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ทรัพย์สินทางปัญญา 
1. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ 

คิดค้น หรือ สร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิดของ
การสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น 
สินค้าต่าง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรมเป็นต้น 

2. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) และ 
ลิขสิทธิ์ (Copyright) 

2.1 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของ 
มนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้ อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น      
ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือ
ยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้า ร่วมถึงแหล่งก าเนิด และป้องกันการแข่งขันทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม ทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรม จึงสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
  2.1.1 สิทธิบัตร (Patent) คือ หนังสือส าคัญที่ รัฐออกให้ เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ 
(Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 
สิทธิบัตร การประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกและผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบั ตรหรืออนุสิทธิบัตรมี
สิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
  2.1.2 แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout – Design of Integrated Circuits) คือ แบบ 
แผนผัง หรือภาพที่ท าขึ้น ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใดเพ่ือแสดงถึงการจัดวางและการเชื่อมต่อของ
วงจรไฟฟ้า เช่น ตัวน าไฟฟ้า หรือต้านทาน เป็นต้น 
 2.1.3 เครื่องหมายการค้า (Trademark) หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตรา ที่ใช้กับ
สินค้าหรือบริการ แบ่งออก 4 ประเภทได้แก่  

2.1.3.1 เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าเพ่ือแสดง 
ว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน เช่น มาม่า กระทิงแดง 
เป็นต้น 
   2.1.3.2 เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับ
บริการเพ่ือแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอ่ืน       
เช่น การบินไทย ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น 
   2.1.3.3 เครื่องหมายรับรอง (Certication Mark) คือ เครื่องหมายที่ เจ้าของ
เครื่องหมายรับรองใช้หรือใช้กับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการรับรองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
นั้น เช่น เซลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางร า ฮาลาล เป็นต้น 
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   2.1 .3.4 เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้ าหรือ
เครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม
สห กรณ์  สห ภ าพ  สมาพั น ธ์  กลุ่ ม บุ คคล  ห รื อองค์ ก ร อ่ื น ใดของรั ฐห รื อ เอกชน  เช่ น  ต ราช้ า ง                        
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 
  2.1.4 ความลับทางการค้า (Trade Secret) หมายถึง ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไป โดยเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ และมีการด าเนินการตาม
สมควรเพ่ือท าให้ข้อมูลนั้นปกปิดเป็นความลับ 
  2.1.5 ชื่อทางการค้า (Tarde Name) หมายถึง ชื่อที่ ใช้ ในการประกอบกิจการ เช่น         
ไทยประกันชีวิต ขนมบ้านอัยการ เป็นต้น 
  2.1.6 สิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) หมายถึง สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืน
ใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่
มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ผ้ามุก
หล่มเก่า ผ้าไหมยกดอกล าพูน ส้มโอนครชัยศรี ไข่เค็มไชยา เป็นต้น 
  ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 7 ฉบับ คือ  
  1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
  2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
  3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
  4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิรวมวงจรรวม พ.ศ. 2543 
  5. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 
  6. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
  7. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 
 2..2 ลิขสิทธิ์ (copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระท าการใด ๆ 
เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด 
นอกจากนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงดัวย 
 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึงความคิดหรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบหรือวิธีใช้หรือ
วิธีท างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือ หรือคณิตศาสตร์ 
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แผนภูมิประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
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ขั้นตอนและค าแนะน าในการขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 

ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถยื่นเอกสารได้ที่งานจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญ ญ า มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์  อ าค ารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา โท ร . 056 -717141                
โทรสาร. 056171141 โทร. ภายใน 1918 เว็บไซด์: www.research.pcru.ac.th/ มีขั้นตอนในการด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. ผู้มีความประสงค์ขอจดทรัพย์สินทางปัญญากรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- แบบฟอร์มขอรับบริการจดทรัพย์สินทางปัญญา (ทสป.01) 
- แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์และแสดงความจ านงขอให้จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

(ทสป.02) (เฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
- แบบค าขอจดทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ข้ึนอยู่กับประเภทที่ขอยื่นจด) 
- รายละเอียดผลงานที่ต้องการยื่นจด จ านวน 2 ชุด กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่) กรณีมีผู้ร่วม 

สร้างสรรค์ผลงานร่วมหลายคน ให้แนบส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง คนละ 1 ชุด มาพร้อมกัน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเพื่อส่งให้คณะกรรมการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณา 
3. คณะกรรมการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 
4. โครงการที่ผ่านการพิจารณาด าเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ือขอจดที่พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์       

หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
5. รายงานผลการด าเนินงานยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ขอรับบริการ 
 

  

ระยะเวลาการด าเนินงานยื่นจดลิขสิทธิ์  

- การด าเนินงานต่าง ๆ ในขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ 

- การออกเอกสารรับรองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน 

 

 

 

 

 

http://www.research.pcru.ac.th/
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ขั้นตอนการขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
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ขั้นตอนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธบิัตร 
1. เจ้าหน้าที่งานทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นค าขอต่อส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา โดยจะได้รับส าเนาเอกสารพร้อมเลขที่ค าขอ และวันที่ยื่นค าขอเพ่ือจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2. เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบเบื้องต้น และแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหากไม่มีการ
แก้ไขเจ้าหน้าที่กรมฯ จะแจ้งให้ส่งเอกสารส าหรับการประกาศโฆษณา ได้แก่ ส าเนาค าขอรับสิทธิบัตร ข้อถือ
สิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างละ 1 ชุด 

3. เมื่อเจ้าหน้าที่กรมฯ แจ้งให้ส่งเอกสารส าหรับการประกาศโฆษณา เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 
จะแจ้งไปยังผู้ประดิษฐ์เพ่ือให้แปลข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ แล้วน าเอกสารทั้งหมด 
ไปยื่นต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือประกาศโฆษณา (ภาคผนวก 4) ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศ
โฆษณาสิทธิบัตรเรื่องดังกล่าว ภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

4. หากไม่มีผู้คัดค้านภายในเวลา 90 วัน หลังการประกาศโฆษณา เจ้าหน้าที่งานทรัพย์สินทางปัญญา 
จะยื่นค าขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบการประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่กรมฯ จะตรวจสอบความใหม่     
และขั้นการประดิษฐ์ของผลงาน ถ้าผ่านหลักเกณฑ์จะรับจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรให้  กรณีไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะชี้แจงเหตุผลและสั่งยกค าขอ ซึ่งผู้ประดิษฐ์สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพ่ือให้
คณะกรรมการวินิจฉัยและน าคดีสู่ศาลต่อไป เช่นเดียวกับกรณีมีผู้คัดค้านหลังจากประกาศโฆษณา ภายใน 90 วัน      
จะให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาวินิจฉัย เพ่ืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยและน าคดี
สู่ศาลเพ่ือพิจารณาว่าผู้ขอมีสิทธิในผลงานนั้น และรับจดทะเบียน ออกสิทธิบัตร หรือเห็นควรให้ยกค าขอ 
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สรุปขั้นตอนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบตัร 
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ขัน้ตอนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนสุิทธิบัตร 
 

1. เจ้าหน้าที่งานทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นค าขอต่อพาณิชย์จังหวัดหรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
โดยจะได้รับส าเนาเอกสารพร้อมเลขที่ค าขอและวันที่ยื่นค าขอเพ่ือจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2. เจ้าหน้าที่กรมฯ ตรวจสอบเบื้องต้น หากมีข้อผิดพลาดจะแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยสามารถท าการ
แก้ไขภายใน 90 วัน หรือหากไม่มีการแก้ไขเจ้าหน้าที่กรมฯ จะประกาศโฆษณาและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
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แบบฟอร์มขอรับบริการจดทรัพย์สินทางปัญญา 
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แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์และแสดงความจ านงให้จดทะเบียนสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร 
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แบบฟอร์มขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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ตัวอย่างการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/การประดิษฐ์/การออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์
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ตัวอย่างการขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
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ตัวอย่างค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 
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ตัวอย่างอนุสิทธิบัตรทีไ่ดร้ับการจดทะเบียน 
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