
สิทธิบัตรการประดิษฐ์

กระทงิแดง

สูตรเป๊ปซ่ี

เคร่ืองหมายการค้า

เคร่ืองหมายบริการ

เคร่ืองหมายรับรอง

เคร่ืองหมายร่วม

เคร่ืองจกัรกล
ชุดอุปกรณ์
สารเคมี
กรรมวธีิ ฯลฯ

ไข่เคม็ไชยา, มะขามหวานเพชรบูรณ์

1. งานวรรณกรรม เช่น หนงัสือ นวนิยาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. งานนาฏกรรม เช่น งานเก่ียวกบัการร า การเตน้

3. งานศลิปกรรม

4. ดนตรกีรรม เช่น ท านอง  โนต้เพลง  แผนภูมิเพลง ค าร้องท่ีแต่งเพ่ือประกอบ
ท านอง

5.งานโสตทศันวสัด ุเช่น ล าดบัภาพ ล าดบัภาพและเสียง   เสียงประกอบ

6. งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ เสียงประกอบภาพยนตร์

7. งานสิง่บนัทกึเสยีง เช่น งานท่ีมีล าดบัของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียง
อ่ืนใด โดยบนัทึกลงในวสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะใด ๆ  อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้ก
เช่นเทปเพลง ซีดีเพลง

8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ เช่น การน าออกเผยแพร่ทางวทิยุ TV

9. งานอืน่ใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคด ีแผนกวทิยาศาสตร ์หรอื

แผนกศลิปะ เช่น ลายถกั ลายปัก

เคร่ืองหมายการค้า

-ใหม่
-การประดิษฐข์ั้นสูง (อายุ 20 ปี)
-เชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม

-ใหม่
-เชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม (อายุ 
6+2+2 ปี)

-ใหม่ (รูปร่าง,ลวดลาย,สี)
(อายุ 10 ปี)

แบบผงัภูมิของวงจรรวม

ความลบัทางการค้า

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์

1. ลขิสิทธ์ิ

ผลงานทางปัญญาท่ีอาจน าไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม

การแสดงออกซ่ึงความคิด 
(Expression of idea)

ทรัพย์สินทางปัญญา

(ยืน่จดท่ีกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

พนัธ์ุพืชใหม่

1.จิตรกรรม
2.ประติมากรรม
3. ภาพพิมพ ์
4.สถาปัตยกรรม 
5.ภาพถ่าย
6.ภาพประกอบ แผนท่ี 
7.ศิลปะประยกุต์

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์

อนุสิทธิบัตร
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1. ความหมายของลขิสิทธ์ิ “ สิทธิในการท าซ ้ า หรือดดัแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือส าเนา งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทศันวสัดุ  ภาพยนตร์  และ
ส่ิงบนัทึกเสียง  รวมทั้งสิทธ์ิในการใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น และสิทธิในการอนุญาตใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธ์ิ ในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ”

2.  ประเภทของลขิสิทธ์ิ

1.งานวรรณกรรม (หนงัสือ จุลสาร ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ ์ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์), งานนาฏกรรม (การร า การเตน้ การท าท่า หรือการแสดงท่ี
ประกอบข้ึนเป็นเร่ืองราว รวมถึงการแสดงโดยวธีิใบ)้ ,

2. งาน นาฏกรรม = งานเก่ียวกบัการร า การเตน้ การท าท่า หรือการแสดงท่ีประกอบข้ึนเป็นเร่ืองราว และใหห้มายความรวมถึงการแสดงโดยวธีิใบด้ว้ย
3. งานศิลปกรรม

(1) งานจิตรกรรม ไดแ้ก่ งานสร้างสรรครู์ปทรงท่ีประกอบดว้ยเสน้ แสง สี หรือส่ิงอ่ืน อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั ลงบนวสัดุอยา่งเดียวหรือหลายอยา่ง
(2) งานประติมากรรม ไดแ้ก่ งานสร้างสรรครู์ปทรงท่ีเก่ียวกบัปริมาตรท่ีสมัผสัและจบัตอ้งได้
(3) งานภาพพิมพ ์ไดแ้ก่ งานสร้างสรรคภ์าพดว้ยกรรมวธีิทางการพิมพ ์และหมายความรวมถึงแม่พิมพห์รือแบบพิมพท่ี์ใชใ้นการพิมพด์ว้ย 
(4) งานสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ งานออกแบบอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่งภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์

หุ่นจ าลองของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง
(5) งานภาพถ่าย ไดแ้ก่ งานสร้างสรรคภ์าพท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองมือบนัทึกภาพโดยใหแ้สงผา่นเลนซ์ไปยงัฟิลม์หรือกระจก และลา้งดว้ยน ้ ายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ หรือดว้ยกรรมวธีิใด ๆ อนั

ท าใหเ้กิดภาพข้ึน หรือการบนัทึกภาพโดยเคร่ืองมือหรือวธีิการอยา่งอ่ืน
(6) งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรครู์ปทรงสามมิติอนัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวทิยาศาสตร์ 
(7) งานศิลปประยกุต ์ไดแ้ก่ งานท่ีน าเอางานตาม (1) ถึง (6) อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน นอกเหนือจากการช่ืนชมในคุณค่าของตวังานดงักล่าวนั้น 

เช่น น าไปใชส้อย น าไปตกแต่งวสัดุหรือส่ิงของอนัเป็นเคร่ืองใช ้หรือน าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ทางการคา้
4. งานโสตทศันวสัดุ (ล าดบัของภาพโดยบนัทึกลงในวสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะอยา่งใด อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้กโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการใชว้สัดุนั้น และใหห้มายความ

รวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดว้ย ถา้มี
5. งานภาพยนตร์ (ล าดบัของภาพ ซ่ึงสามารถน าออกฉายต่อเน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตร์หรือสามารถบนัทึกลงบนวสัดุอ่ืน เพ่ือน าออกฉายต่อเน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตร์และใหห้มายความรวมถึง

เสียงประกอบภาพยนตร์นั้นดว้ย ถา้มี)
6. งานส่ิงบันทกึเสียง (งานอนัประกอบดว้ยล าดบัของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบนัทึกลงในวสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะใด ๆ  อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้กโดยใช้

เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการใชว้สัดุ
7. ดนตรีกรรม (งานเก่ียวกบัเพลงท่ีแต่งข้ึนเพ่ือบรรเลงหรือขบัร้อง ไม่วา่จะมีท านองและค าร้องหรือมีท านองอยา่งเดียว และรวมถึงโนต้เพลงหรือแผนภูมิเพลงท่ีไดแ้ยกและเรียบเรียงเสียง

ประสานแลว้ )
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ(งานท่ีน าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวทิยกุระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวทิย ุโทรทศัน์ หรือโดยวธีิอยา่งอ่ืนอนัคลา้ยคลึงกนั
9.  งานอ่ืนใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

ลขิสิทธ์ิ I



3. ส่ิงทีไ่ม่เป็นลขิสิทธ์ิ - ข่าวประจ าวนั/ขอ้เท็จจริง   -รัฐธรรมนูญ/กฎหมาย
- ค าพิพากษา/ค าวนิิจฉยั             -ระเบียบ  ค  าสัง่ราชการ   - ค าแปล/การรวบรวมโดยหน่วยงานรัฐ

ลขิสิทธ์ิ 2

ทนัทีท่ีผูส้ร้างสรรคง์านไดส้ร้างสรรคผ์ลงานนั้น  โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดแจง้ แต่ถา้ตอ้งการจดแจง้เป็นหลกัฐานก็สามารถท าได้
1.ในฐานะผู้สร้างสรรค์
2. จากการจ้างแรงงาน งานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์นในฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง ถา้มิไดท้ าเป็นหนงัสือตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหลิ้ขสิทธ์ิในงานนั้นเป็นของผูส้ร้างสรรค ์
แต่นายจา้งมีสิทธิน างานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนไดต้ามท่ีเป็นวตัถุประสงคแ์ห่งการจา้งแรงงานนั้น 
3. จากการจ้างท าของ งานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์นโดยการรับจา้งบุคคลอ่ืน ใหผู้ว้า่จา้งเป็นผูมี้ลิขสิทธ์ิในงานนั้น เวน้แต่จะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน
4. ฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทอ้งถ่ิน ยอ่มมีลิขสิทธ์ิในงานท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นโดยการจา้ง หรือตามค าสัง่หรือในความ
ควบคุมของตน เวน้แต่จะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
5. การรับโอน 6. ทางมรดก 7. การดดัแปลง งานใดมีลกัษณะเป็นการดดัแปลงงานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ ใหผู้ท่ี้ไดด้ดัแปลงนั้นมีลิขสิทธ์ิในงานท่ี
ไดด้ดัแปลง
8. การรวบรวม งานใดมีลกัษณะเป็นการน าเอางานอนัมีลิขสิทธ์ิ มารวบรวมหรือประกอบเขา้กนัโดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ หากผูท่ี้ไดร้วบรวมหรือประกอบเขา้กนัได้
รวบรวมหรือประกอบเขา้กนัซ่ึงงานดงักล่าวข้ึนโดยการคดัเลือกหรือจดัล าดบัในลกัษณะซ่ึงมิไดล้อกเลียนงานของบุคคลอ่ืน ใหผู้ท่ี้ไดร้วบรวมหรือประกอบเขา้กนันั้นมีลิขสิทธ์ิ
ในงานท่ีไดร้วบรวมหรือประกอบเขา้กนั

4. การได้รับสิทธิในลขิสิทธ์ิ



5. เอกสารในการย่ืนจดแจ้งลขิสิทธ์ิ

6. เจ้าของลขิสิทธ์ิมีสิทธ์ิอะไร

7. อายุการคุ้มครอง

8. การละเมิดลขิสิทธ์ิ

9. ข้อยกเว้นการละเมิดลขิสิทธ์ิ

แบบฟอร์ม 1 ชุด และ ผลงานท่ียืน่จด 1 ชุด (หนงัสือ, ต ารา, แผน่ CD ฯลฯ)

- ท าซ ้ า หรือ ดดัแปลง   - เผยแพร่ต่อสาธารณชน - ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ และส่ิงบนัทึกเสียง
- ใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น   - อนุญาตใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิ

- งานวรรณกรรม ศิลปกรรม (ยกเวน้ศิลปประยกุตแ์ละงานภาพถ่าย) นาฏกรรม ดนตรีกรรม งานอ่ืนใดฯ:  ตลอดอายผุูส้ร้างสรรค+์ 50 ปี
- ภาพถ่าย  ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัดุ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ   50 ปี  นบัจากสร้างสรรค ์หรือ นบัจากโฆษณาคร้ังแรก 
- ศิลปะประยกุต ์25 ปี นบัจากสร้างสรรคห์รือนบัจากโฆษณาคร้ังแรก

คือการกระท าใดๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ

1. วจิยัหรือศึกษางานนั้น อนัมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร
2. ใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติสนิท
3. ติชม วจิารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนั้น
4. เสนอรายงานข่าวทางส่ือสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนั้น
5. ท  าซ ้ า ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าใหป้รากฏ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจา้พนกังานซ่ึงม

อ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดงักล่าว
6. ท าซ ้ า ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าใหป้รากฏโดยผูส้อนเพ่ือประโยชน์ในการสอนของตน อนัมิใช่การกระท
เพื่อหาก าไร

7. ท  าซ ้ า ดดัแปลงบางส่วนของงาน หรือตดัทอนหรือท าบทสรุปโดยผูส้อนหรือสถาบนัศึกษา เพ่ือแจกจ่ายหรื
จ าหน่ายแก่ผูเ้รียนในชั้นเรียนหรือในสถาบนัศึกษา ทั้งน้ี ตอ้งไม่เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร

8.  น างานนั้นมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ
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 การท าซ ้ าโดยบรรณารักษข์องหอ้งสมุด การน างานนาฏกรรม หรือดนตรี
กรรมออกแสดงเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม โดยมิได้
จดัท าข้ึนหรือด าเนินการเพ่ือหาก าไรเน่ืองจากการจดัให้มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้างการแกะลายเส้น การป้ัน การ
แกะสลกั การพิมพภ์าพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ภาพ หรือ
การกระท าใด ๆ ท านองเดียวกนัน้ีซ่ึงศิลปกรรมใดอนัตั้งเปิดเผยประจ าอยู่ใน
ที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปัตยกรรม
 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส้น การป้ัน การแกะสลกั 
การพิมพภ์าพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ หรือการแพร่ภาพซ่ึงงาน
สถาปัตยกรรมใด 

การกระท านั้นต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์และไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิอนัชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลขิสิทธ์ิเกนิสมควร

• การกล่าว คดั ลอก เลยีน หรืออ้างองิงานบางตอนตามสมควรจากงานอนัมลีขิสิทธ์ิ
• โดยมกีารรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลขิสิทธ์ิในงานนั้น มใิห้ถือว่าเป็นการละเมดิลขิสิทธ์ิ +


