรือไมก็ได ประกอบดวย
•• สิ ท ธิ ใ นการท�ำซ�้ำ หมายถึง การคัด ลอก การเลี ย นแบบ การท� ำ ส� ำ เนา
การท�ำแมพิมพ การบันทึกเสียงหรือภาพ และรวมถึงการท�ำซ�้ำโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวย โดยตองเปนการท�ำซ�้ำในสวนอันเปนสาระส�ำคัญซึ่งตอง
สามารถรับรูโดยวิธีการใดๆ ไดอยางชัดเจน และตองมีความคงทนถาวร
อยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง
•• สิทธิในการดัดแปลง หมายถึง การท�ำซ�้ำโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงาน
รวมถึงการปรับปรุงหรือแกไข และการลอกงานตนฉบับในสวนอันเปนสาระส�ำคัญ
โดยไมมีลักษณะเปนการจัดท�ำงานขึ้นใหม เชน การแปล การท�ำหุนจ�ำลอง
จากแบบราง หรือการเรียบเรียงเสียงประสานบทท�ำนองหรือเนื้อรองใหม
เปนตน
•• สิทธิในการเผยแพรตอสาธารณชน หมายถึง การท�ำใหผลงานปรากฏ
ตอสาธารณชน เชน การแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การท�ำให
ปรากฏดวยเสียงหรือภาพไมวาโดยวิธีการใดๆ การกอสราง การจ�ำหนาย
หรือโดยวิธีอื่นใด
•• สิทธิในการใหเชาตนฉบับหรือส�ำเนางาน หมายถึง การใหเชางานโปรแกรม
คอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง ทั้งนี้ เนื่องจาก
การใหเชายอมท�ำใหเจาของลิขสิทธิ์สูญเสียประโยชนหรือขาดรายไดที่ควร
จะไดรับจากการน�ำผลงานนั้นออกหาประโยชน
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•• สิทธิในการใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น หมายถึง การโอน
ผลตอบแทนอันเกิดจากการใชประโยชนงานอันมีลิขสิทธิ์ใหแกบุคคลอื่น
•• สิทธิในการอนุญาตใหผอู นื่ ใชสทิ ธิ หมายถึง การอนุญาตใหผอู นื่ ใชสทิ ธิตา งๆ
ตามที่กลาวมาแลวขางตน แตการอนุญาตใหใชสิทธินี้จะตองไมตัดสิทธิ
ของเจาของลิขสิทธิท์ จี่ ะอนุญาตใหผอู นื่ ใชดว ย เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอืน่
ในขอตกลง
• สิทธิในทางศีลธรรม เปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ในฐานะผูสราง
สรรค ง านอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ จ ะด� ำ เนิ น การเพื่ อ สงวนไว ซึ่ ง ความเชื่ อ มโยงระหว า งตนเอง
กับผลงานลิขสิทธิ์ ซึ่งสิทธินี้จะยังคงเปนของผูสรางสรรคงานคนแรกเสมอ แมวาจะไดโอน
ลิขสิทธิ์ใหแกบุคคลอื่นแลวก็ตาม นอกจากนี้เมื่อผูสรางสรรค ถึงแกความตาย ทายาท
ของผูสรางสรรคยังคงมีสิทธิที่จะฟองร้องบังคับตามสิทธิไดตลอดอายุแหงการคุมครอง
ลิขสิทธิ์อีกดวย โดยสิทธิในทางศีลธรรมประกอบดวย
•• สิทธิที่จะแสดงตนเปนผูสรางสรรคงานลิขสิทธิ์ คือ สิทธิที่จะใชอางในฐานะ
เปนผูส รางสรรคผลงาน ซึง่ เปนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการระบุชอื่ ผูส รางสรรค และ
สิทธิที่จะท�ำใหสาธารณชนรับรูวาใครคือผูสรางสรรคผลงาน
•• สิทธิทจี่ ะหามมิใหผรู บั โอนลิขสิทธิห์ รือบุคคลอืน่ ใด บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง
หรือท�ำโดยประการอื่นใดแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง หรือ
เกียรติคณ
ุ ของผูส รางสรรค (การพิจารณาความเสียหายเปนไปตามขอเท็จจริง
แตละกรณี)
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การคุมครองงานสรางสรรค
งานสรางสรรคจะคุมครองอยางไร?
การคุ  ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ ข  า งเคี ย งจะได รั บ ความคุ  ม ครองโดยอั ต โนมั ติ
ในทันทีเมื่อผลงานไดรับการสรางสรรคโดยไมจ�ำเปนตองจดทะเบียน และกฎหมาย
ไมไดบังคับใหเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ตองแจงขอมูลลิขสิทธิ์ของตน สงผลท�ำใหเจาของ
สามารถเลือกไดวาจะแจงขอมูลหรือไมก็ได นอกจากนี้ การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ก็มิได
กอใหเกิดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแตประการใด รวมทั้งมิไดแสดงถึงความเปนเจาของงานอันมี
ลิขสิทธิ์นั้นๆ
แตอยางไรก็ตาม เพือ่ เปนการสงเสริมใหมกี ารสรางสรรคงานและเกิดการน�ำผลงาน
ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งเพื่อเปนการรวบรวมและสรางฐานขอมูลงานลิขสิทธิ์
ใหเปนแหลงในการศึกษาคนควา และเพื่อใชเปนหลักฐานเบื้องตนส�ำหรับใชในการ
พิสูจนความมีอยูของผลงาน ณ วันที่ไดรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา
จึงไดจดั ใหมบี ริการรับแจงขอมูลงานลิขสิทธิข์ น้ึ โดยเจาของลิขสิทธิส์ ามารถน�ำขอมูลลิขสิทธิ์
มาแจงไวแกกรมทรัพยสินทางปญญาได แตท้ังนี้ ตองพึงระลึกอยูเสมอวาการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ไมกอใหเกิดสิทธิตามกฎหมายเพิ่มเติมแตอยางใด
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ในกรณีที่มีผู้น�ำผลงานมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่างานชิ้นนั้น
ไม่เข้าข่ายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายก็สามารถปฏิเสธการรับแจ้งได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการพิจารณาค�ำขอแจ้งผลงานฯ
พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ดีการปฏิเสธดังกล่าวไม่ท�ำให้สิทธิอันพึงมีตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ของผู้แจ้งเสียไปแต่อย่างใด

ใครคือผูมีสิทธิในการแจงขอมูลลิขสิทธิ์?
ผูที่สามารถแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังนี้
• ผูสรางสรรคงาน ซึ่งแบงเปนกรณีตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน คือ
•• กรณีสรางสรรคงานขึ้นเอง
•• กรณีสรางสรรคงานในฐานะลูกจาง (ตามสัญญาจางแรงงาน)
•• กรณีสรางสรรคงานในฐานะผูรับจาง (ตามสัญญาจางท�ำของ)
•• กรณีสรางสรรคภายใตการจางหรือตามค�ำสั่งของหนวยงานรัฐ
•• กรณีสรางสรรคโดยการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดย ไดรับ
อนุญาต
• เจาของลิขสิทธิ์ ที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย
• ตัวแทนรับมอบอ�ำนาจจากเจาของลิขสิทธิ์
• ผูรับโอนงานอันมีลิขสิทธิ์

เอกสารหลักฐานที่ตองใช
• แบบพิมพค�ำขอ ลข.01
• เอกสารประกอบแบบพิมพค�ำขอ ไดแก
•• ใบตอทายค�ำขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (กรณีที่ขอมูลที่กรอกในค�ำขอ (ลข.01) มี
จ�ำนวนมาก และผูขอไมอาจกรอกขอมูลไดครบถวนในแตละขอ)
•• แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ
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•• หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์
•• ผลงานหรือส�ำเนาผลงานที่จะแจงขอมูล
• เอกสารประกอบอื่นๆ เชน ส�ำเนาบัตรประชาชน ส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ส�ำเนาหนังสือการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ส�ำเนาหนังสือแตงตั้งผูบริหารหนวยงาน (กรณี
หนวยงานหรือองคกรของรัฐบาล) ส�ำเนาหนังสือแตงตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอ�ำนาจ
สัญญาวาจาง สัญญาโอนลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตใหดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ เปนตน
ทั้งนี้ เจาของลิขสิทธิ์ที่น�ำผลงานมายื่นแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตองเปนเจาของลิขสิทธิ์
อยางถูกตอง และผลงานทีย่ นื่ ประกอบตองแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค และแสดงใหเห็น
ถึงองคประกอบ/สาระส�ำคัญของงานไดอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะหยาบคาย
และในกรณีทยี่ น่ื ผลงานประเภทและลักษณะงานเดียวกัน ผูส รางสรรคคนเดียวกัน
ซึ่งมีผลงานมากกวา 1 ผลงาน สามารถใชค�ำขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ชุดเดียวไดโดยเพิ่ม
ชือ่ ผลงาน ปทสี่ รางสรรค เปนตน ในหนาใบตอทายค�ำขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และกรอกขอมูล
เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ วัตถุประสงครายละเอียดในการสรางสรรคงาน ในหนารายละเอียด
การสรางสรรคงาน
อนึ่ง หากผลงานลิขสิทธิ์ที่น�ำมาแจงขอมูลลิขสิทธิ์ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และ/หรือ
พระบรมวงศานุวงศ ในผลงาน ใหกรอกขอมูลในแบบค�ำรับรองประกอบการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ดวย

การยื่นค�ำขอ
ในการยื่นค�ำขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ สามารถด�ำเนินการได ดังนี้
• ยื่นค�ำขอโดยตรงตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ชั้น 3 กรมทรัพยสินทางปญญา ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
• ส�ำนักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด
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การตรวจคนขอมูล
สามารถท�ำไดโดยมาขอตรวจคนที่ส�ำนักลิขสิทธิ์ ยื่นค�ำขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์
(ลข.05) พรอมกับกรอกขอมูล เชน ชื่อเจาของลิขสิทธิ์ เลขค�ำขอ หรือขอมูลที่ตองการ
ตรวจคน พรอมวัตถุประสงคในการขอตรวจคน หรือสามารถตรวจคนขอมูลดวยตนเอง
ไดในเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา

การคุมครองงานลิขสิทธิ์ที่อยูในรูปแบบดิจิตอล
เนื่องจากงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคปจจุบันมีไดหลายลักษณะ ซึ่งรวมไปถึงในรูปแบบ
ดิจิตอล เชน บันทึกในแผนคอมแพคดิสก หรือเผยแพรบนเว็บไซต ดังนั้น จึงมีความเสี่ยง
ที่จะถูกละเมิดไดงายโดยการท�ำซ�้ำ เผยแพรสูสาธารณะ หรือจ�ำหนาย ดังนั้น จึงเปนสิ่ง
จ�ำเปนที่ตองมีมาตรการทางเทคโนโลยีใดๆ เพื่อคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์เหลานั้น เชน
การก�ำหนดรหัสผานส�ำหรับการใชงาน การจ�ำกัดการเขาถึงงานรวมถึงการท�ำสัญลักษณ
หรือเครื่องหมาย ทั้งแบบที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาและแบบที่ไมสามารถมองเห็น
ไดดวยตาเปลา เชน การท�ำลายน�้ำดิจิตอล เปนตน
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ระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์
โดยทั่วไปการคุมครองลิขสิทธิ์ มีอยูตลอดอายุผูสรางสรรค และอีก 50 ป หลังจาก
ผูส รางสรรคเสียชีวติ ดังนัน้ จึงไมใชเพียงแตผสู รางสรรคเทานัน้ ทีจ่ ะไดรบั ประโยชนจากงาน
อันมีลขิ สิทธิ์ แตทายาทของผูส รางสรรคกส็ ามารถจะไดรบั ประโยชนดว ยเชนกัน นอกจากนี้
กรณีมีผูสรางสรรคหลายคน (ผูสรางสรรครวม) ระยะเวลาที่กฎหมายใหความคุมครอง
แกงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นยังค�ำนวณจากอายุของผูสรางสรรครวมคนสุดทาย กลาวคือ อีก
50 ป หลังจากผูสรางสรรครวมคนสุดทายเสียชีวิต
อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีงานสรางสรรคประเภทอืน่ ก็จะมีระยะเวลาการคุม ครอง
ตามกฎหมายแตกตางกันไป ดังนี้
• กรณีเปนงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียง
แพรภาพ มีระยะเวลาการคุมครอง 50 ป นับตั้งแตสรางสรรค หรือ 50 ป นับตั้งแตมีการ
โฆษณาครั้งแรก
• กรณีงานศิลปะประยุกต มีระยะเวลาการคุมครอง 25 ป นับตั้งแตวันสรางสรรค
หรือ 25 ป นับตั้งแตมีการโฆษณาครั้งแรก
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• กรณีผสู รางสรรคเปนนิตบิ คุ คล มีระยะเวลาการคุม ครอง 50 ป นับตัง้ แตสรางสรรค
หรือ 50 ป นับตั้งแตมีการโฆษณาครั้งแรก
• กรณีสิทธินักแสดง มีระยะเวลาการคุมครอง 50 ป นับตั้งแตมีการแสดง หรือหาก
มีการบันทึกการแสดงไว ใหมีอายุ 50 ป นับตั้งแตมีการบันทึก

ลิขสิทธิ์ กับการประกอบธุรกิจ
จากการที่ลิขสิทธิ์ใหความคุม ครององคป ระกอบต า งๆ ทางด า นวรรณกรรม
ศิลปกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุตางๆ รวมถึงงานอื่นๆ เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร และการแพรเสียงแพรภาพ ดังนั้น หากองคกรธุรกิจใดเปนเจาของลิขสิทธิ์
ก็จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะแสวงหารายไดจากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น ซึ่งจะท�ำใหไดรับ
ประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดสรางสรรคขึ้น และสามารถด�ำรงตนเปนผูน�ำในตลาด
อยางยัง่ ยืน หรือหมายความวาจะสามารถคงไวซงึ่ สิทธิแตเพียงผูเ ดียวในการด�ำเนินการใดๆ
ตอไปนี้
• ใช ขาย ใหเชา ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ เผยแพร งานอันมีลิขสิทธิ์นั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่
เปนการขายส�ำเนางานอันมีลขิ สิทธิ์ องคกรธุรกิจจะยังคงความเปนเจาของงานอันมีลขิ สิทธิ์
นั้นทั้งหมด และส�ำหรับกรณีขายลิขสิทธิ์ (กอใหเกิดการโอนสิทธิ์) ก็อาจพิจารณาขายงาน
อันมีลิขสิทธิ์นั้นเพียงบางสวน (หากงานนั้นสามารถแบงแยกได) หรือขายทั้งหมดก็ได
• อนุญาตใหผูอื่นน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ไปใชประโยชน หรือกระท�ำการอื่นใด เชน
ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ เผยแพร ใหเชา โดยอาจจะก�ำหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม
• ควบคุมการใชงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งองคกรธุรกิจเปนเจาของ เชน เนื้อหาเอกสารที่
อยูในรูปแบบตางๆ เนื้อรองและท�ำนองเพลง ภาพยนตร โปรแกรมคอมพิวเตอร เนื้อหา
โฆษณา ฉลากหรือบรรจุภัณฑสินคา หรืองานอื่นใดที่เกิดจากการสรางสรรคเชิงศิลปะ
โดยการหามผูอื่นน�ำงานนั้นไปใชหรือท�ำส�ำเนากอนที่จะไดรับอนุญาต
• ด� ำ เนิ น การตามกฎหมายกั บ บุ ค คลใดๆ ที่ ล  ว งล�้ ำ น� ำ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ปแสวงหา
ผลประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต
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การละเมิดลิขสิทธิ์
ในการประกอบธุรกิจ อาจจะมีบางกรณีที่ตองน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
มาใชเพื่อประโยชนในการสงเสริมหรือประชาสัมพันธสินคาหรือบริการของตน หรือ
แม ก ระทั่ ง การประชาสั ม พั น ธ อ งค ก รให เ ป น ที่ รู  จั ก ในหมู  ผู  บ ริ โ ภค ซึ่ ง ในการกระท� ำ
ดังกลาวอาจเขาขายละเมิดลิขสิทธิ์ได ทั้งนี้ การละเมิดลิขสิทธิ์แบงออกเปน 2 แนวทาง
ไดแก
• การละเมิ ดลิขสิทธิ์โ ดยตรง หมายถึง การกระท� ำ ใดๆ แก ง านอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
ในลักษณะที่เปนการใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์โดยมิไดรับอนุญาต ดังจะไดแยกพิจารณา
ตามประเภทของงานออกเปน 4 ประเภท คือ
•• การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานทั่ ว ไป หมายถึ ง การท� ำ ซ�้ ำ ดั ด แปลง หรื อ
เผยแพรตอสาธารณชน โดยไมไดรับอนุญาต
•• การละเมิด ลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรื อ สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง
หมายถึง การท�ำซ�้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน หรือใหเชาตนฉบับ
หรื อ ส� ำ เนางานดั ง กล า ว เฉพาะเสี ย ง หรื อ ภาพ หรื อ ทั้ ง เสี ย งและภาพ
โดยไมไดรับอนุญาต
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•• การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแพรเสียงแพรภาพ (รายการวิทยุหรือรายการ
โทรทัศน) โดยการท�ำซ�ำ้ ดัดแปลง หรือการแพรเสียงแพรภาพผานวิธกี ารตางๆ
เชน เคเบิลทีวี ดาวเทียม หรืออินเทอรเน็ต ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
โดยมีผลประโยชนในทางการคาโดยไมไดรับอนุญาต
•• การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการท�ำซ�้ำ ดัดแปลง
เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบับหรือส�ำเนางาน ดังกลาว โดยไมไดรับ
อนุญาต
• การละเมิดลิขสิทธิโ์ ดยออม คือ การกระท�ำทีผ่ กู ระท�ำรูห รือมีเหตุอนั ควรรูว า งาน
นั้ น ๆ ไดท�ำขึ้น โดยละเมิด ลิขสิทธิ์ของผูอื่นแล ว ยั ง แสวงหาก� ำ ไรจากงานนั้ น
ดังกรณีตอไปนี้
•• การขาย มี ไว เ พื่ อ ขาย เสนอขาย ให เช า เสนอให เช า ให เช า ซื้ อ หรื อ
เสนอใหเชาซื้อ
•• การน�ำออกเผยแพรตอสาธารณชน
•• การแจกจ า ยในจ� ำ นวนที่ ม ากพอที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก
เจาของลิขสิทธิ์
•• การน�ำหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
กฎหมายไดก�ำหนดกรณีที่ถือวาเปนขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว ดังนี้
• การกระท�ำภายใตวตั ถุประสงคของกฎหมาย ถือเปนขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
หากเขาขายหลัก 2 ประการ คือ
•• ไม ขั ด ต อ การแสวงหาประโยชน จ ากงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามปกติ ข อง
เจาของลิขสิทธิ์
•• ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์
เกินสมควร
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นอกจากนี้ ยังไมถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หากไดกระท�ำเพื่อการศึกษาวิจัย
อันมิใชการกระท�ำเพื่อหาก�ำไร เพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่นในครอบครัว
หรือญาติสนิท เพื่อการติชม วิจารณ หรือแนะน�ำผลงาน เพื่อการเสนอรายงานขาว
ทางสื่อสารมวลชนโดยแสดงการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น และรวมถึง
การท�ำซ�้ำ ดัดแปลง น�ำออกแสดง หรือท�ำใหปรากฏเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาล
หรือเจาพนักงานซึ่งมีอ�ำนาจตามกฎหมายหรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว
เพื่อประโยชนในการสอนของผูสอนอันมิใชการกระท�ำเพื่อหาก�ำไร เพื่อแจกจายหรือ
จ�ำหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษาโดยไมเปนการกระท�ำเพื่อหาก�ำไร
และเพื่อน�ำงานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
• การอางอิงหรือการแสดงการรับรูถ งึ ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ มิใหถอื วาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิใ์ นกรณีทไี่ ดแสดงถึงการรับรูค วามเปนเจาของลิขสิทธิใ์ นงานนัน้ รวมทัง้ ไมขดั
ตอการแสวงหาประโยชนหรือไมกระทบกระเทือนสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของ
ลิขสิทธิ์เกินสมควร
• การท�ำซ�้ำโดยบรรณารักษของหองสมุด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ถาเปนการท�ำซ�้ำเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น หรือเปนการท�ำซ�้ำงานบางตอน
ตามสมควรให แ ก บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ประโยชน ใ นการวิ จั ย หรื อ การศึ ก ษา โดยมิ ไ ด มี
วัตถุประสงคเพือ่ แสวงหาผลก�ำไร และไมขดั ตอการแสวงหาประโยชนหรือกระทบกระเทือน
สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
• การท�ำซ�้ำแกงานโปรแกรมคอมพิวเตอร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ถาการกระท�ำนัน้ มิไดมวี ตั ถุประสงคเพือ่ หาก�ำไร ไมขดั ตอการแสวงหาประโยชนของเจาของ
ลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิเ์ กินสมควร ในกรณีการศึกษาวิจยั
การใชเพือ่ ประโยชนสว นบุคคล การติชม วิจารณ หรือแนะน�ำผลงาน การเสนอรายงานขาว
ทางสือ่ สารมวลชน โดยแสดงการรับรูถ งึ ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ การท�ำซ�ำ้ ในจ�ำนวนทีส่ มควร
โดยบุคคลผูซ งึ่ ไดซอื้ หรือไดรบั โปรแกรมนัน้ มาจากบุคคลอืน่ โดยถูกตองเพือ่ ใชประโยชนในการ
บ�ำรุงรักษาหรือปองกันการสูญหาย การท�ำซำ ดัดแปลง น�ำออกแสดงหรือท�ำใหปรากฏเพือ่
ประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมีอ�ำนาจตามกฎหมาย หรือในการ
22

รายงานผลการพิจารณาดังกลาว และรวมถึงการน�ำมาใชเปนสวนหนึง่ ในการถามและตอบ
ในการสอบการดัดแปลงในกรณีที่จ�ำเปนแกการใช และการท�ำซ�้ำเพื่อเก็บรักษาไวส�ำหรับ
การอางอิงหรือคนควาเพื่อประโยชนของสาธารณชน
• การน�ำงานนาฏกรรม และงานดนตรี ก รรมออกเผยแพร ต  อ สาธารณชน
ถาไดกระท�ำตามความเหมาะสมโดยมิไดแสวงหาก�ำไร และนักแสดงไมไดรับคาตอบแทน
ในการแสดงนั้น แตจะตองเปนการด�ำเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอื่นที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนาหรือการสังคมสงเคราะห ทั้งนี้
ตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนสิทธิ
ของเจาของลิขสิทธิ์
• ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตองานศิลปกรรม มิใหถอื วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
หากไดกระท�ำการดังตอไปนี้ การวาดเขียน การระบายสี การแกะลายเสน การปน การแกะสลัก
การถายภาพ หรือการถายภาพยนตร ซึง่ ศิลปกรรมใดอันตัง้ เปดเผยประจ�ำอยูใ นทีส่ าธารณะ
รวมถึงการถายภาพ การถายภาพยนตร หรือการแพรภาพงานใดๆ อันมีศิลปกรรมใด
รวมอยูเปนสวนประกอบดวย
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อนึ่ง ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของ
รวมอยูดวย การที่ผูสรางสรรคคนเดียวกันไดท�ำศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลัง ในลักษณะที่
เปนการท�ำซ�้ำบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใชแบบพิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจ�ำลอง
หรือขอมูล ที่ไดจากการศึกษาที่ใชในการท�ำศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผูสรางสรรคมิได
ท�ำซ�้ำหรือลอกแบบในสวนอันเปนสาระส�ำคัญของศิลปกรรมเดิมมิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์
• ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิต์ อ งานสถาปตยกรรม มิใหถอื วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
หากได ด�ำ เนิ น การดั งตอไปนี้ การวาดเขียน การระบายสี การแกะลายเส น การป  น
การแกะสลัก การถายภาพ การถายภาพยนตร หรือการเผยแพร ซึ่งงานสถาปตยกรรม
แตมิไดหมายรวมถึงการจ�ำหนายแบบแปลนที่ไดท�ำซ�้ำหรือการน�ำแบบแปลนไปกอสราง
โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้การบูรณะอาคารอันมีซึ่งสถาปตยกรรม
อันมีลิขสิทธิ์ในรูปเดิมมิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
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• การน�ำภาพยนตรทหี่ มดอายุการคุม ครองออกเผยแพรตอ สาธารณชน ไมถอื วา
ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี ก รรม โสตทั ศ นวั ส ดุ
สิ่งบันทึกเสียง หรืองานที่ใชจัดท�ำภาพยนตร
• การท�ำซำเพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ เปนการกระท�ำโดยเจาพนักงาน
ซึ่งมีอ�ำนาจตามกฎหมายหรือตามค�ำสั่งของเจาพนักงานดังกลาว ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามกฎหมาย และทีอ่ ยูใ นความครอบครองของทางราชการ แตจะตองไมเปนการขัดตอการ
แสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบ
กระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร

การใชงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
บ อ ยครั้ ง ที่ อ งค ก รธุ ร กิ จ จ� ำ เป น ต อ งน� ำ งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบุ ค คลอื่ น มาใช
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมขององคกรเอง เชน การน�ำเพลงมาใชประกอบ การจัดท�ำ
ภาพยนตรโฆษณา หรือการน�ำภาพวาดหรือภาพถายมาใชประกอบสือ่ สิง่ พิมพหรือเว็บไซต
ซึ่งตามหลักการที่ถูกตองแลวหากสิ่งเหลานั้นองคกรไมไดเปนผูสรางสรรคขึ้นเองก็จะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูที่เปนเจาของลิขสิทธิ์เสียกอน
สิ่งที่ตองกระท�ำเมื่อตองการน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช
ในกรณี ที่ มี ค วามประสงค จ ะน� ำ งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ บุ ค คลอื่ น ได ส ร า งสรรค ขึ้ น
มาใชประโยชน สามารถกระท�ำได 2 ลักษณะ คือ
• ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ไดแตงตั้งตัวแทนเพื่อท�ำหนาที่บริหารจัดการสิทธิไว
เชน ในงานลิขสิทธิป์ ระเภทดนตรีกรรม หรืองานภาพยนตรตา งๆ ซึง่ มีความซับซอนของสิทธิ
เจาของลิขสิทธิ์ตางๆ ที่รวมอยูในงานนั้นอาจมอบหมายใหองคกรหรือหนวยงานหนึ่ง
เปนผูรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการสิทธินั้นๆ แทน ดังนั้น หากตองการน�ำงานดังกลาว
ไปใชประโยชนก็อาจติดตอไปยังองคกรหรือหนวยงานซึ่งเปนตัวแทนนั้น
• ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ไมไดระบุตัวแทนเพื่อท�ำหนาที่บริหารจัดการสิทธิ
หรือกรณีที่ทราบตัวเจาของลิขสิทธิ์ ก็สามารถติดตอไปยังเจาของลิขสิทธิ์ไดโดยตรง
แตอยางไรก็ตาม ตองแนใจวาไดติดตอขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์ครบทุกรายแลว
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การใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม
จากการที่กฎหมายก�ำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกระท�ำที่เปนขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตองเปนการกระท�ำที่ไมขัดตอการแสวงหาประโยชน ตามปกติของ
เจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์
จนเกินสมควร ดังนั้น การพิจารณาในเบื้องตนวาการใชลิขสิทธิ์จะเปนธรรมส�ำหรับเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือไม อาจอางอิงไดจากหลักเกณฑ 4 ประการ ดังนี้
• วัตถุประสงคและลักษณะของการใชงาน กลาวคือ
•• ไมมีลักษณะเพื่อการคาหรือการแสวงหาผลก�ำไร เชน การท�ำส�ำเนาเพลง
เพื่อขาย การถายส�ำเนาต�ำราเรียนโดยอาจารยเพื่อขายแกนักเรียน หรือการ
ท�ำส�ำเนาเอกสารเพื่อขาย
•• ไมมีเจตนาทุจริต เชน ไมอางอิงถึงที่มา หรือใชในลักษณะที่ท�ำใหผูอื่น
เขาใจวาเปนผลงานของผูใชเอง
•• เปนการใชงานเพือ่ กอใหเกิดประโยชนแกสงั คมโดยน�ำงานเดิมมาปรับเปลีย่ น
เพิม่ เติม หรือแกไขใหแตกตางไปจากงานเดิม เชน การคัดลอกอางอิงงานวิจยั
เพื่ออธิบายความคิดเห็นของผูคัดลอก หรือการรายงานขาวที่ยอค�ำกลาว
ของรัฐมนตรี หรือยอบทความโดยการคัดลอกอางอิงมาเพียงสั้นๆ เปนตน
• ลักษณะของงานอันมีลขิ สิทธิ์ โดยการพิจารณาจากลักษณะของงานทีถ่ กู น�ำไปใช
ไดแก
•• ระดับของการสรางสรรคงาน เชน กรณีของงานที่ตองใชความคิดสรางสรรค
หรือจินตนาการมาก เชน นวนิยาย หรือนิทาน หากมีการน�ำไปใชกจ็ ะมีโอกาส
ที่ จ ะถื อ ว า เป น การใช ง านลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ไ ม เ ป น ธรรมมากกว า งานลิ ข สิ ท ธิ์ อื่ น
ที่เปนงานซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริง เชนการรายงานขาว
•• การโฆษณางานสูสาธารณชน ซึ่งหากการน�ำงานซึ่งยังไมมีการโฆษณามาใช
อาจจะเปน การใชงานที่ไ มเปน ธรรมได เนื่ อ งจากเจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ มีสิ ท ธิ
ที่จะเลือกวาจะโฆษณางานของตนหรือน�ำออกแสวงหาประโยชนเมื่อใดก็ได
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• ปริมาณและเนื้อหาที่เปนสาระส�ำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด
โดยจะตองพิจารณาแยกตางหากจากกัน เชน กรณีที่มีการน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่น
มาใชในสัดสวนที่มาก แมวาจะไมใชสวนที่เปนสาระส�ำคัญก็อาจถือไดวาเปนการใชลิขสิทธิ์
ที่ไมเปนธรรม และในขณะเดียวกัน กรณีที่น�ำมาใชในสัดสวนที่นอย แตหากสวนนั้น
เป น สาระส� ำ คั ญ ของงานชิ้ น ดั ง กล า วก็ อ าจถื อ ได ว  า เป น การใช ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ไ ม เ ป น ธรรม
เชนเดียวกัน
• ผลกระทบตอตลาดหรือมูลคาของงานอันมีลขิ สิทธิ์ โดยการน�ำงานอันมีลขิ สิทธิ์
ของบุคคลอื่นมาใชจะตองไมมีผลท�ำใหงานนั้นสูญเสียความสามารถในการแสวงหา
ผลประโยชน อยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกับปริมาณผลกระทบที่เกิดขึ้นดวย เชน กรณีงาน
วรรณกรรมซึ่งไมไดพิมพจ�ำหนายมาเปนเวลานาน หากมีการน�ำมาใชงานก็อาจไม่กระทบ
ตอการแสวงหาผลประโยชนของเจาของลิขสิทธิ์
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ เอื้ออ�ำนวยต่อการน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคล
อืน่ มาใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นการโหลดคลิปภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย ภาพวาด ข้อความ
หรือเนื้อหาต่างๆ ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามควรตระหนักอยู่เสมอว่า
งานอันมีลขิ สิทธิซ์ งึ่ ดูเหมือนว่าจะสามารถน�ำมาใช้ได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเหล่านัน้
ในบางกรณีเจ้าของลิขสิทธิ์อาจไม่ได้มีเจตนาให้บุคคลอื่นน�ำงานนั้นไปใช้โดยเสรี
หากเพียงแต่ต้องการเผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้ดังนั้น หากมีความต้องการน�ำงาน
อันมีลขิ สิทธิเ์ หล่านัน้ ไปใช้ในการประกอบธุรกิจก็ควรจะขออนุญาตให้ถกู ต้องเสียก่อน
รวมทัง้ อาจจะจัดให้มกี ารอ้างอิงความเป็นเจ้าของเพือ่ แสดงการรับรูถ้ งึ สิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ด้วย
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กรณีที่ไมตองขออนุญาตใชลิขสิทธิ์
บางกรณี ก ารน� ำ งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบุ ค คลอื่ น มาใช อ าจไม ต  อ งขออนุ ญ าต
เจาของลิขสิทธิ์ หากเขาขายกรณีดังตอไปนี้
• เปนงานที่อยูนอกขอบเขตการคุมครองของกฎหมายลิขสิทธิ์
• เปนงานที่ตกเปนสมบัติสาธารณะ ไดแก งานที่สิ้นสุดอายุการคุมครอง หรืองาน
ที่เจาของลิขสิทธิ์จงใจสละสิทธิ์การคุมครอง
• เปนงานที่อยูภายในขายการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม หรืออยูภายใตขอยกเวน
ไมละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่สิ้นสุดอายุการคุ้มครองแล้ว แม้ว่าสิทธิจะตกเป็นของ
สาธารณะก็ตามแต่การน�ำงานดังกล่าวมาใช้อาจต้องพิจารณาว่าได้มบี คุ คลอืน่ ใดน�ำงาน
ดั ง กล่ า วมาดั ด แปลง รวบรวม หรื อ บั น ทึ ก ซ�้ ำ อี ก หรื อ ไม่ เนื่ อ งจากการกระท� ำ
ดั ง กล่ า วอาจจะส่ ง ผลท� ำ ให้ เ กิ ด งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ชิ้ น ใหม่ ขึ้ น มา ซึ่ ง ผู ้ ก ระท� ำ การ
ดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกัน หากแต่เพียง
เฉพาะในงานที่ได้จัดท�ำขึ้นใหม่นั้นเท่านั้น

การลดความเสี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์
เนือ่ งจากลิขสิทธิส์ ามารถกอใหเกิดรายไดแกองคกรธุรกิจ ดังนัน้ การปกป้องคุม ครอง
จึงเปนสิ่งจ�ำเปน ซึ่งองคกรควรจะมีการด�ำเนินมาตรการใดๆ เพื่อปกปองลิขสิทธิ์ของตน
จากการถูกละเมิด เชน
• ใหการศึกษาแกพนักงานเพือ่ สรางความตระหนักถึงการไดมา การใชงาน และการ
ปกปองคุมครองลิขสิทธิ์ ทั้งของตนเอง ขององคกร และของบุคคลอื่น เชน ไมดาวนโหลด
สิ่งที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์จากอินเทอรเน็ต หรือน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์
ของบุคคลอืน่ มาใชงานโดยไมไดรบั อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ และควรจัดใหมกี ารแบงแยก
ความเปนเจาของลิขสิทธิท์ ชี่ ดั เจนระหวางพนักงานและองคกรโดยการระบุเปนลายลักษณอกั ษร
วาลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรคงานจะตกเปนของผูใด
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• การอนุ ญาตใหบุคคลอื่น ใชลิขสิทธิ์ หรือการขออนุ ญาตใช ง านอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
ของบุคคลอื่น ควรมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร โดยระบุขอบเขตของการใชงาน
และระยะเวลาที่ชัดเจนแนนอน
• ควรจัดใหมีระบบการแสดงความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์อยางชัดแจง เชน
การจัดท�ำลายน�้ำ การเขารหัส หรือการท�ำเครื่องหมายอื่นใดบนงานอันมีลิขสิทธิ์

การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ
ถึงแมวากฎหมายลิขสิทธิ์จะก�ำหนดใหสิทธิในการแปลหรือการดัดแปลงงาน
วรรณกรรมจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่งเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูสรางสรรค
แตกฎหมายก็ไดกำ� หนดบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบังคับใชสทิ ธิเพือ่ ใหบคุ คลอืน่ ไดใช “ลิขสิทธิ์
ในพฤติการณพิเศษ” ได หากการขออนุญาตแปลงานนั้นเขาตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
ก�ำหนด
ทั้งนี้ “การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ” เปนการใหสิทธิแกผูมีสัญชาติไทย
ที่ประสงคจะขอแปลงานวรรณกรรมซึ่งจัดท�ำขึ้นในภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย เพื่อ
ประโยชนในการเรียนการสอน หรือคนควา โดยไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อหาก�ำไร ทั้งนี้
ผูนั้นจะตองเคยขออนุญาตแปลหรือท�ำซำงานแปลเปนภาษาไทยจากเจาของลิขสิทธิ์แลว
แตไมไดรับอนุญาต นอกจากนี้ ตองไมเคยมีการแปลงานนั้นเปนภาษาไทยหรือไมมี
ส�ำเนางานแปลของงานนั้นในทองตลาดภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากการเผยแพรงาน
ครั้งแรก หรือหลังจากจัดพิมพงานดังกลาวครั้งสุดทาย แลวแตกรณี ทั้งนี้ อธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญาจะเปนผูก�ำหนดคาตอบแทนใหแกเจาของลิขสิทธิ์
อยางไรก็ดี ส�ำเนาค�ำภาษาไทยจะถูกสงออกไปนอกราชอาณาจักรไมได เวนแตผรู บั
จะมีสัญชาติไทย และงานแปลที่สงออกไปนั้นจะตองใชเพื่อวัตถุประสงคในการเรียน
การสอนหรือคนควา ไมใชเพื่อการคา และประเทศผูรับไดอนุญาตใหไทยสงงานแปล
ดังกลาวไปประเทศนั้น
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การด�ำเนินคดีลิขสิทธิ์
เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เปนความผิดตอสวนตัว
หรือเปนความผิดที่ยอมความได เจาหนาที่ต�ำรวจจึงไมมีอ�ำนาจด�ำเนินคดีความไดเอง จึงมี
ความจ�ำเปนที่ผูเสียหาย เจาของลิขสิทธิ์ หรือผูรับมอบอ�ำนาจ ตองรองทุกขตอเจาหนาที่
ต�ำรวจเพือ่ ด�ำเนินคดีอาญา อยางไรก็ดี นอกจากการแจงความรองทุกขตอ เจาหนาทีต่ ำ� รวจ
แลว เจาของลิขสิทธิ์อาจแตงตั้งทนายความฟองรองคดีในชั้นศาล โดยไมตองแจงความก็ได
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายก�ำหนดใหศาลมีอ�ำนาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคา
เสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์ไดตามสมควร โดยพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายกรณีไป

แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดเก็บคาลิขสิทธิเ์ พลงคาราโอเกะ
งานเพลงถือเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ซึง่ จะไดรบั ความคุม ครองทันทีทส่ี รางสรรค โดยไมตอ งจดทะเบียนและอาจประกอบดวยงาน
อันมีลขิ สิทธิป์ ระเภทตางๆ เชน งานดนตรีกรรม (เนือ้ รองและท�ำนองเพลง) งานสิง่ บันทึกเสียง
(เทป CD) งานโสตทัศนวัสดุ (DVD VCD คาราโอเกะ) งานโปรแกรมคอมพิวเตอร
(คอมพิวเตอรคาราโอเกะ) โดยเจาของลิขสิทธิ์จะเปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการท�ำซ�้ำ
งานเพลงนัน้ เชน ท�ำส�ำเนาสิง่ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุซงึ่ บันทึกเพลง คัดลอกงานเพลง
เก็บไวในคอมพิวเตอร ดัดแปลง เชน แกไขปรับปรุงเนื้อเพลงหรือท�ำนองเพลงเผยแพร
ตอสาธารณชน เชน การใหบริการเปดเพลงใหลกู คาฟงภายในราน หรือใหบริการคาราโอเกะ
โอนหรืออนุญาตใหผูอื่นใชงานลิขสิทธิ์ ฯลฯ
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ประเภทงานที่มีการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์
ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.)
ก�ำหนดใหการใชลิขสิทธิ์ในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการคาเปนบริการควบคุม
ซึ่งก�ำหนดใหเจาของลิขสิทธิ์เพลงที่ตองการจะจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ตองแจงคาตอบแทน
ต น ทุ น ค า ใช จ  า ย หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการจั ด เก็ บ ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ต  อ กกร.
กอนด�ำเนินการจัดเก็บ โดยประเภทงานที่ตองมีการแจงจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงมีอยู 2
ประเภทหลัก คือ
• งานดนตรีกรรม (เนื้อรองท�ำนองเพลง) หรือที่เรียกวาสิทธิของครูเพลง
• งานสิ่งบันทึกเสียง ซึ่งรวมถึงงานโสตทัศนวัสดุ หรือที่เรียกวาสิทธิของคายเพลง
อยางไรก็ดี กรณีที่ผูประกอบการใหบริการในลักษณะของคอมพิวเตอร คาราโอเกะ
ผูป ระกอบการอาจจะตองจายคาลิขสิทธิจ์ ากการท�ำซ�ำ้ เพิม่ เติมนอกจากการจายคาลิขสิทธิ์
ทั้ง 2 ประเภทดังกลาว

การใชงานลิขสิทธิ์ท�ำอยางไร

จั ด ซื้ อ จั ด หาสิ่งบัน ทึก เสียงหรือโสตทัศนวัสดุ ที่ มีลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย
มาใหบริการแกลูกคา ทั้งนี้ คายเพลงหรือเจาของลิขสิทธิ์ (บางราย) มีการจัดท�ำสิ่งบันทึก
เสียงหรือโสตทัศนวัสดุไวเฉพาะส�ำหรับใชในเชิงพาณิชย โดยผูประกอบการอาจสังเกตได
ตามปกของผลิตภัณฑจะระบุค�ำวา “Commercial Use Only” นอกจากการจัดซื้อจัดหา
แผนสิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายแลว ผูประกอบการ
ตองจายคาลิขสิทธิ์ในการเผยแพรตอสาธารณชนใหกับเจาของลิขสิทธิ์ หรือบริษัทที่ไดรับ
อนุญาตในการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์ดวย
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ผูประกอบการควรท�ำอยางไร
• ตรวจสอบจ�ำนวนเพลงที่จะใชใหบริการแกลูกคาวาเพลงนั้นๆ ใครเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือของคายเทปใด รวมทั้ง มีการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในประเภทใด เชน เพลง
“รักเธอ” บริษัท ก. จัดเก็บคาลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม และบริษัท ข. จัดเก็บคาลิขสิทธิ์
ในงานสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งในเพลงเดี ย วกั น ในการใช ง านเพลงดั ง กล า วผู  ป ระกอบการ
จะตองจายคาตอบแทนใหกับ บริษัท ก. และบริษัท ข.
• การบริหารจัดการ ผูประกอบการควรตรวจสอบการใชงานเพลงโดยบันทึก
และส�ำรวจเพลงทีม่ กี ารใชในแตละวัน เพือ่ รวบรวมไวเปนขอมูลในการตัดสินใจในการจายคา
ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดยผู  ป ระกอบการอาจคั ด เพลงที่ มี ก ารใช ง านน อ ยหรื อ ไม มี ก ารใช ง านออก
เพื่อลดตนทุนในการจายคาตอบแทนใหกับบริษัทจัดเก็บฯ
• เพื่อปองกันปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ผูประกอบการควรลบเพลง ที่ไมไดรับ
อนุญาตใหเผยแพร หรือไมประสงคจะจายคาตอบแทนออกจากเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
ถอดสิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุที่ไมตองการใชออกไป
• เมื่อจายคาตอบแทนใหกับบริษัทจัดเก็บฯ แลว ควรด�ำเนินการตามเงื่อนไข
การใชงานเพลงตามทีบ่ ริษทั จัดเก็บก�ำหนด เชน ติดสติก๊ เกอร หรือเอกสารอนุญาตใหใชงาน
ลิขสิทธิ์ในบริเวณหรือสถานที่เห็นไดชัดเจน เปนตน
• ติดตามขาวสารเกี่ยวกับการใชงานเพลงกับบริษัทจัดเก็บฯ หรือกรมทรัพยสิน
ทางปญญาอยางตอเนื่อง เพราะอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อเพลงที่มีการจัดเก็บคา
ลิขสิทธิ์
32

การตรวจสอบขอมูลลิขสิทธิ์เพลง
เนือ่ งจากกฎหมายลิขสิทธิไ์ มมบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบริหารการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์
โดยตรง กรมทรัพยสินทางปญญาจึงน�ำมาตรการตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคา
และบริการ พ.ศ. 2542 มาใชบังคับ โดยคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ
(กกร.) ไดก�ำหนดใหสิทธิในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์เพลง เพื่อการคาเปนบริการควบคุม
โดยใหผปู ระสงคจดั เก็บคาลิขสิทธิต์ อ งแจงคาตอบแทน ตนทุน คาใชจา ย วิธกี ารด�ำเนินการ
และอัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ตอ กกร. กอนจะด�ำเนินการจัดเก็บ
ทั้ ง นี้ ผู  ป ระกอบการที่ ใช ง านลิ ข สิ ท ธิ์ เ พลงสามารถตรวจสอบรายชื่ อ เพลง
ทีม่ กี ารแจงจัดเก็บคาลิขสิทธิไ์ ดทเี่ ว็บไซตกรมทรัพยสนิ ทางปญญา www.ipthailand.go.th
หรือสอบถามขอมูลโดยตรงไดที่ส�ำนักลิขสิทธิ์ 0 2547 4632-4 หรืออาจสอบถามขอมูล
กับบริษัทจัดเก็บฯ โดยตรงไดเชนกัน

การกระท�ำที่ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
การกระท�ำที่ถือวาละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การน�ำงานลิขสิทธิ์เพลงมาใหบริการโดย
ไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ลักษณะของการละเมิดมีดังนี้
• การละเมิดดวยการท�ำซ�ำ้ อาทิเชน ดาวนโหลดเพลงลงในเครือ่ งคอมพิวเตอรระบบ
คาราโอเกะโดยไมไดรบั อนุญาต หรือการท�ำซ�ำ้ สิง่ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุทบี่ นั ทึกเพลง
เปนตน
• การละเมิดดวยการน�ำสิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุละเมิดลิขสิทธิ์ (ปลอม)
มาเปดใหบริการ
• การละเมิด ดว ยการเผยแพรต อสาธารณชน คื อ การเป ด เพลงให ลู ก ค า ฟ ง
ภายในราน หรือการใหบริการรองเพลงคาราโอเกะ โดยไมไดรบั อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
หรือไมไดจายคาตอบแทนแกบริษัทจัดเก็บฯ หรือกรณีจายคาตอบแทนใหเฉพาะเจาของ
ลิขสิทธิง์ านสิง่ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุ แตไมไดจา ยคาตอบแทนใหกบั เจาของลิขสิทธิ์
ในงานดนตรีกรรม
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ถาถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์ควรปฏิบัติอยางไร
การขอตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน ดังนี้
• หลักฐานการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เนื่องจากคดีละเมิดลิขสิทธิ์
เปนคดีความผิดอันยอมความไดหรือความผิดตอสวนตัว เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน
ผูร บั มอบอ�ำนาจตองแจงความรองทุกขเสียกอน เจาหนาทีต่ ำ� รวจจึงจะมีอำ� นาจในการจับกุม
ด�ำเนินคดีได และคดีนสี้ ามารถระงับไดดว ยการถอน ค�ำรองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความ
กันโดยถูกตองตามกฎหมาย
• หลั ก ฐานแสดงความเป น เจ า ของงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ การได ม าซึ่ ง ลิ ข สิ ท ธิ์
ในงานใด (เชน งานดนตรีกรรม หรืองานสิ่งบันทึกเสียง) ไดมาอยางไร หรือโดยวิธีใด
หากไดมาโดยการรับโอนลิขสิทธิจ์ ะตองแสดงหลักฐานการโอนไมขาดสายจนถึงผูส รางสรรค
• บัตรประจ�ำตัวเจาหนาที่ต�ำรวจ
• หลักฐานการมอบอ�ำนาจใหตัวแทนมาด�ำเนินคดี เชน เอกสารหมดอายุหรือไม
การมอบอ�ำนาจถูกตองหรือไม มีอ�ำนาจในการรองทุกข ถอนค�ำรองทุกข หรือยอมความ
หรือไม เปนตน
• บัตรตัวแทนผูรับมอบอ�ำนาจด�ำเนินคดีทรัพยสินทางปญญา ซึ่งออกโดยกรม
ทรัพยสินทางปญญาถูกตองหรือไม หมดอายุหรือไม ทั้งนี้ ตัวแทนรับมอบอ�ำนาจที่
ไมมีบัตรตัวแทนรับมอบอ�ำนาจของกรมฯ ก็สามารถด�ำเนินคดีไดเชนกัน หากไดรับมอบ
อ�ำนาจโดยถูกตอง
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บัตรตัวแทนรับมอบอ�ำนาจที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้กับตัวแทน
รับมอบอ�ำนาจนั้น เป็นบัตรที่แสดงว่าบุคคลผู้ถือบัตรเป็นตัวแทนรับมอบอ�ำนาจ
ของเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบัตรเท่านั้น ซึ่งบัตรดังกล่าวไม่ก่อให้
เกิ ด สิ ท ธิ ใ ดๆ ตามกฎหมายและตั ว แทนจะสามารถด� ำ เนิ น คดี ไ ด้ ห รื อ ไม่
ให้พิจารณาจากหนังสือมอบอ�ำนาจว่าหนังสือมอบอ�ำนาจให้สิทธิด�ำเนินคดีหรือไม่
มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และที่ส�ำคัญหนังสือมอบอ�ำนาจจะต้องยังไม่หมดอายุ
อย่ า งไรก็ ต าม การด� ำ เนิ น คดี ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาผู ้ ด� ำ เนิ น คดี ไ ม่ ต ้ อ งมี
บัตรตัวแทนดังกล่าวก็สามารถด�ำเนินการจับกุมได้หากได้รบั มอบอ�ำนาจมาโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนรับมอบอ�ำนาจที่แจ้ง
ข้อมูลไว้ตอ่ กรมฯ ได้ทเี่ ว็บไซต์กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือ
สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ส�ำนักลิขสิทธิ์ 0 2547 4632-4 และอาจสอบถามข้อมูล
โดยตรงได้กับผู้มอบอ�ำนาจหรือเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิตามกฎหมายของผูประกอบการ
• กรณีถูกด�ำเนินคดีอาญา ผูประกอบการยอมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอตรวจดู
เอกสารตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการกระท�ำการใดๆ อันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
• การคนในที่รโหฐานจะตองมีค�ำสั่งศาลหรือหมายศาลมาแสดงกอนจึงจะท�ำการ
คนได
• ของกลางในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกยึดหรืออายัดตองเปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่
ใชในการกระท�ำความผิดเทานั้น เชน คอมพิวเตอรที่บันทึกเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ เปนตน
• กรณีตกเปนผูตองหายอมมีสิทธิ ดังนี้
•• สิทธิพบและปรึกษาผูที่จะเปนทนาย
•• สิทธิไดรับการเยี่ยมตามสมควร
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•• สิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
•• สิทธิขอทราบขอกลาวหาในการกระท�ำความผิด
• การประกันตัวผูตองหา หลักฐานที่ตองน�ำมาใชในการประกันตัวผูตองหา
•• โฉนดที่ดิน เงินสด หรือบุคคลที่เปนขาราชการพลเรือนต�ำแหนงระดับปฏิบัติ
การขึ้นไปหรือเทียบเทา กรณีวงเงินประกันตัวไมเกิน 60,000 บาท
•• ขาราชการพลเรือนต�ำแหนงระดับช�ำนาญการขึน้ ไปหรือเทียบเทา กรณีวงเงิน
ประกันตัวไมเกิน 200,000 บาท
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Chapter 6
แบบฟอร์มการยื่นขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ

คู่มือการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Chapter 7
QR Code Link ระบบการบริการออนไลน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

QR Code Link ระบบการบริการออนไลน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ระบบการบริการออนไลน์
ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

QR Code

Link

ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์

https://sso.ipthailand.go.th/login?app_id
=1700000003&redirect_url=https:%2F%
2Fportal.ipthailand.go.th%2Ftoken%3Fc
ontinue_url%3Dhttps%253A%252F%252
Fportal.ipthailand.go.th%252F

ระบบตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้า
สําหรับประชาชน

https://www.ipthailand.go.th/th/eservice/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%
B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%
B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%
B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%
B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%
B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%
B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%
B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%
B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%
B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%
B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%
B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%
B8%8A%E0%B8%99.html

ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก

https://www.ipthailand.go.th/th/eservice/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%
B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%
B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%
B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%
B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%
B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%
B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%
B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%
B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html

ระบบตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์

https://copyright.ipthailand.go.th/search

Chapter 8
Flowchart ระบบการขอรับรองการคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ของคณะวิทยาการจัดการ

คู่มือการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอนระบบการคุ้มครองสิทธิ์จากงาานวิจัยหรืองานนสร้างสรรค์ คณ
ณะวิทยาการจัดดการ
1
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
า ทบทวนข้อมูลด้านการคุ
น ้มครองสิทธิ
จากงานนวิจัยหรืองานสร้างสรรคค์
แและรายงานต่อคณะกรรรมการบริหาร/คณะกรรรมการประจําคณะ

ปรับปรุง

สถาบันวิจัยและะพัฒนาทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัย
ท ญญา
เพื่อออกหนังสือนํ าส่งไปยังกรมทรัพย์สินทางปั

ฝ่ายวิจัยฯ ของคณะจัดทํ
ด าแผนการดําเนินงานแและระบบกลไก
ด้านการคุ้มครองสิทธิ
ท จากงานวิจัยหรืองานนสร้างสรรค์

อธิการบดีพจิ จารณาลงนามในหนังสือนําส่
าง

แผนการคุ้มครองสิทธิ
ท จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนานําส่งแบบบฟอร์มคําขอไปยังไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เสนอแผนนการดําเนินงานต่อคณะะกรรมการบริหารหรือคณ
ณะกรรมการประจําคณะะ

3
กรมทรัพย์สินนทางปัญญา พิจารณาตรวจจสอบ
ตามขั้นตอนนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมกาารพิจารณาแผนการดําเนินงาน

จัดทําเเอกสาร/คู่มือ เพื่อให้ควาามรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิ
ท จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ผ่านช่องทาง/วิธีการต่างๆ

แจ้งผลการรับรองสิสิทธิ / ไม่รับรองตามประะเภทที่ยื่นขอ

เอกสาาร/คู่มือ/องค์ความรู้
ด้านการคุ้มครองสิทธิ
ท จากงานวิจัยหรืองานสสร้างสรรค์

จบงาน

ดําเนินนการให้ความรู้ด้านการคคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผ่านช่องทางง/วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสสม
สํารวจคความต้องการในการยื่นขอรั
ข บรองสิทธิจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ไม่ต้องการ

ต้องการ
นักวิจจััยดาว์นโหลดแบบฟอร์มการขอรั
ม
บรองสิทธิจากเว็บไซต์ของคณะฯ /
สถาบบันวิจัยและพัฒนา/กรมมทรัพย์สินทางปัญญา แลละจัดทําแบบฟอร์ม

ปรับแก้

ฝ่ายวิจัยและบริริการวิชาการคณะวิทยาการรจัดการ
หรือคณะกรรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ข้อง
ดําเนินการตตรวจสอบความถูกต้องในขันต้
น้ น

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง
นักวิจยั ทําบันทึกและแนบเอกกสาร เรียนผู้อํานวยการสสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยผ่านการพิ
น จารณาจากคณะฯฯ
ค พิจารณา
คณบดี

ไม่ผ่าน/ปรับแก้

ผ่าน/ถูกต้อง
อ
นําส่งเอกสารกาารขอรับรองสิทธิฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา

2
สถาบันวิจัจยั ฯ พิจารณา/ตรวจสอบบ
ผ่าน/ถูกต้ อง

ไม่ผ่าน/ปปรับแก้

หมายเหตตุ :  คือ ขั้นตอนระบบของคณะวิทยาการจัดการ

 คือ ขั้นตอนระบบขของสถาบันวิจยั และพัพัฒนา

ณะ ไปยังสถาบันวิจัย และไปยังกรมทรัพย์สสิิ นทางปัญญา
คือ การเชื่อมมต่อจากระบบของคณ

 คือ ขัข้นตอนระบบของกรมมทรัพย์สินทางปัญญาา
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