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กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 

กฎหมาย/รูปแบบการ
คุ้มครอง 

สิ่งท่ีกฎหมายคุ้มครอง ลักษณะของสิ่งท่ีกฎหมาย
คุ้มครอง 

สิทธิ ระยะเวลา / คุ้มครอง 

1. ลิขสิทธิ์  
: พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 
(ไม่ต้องต้องยื่นขอรับการ
คุ้มครอง แต่ให้จดแจ้งได้) 

1. งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ 
(1) งานวรรณกรรม ได้แก่งาน
นิพนธ์ทุกชนิด งานเขียน/งานพูด 
เช่น ต ารา วิทยานิพนธ์ วิจัย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โคลง 
เทศนา ค าปราศรัย บันทึกข้อความ 
ฯลฯ 
(2) งานนาฏกรรม งานเกี่ยวกับการ
ร า การเต้น ท่าทาง การแสดง 
(ท่าทาง) เช่น ลิเก โขน ละครเวที 
ฯลฯ 
(3) งานศิลปกรรม งานที่เก่ียวกับ
ศิลปะในแง่ใดแง่หนึ่ง (เริ่มต้นจาก
ความงาม) ซึ่งรวมไปถึง 
 (3.1) งานจิตกรรม : งาน
สร้างสรรค์ท่ีประกอบไปด้วย เส้น 
แสง สี 
 (3.2) งานประติมากรรม : 
งานที่เก่ียวกับปริมาตรที่สัมผัสจับ
ต้องได้ เช่น แกะสลัก ปั้น หล่อ 
ฯลฯ 
 (3.3) งานพิมพ์ : 

1. ผู้สร้างสรรค์เป็นเข้าของ 
2. เป็นงานสร้างสรรค์ เอาจาก
ความคิดออกมาภายนอกเป็น
รูปธรรม 
3. เป็นงานสร้างสรรค์ที่
กฎหมายก าหนด 
4. ไม่ว่าจะแสดงออกมาโดย
วิธีการใด 
5. ไม่พิจารณาซึ่งความใหม่  
6. เกิดเม่ือสร้างสรรค์ ไม่ต้องจด
ทะเบียน  

1. สิทธิเพียงผู้เดียวในการ 
 - ท าซ  า/ดัดแปลง 
 - เผยแพร่สู่สาธารณะ 
 - ให้เช่า/ให้ใช้ส าเนางาน 
2. อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ 
3. ให้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับสิทธิให้
ผู้อื่น 
4. โอนสิทธิ 
5. มีธรรมสิทธิ์ (สิทธิในทางศิลธรรม) 
 - สิทธิที่แสดงความเป็นผู้
สร้างสรรค ์
 - สิทธิที่จะห้ามการบิดเบือน 
ตัดทอน ดัดแปลง หรือกระท าใดๆ 
จนเกิดความเสียหายต่อขื่อเสียง 
หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ 

อายุ : ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ + 
50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ตาย 
 
หมายเหตุ :  

1. คุ้มครองทั่วโลก 
2. หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ

สิทธิจากงานที่สร้างสรรค์ 
เว้นแต่ตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

3. มีโทษทางอาญา ยอม
ความได้ 

4. มีโทษถึงกรรมการนิติ
บุคคล 
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สร้างสรรค์ภาพโดยการพิมพ์ 
รวมถึงแม่พิมพ์/แบบพิมพ์ 
 (3.4) งานสถาปัตยกรรม : 
งานออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
หุ่นจ าลอง 
 (3.5) งานถ่ายภาพ : 
จ าลองภาพเหมือนวัตถุด้วย
เครื่องมือต่างๆ  
 (3.6) งานประกอบ งาน
แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง งาน
รูปทรงสามมิติทางภูมิศาสตร์ ภูมิ
ประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ เช่น 
ส่วนแผนที่แม่น  า รูปจ าลอง
เครื่องจักร ฯลฯ 
 (3.7) งานศิลปะประยุกต์ : 
น าศิลปะมารวมกัน เช่น 
ปากกาลูกลื่น 
(4) งานดนตรีกรรม งานที่เกี่ยวกับ
เพลงที่แต่งขึ นเพ่ือบรรเลงหรือขับ
ร้อง ไม่ว่าจะเป็นท านองหรือค าร้อง 
(5) งานโสตทัศนวัสดุ งานล าดับ
ภาพบันทึกลงวัสดุ อาจมีภาพ/เสียง 
(6) งานภาพยนตร์ 
(7) งานผลิตสิ่งบันทึกเสียง เช่น 
เทป dvd mp3 mp4 ฯลฯ 
(8) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ การน า
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งานสร้างสรรค์ออกสู่สาธารณะ 
เช่น แพรภ่าพ/เสียงผ่านดาวเทียม 
เคเบิลทีวี   
(9) งานอ่ืนในแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนก
ศิลปะ (บทกวาดอุดช่องว่าง) 
 

2. สิทธิบัตร  
: พรบ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522 
(ยื่นขอรับการคุ้มครอง) 

การประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร 
 - ผลิตภัณฑ์ เช่น 
เครื่องจักร อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์  
สูตรยา   
 - กรรมวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ภายนอกวัตถุ) 
- รูปร่าง/รูปทรงของผลิตภัณฑ์ 
- ลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ 
- ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ 

1. การคิดค้นหรือท าขึ นให้ได้มา  
2. ต้องจดทะเบียน 
3. เงื่อนไข (1) + (2) + (3) 

(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ น
ใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ใน
วันยื่นขอจด 

(2) ขั นการประดิษฐ์ที่
สูงขึ น 

(3) สามารถประยุกต์
ในทางอุตสาหกรรม 

กรณีอนุสิทธิบัตรไม่มี (2) 
 
เงื่อนไข  

(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ น
ใหม่  

(2) สามารถประยุกต์
ในทางอุตสาหกรรม 

 

1. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ ผลิต 
ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย 
2. อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิ 
3. โอนสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ : 
- สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 20 ปี นับ
แต่วันขอรับ 
- อนุสิทธิบัตร 6 ปี นับแต่วัน
ขอรับ ต่อได้ 2 ครั งๆ ละ 2 ปี (ไม่
เกิน 10 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
- สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 
ปี นับแต่วันขอรับ 
 
หมายเหตุ :  

1. บังคับสิทธิได้ในประเทศ
ที่จดทะเบียน  



4 
 

2. หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ
สิทธิจากงานที่สร้างสรรค์  

 
3. เครื่องหมายการค้า 
: พรบ. เครื่องหมายการค้า 
พ.ศ.2534 
(ยื่นขอรับการคุ้มครอง/การ
ใช้) 

เครื่องหมาย + การค้า  
เครื่องหมาย : เป็นการผสมผสาน 
ภาพวาด ตรา ภาพประดิษฐ์ ชื่อ ค า 
ตัวเลข ตัวหนังสือ สี ฯลฯ 

1. เครื่องหมายการค้า 
2. เครื่องหมายบริการ เช่น 

การบินไทย น  ามันเชลล์ 
3. เครื่องหมายร่วม เช่น SCG 
4. เครื่องหมายรับรอง เช่น 

เชลล์ชวนชิม เปิบพิสดาร 
5. เครื่องหมายการค้าเสียง 

เช่น เสียงไอศกรีมวอล 
 

1. มีลักษณะบ่งเฉพาะ 
2. ไม่มีลักษณะต้องหมายตาม
กฎหมาย 
3. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้
แล้ว 

1. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้
เครื่องหมายนั น ส าหรับสินค้าหรือ
บริการที่ได้จดทะเบียน 
2. อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้
เครื่องหมายการค้า 
3. โอนสิทธิ 

อายุ : 10 ปี นับแต่วันที่จด
ทะเบียน แต่ต่ออายุได้ไม่จ ากัด 
 
หมายเหตุ :  

1. บังคับสิทธิได้ในประเทศ
ที่จดทะเบียน  

2. หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ
สิทธิจากงานที่สร้างสรรค์ 
เว้นแต่ตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

3. มีโทษทางอาญา  

4. ความลับทางการค้า 
พรบ.ความลับทางการค้า 
พ.ศ.2545 
(เก็บเป็นความลับ) 

ความลับทางการค้า ข้อมูลทาง
การค้าที่ยังไม่มีคนรู้จักท่ัวไป  เช่น 
สูตรขนม กรรมวิธีผลิตสินค้า สูตร
หมักสุรา ฐานข้อมูลลูกค้า กล
ยุทธการตลาด 

1. เป็นข้อมูลการค้า 
2. สามารถน าข้อมูลไปหา
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 
3. ผู้ควบคุมความลับได้ใช้
มาตรการรักษาความลับที่
เหมาะสม เพ่ือรักษาข้อมูล
ดังกล่าวไว้เป็นความลับ 

1. สิทธิในการเปิดเผย เอาไป หรือใช้
ใช้ความลับทางการค้า 
2. อนุญาตให้บุคคลกระท าการ
เปิดเผย เอาไป หรือใช้ความลับทาง
การค้า 

อายุ : ตลอดระยะเวลาที่ยังคงเป็น
ความลับทางการค้า 
 
หมายเหตุ :  

1. ไม่ต้องจดทะเบียน 
2. หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ

สิทธิจากงานที่สร้างสรรค์  
 

5. ผังภูมิวงจรรวม 
พรบ.คุ้มครองแบบผังภูมิวงจร

แบบผังภูมิวงจรรวม 1. แบบผังภูมทิี่ผู้ออกแบบได้
สร้างสรรค์ขึ นเอง 

1. สิทธิแต่ผู้เดียวในการท าซ  า น าเข้า 
ขาย จ าหน่าย ซึ่งแบบผังภูมิที่ได้รับ

อายุ : 10 ปี นับแต่จดทะเบียน
หรือวันที่ออกหาผลประโยชน์ใน



5 
 

รวม พ.ศ.2543 
(ยื่นขอรับการคุ้มครอง) 

2. ไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปใน
อุตสาหกรรม 
3. แบบผังภูมิที่สร้างสรรค์ขึ น
ใหม่ โดยเอาชิ นส่วน ส่วน
เชื่อมต่ออันเป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปในทางอุตสาหกรรม
มาจัดวางใหม่ในลักษณะพิเศษ 
 

ความคุ้มครอง 
2. อนุญาตให้คนอ่ืนใช้สิทธิ 
3. โอนสิทธิ 

เชิงพาณิชย์ แต่ไม่เกิน 15 ปี นับ
แต่วันที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิเสร็จ 
 
หมายเหตุ :  

1. บังคับสิทธิได้ในประเทศ
ที่จดทะเบียน  

2. หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ
สิทธิจากงานที่สร้างสรรค์  

  
6. สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
พรบ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546  
(ยื่นขอรับการคุ้มครอง) 

สิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ ที่สามารถบ่ง
บอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งนั น 
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง 
หรือมีคุณลักษณะเฉพาะ 

1. การขึ นทะเบียนต้องแสดงให้
เห็น (1) + (2) 
 (1) แหล่งที่มาของ
ภูมิศาสตร์  
 (2) ข้อมูลคุณภาพ 
ชื่อเสียง และคุณลักษณะของ
สินค้า  
2. สินค้าท่ีขอรับได้ 
 (1) สินค้าเกษตร เช่น 
ทุเรียนเมืองนนทบุรี ฯลฯ 
 (2) สินค้าอาหารและ
บริโภค เช่น ไข่เค็มไชยา ฯลฯ 
 (3) สินค้าในเชิง
วัฒนธรรม เช่น ร่มบ่อสร้าง 
ฯลฯ 
 

เจ้าของมีสิทธิแต่ผู้เดียวมีสิทธิเรียก
ขานแหล่งภูมิศาสตร์แก่สินค้าที่ขึ น
ทะเบียน 

อายุ : ตลอดไป (หากไม่ถูกระงับ
การใช้งาน)  
 
หมายเหตุ :  

1. บังคับสิทธิได้ในประเทศ
ที่จดทะเบียน  

2. ใครเอาชื่อไปใช้เป็น
ละเมิด 

3. หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ
สิทธิจากงานที่สร้างสรรค์  

7. คุ้มครองพันธุ์พืช พันธุ์พืชใหม่ (สิทธิของนักปรับปรุง 1. มีความสม่ าเสมอของ 1. สิทธิของนักปรับปรุงพันธ์พืช อายุ :  
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พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
2542 
(ยื่นขอรับการคุ้มครอง) 

พันธ์พืช) ลักษณะประจ าพันธุ์ คือ ปลูกที่
ใดก็เหมือนเดิม 
2. มีความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธุ์ คือ ปลูกก่ีรุ่นก็
เหมือนเดิม 
3. มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์
อ่ืนอย่างเด่นชัด 
4. ยังไม่เผยแพร่ 
 

2. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต
ขาย จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมี
ไว้เพ่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วน
ขยายพันธุ์ของพันธ์พืชใหม่ 
3. อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิ 
4. โอนสิทธิ 

- 12 ปีส าหรับพืชที่ให้ผลผลิตได้
จากการปลูกจากส่วนขยายพันธุ์
ในเวลาเกินกว่า 2 ป ี
- 17 ปีส าหรับพืชที่ให้ผลผลิตได้
จากการปลูกในเวลาเกินกว่า 2 ป ี
- 27 ปีส าหรับพืชที่ใช้ประโยชน์
จากเนื อไม้ที่ให้ผลผลิตได้หลังจา
การปลูกในเวลาเกินกว่า 2 ปี 
 
หมายเหตุ :  

1. บังคับสิทธิได้ในประเทศ
ที่จดทะเบียน  

2. หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ
สิทธิจากงานที่สร้างสรรค์  

 
8. ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย 
พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ.2542 
(ยื่นขอรับการคุ้มครอง) 

จดทะเบียน/ขึ นทะเบียน ต าหรับ
หรือต ารายาแผนไทย แบ่งการ
คุ้มครอง 
1. ภูมิปัญญาของชาติ 
2. ภูมิปัญญาทั่วไป 
3. ภูมิปัญญาส่วนบุคคล 
 

ผู้มีสิทธิจดทะเบียน 
1. ผู้คิดค้นต าราแผนไทย 
2. ผู้ปรับปรุงหรือพัฒนาต าหรับ
รายาแผนไทย 
3. ผู้สืบทอดต ารายาแผนไทย 

มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวลักษณะ
เดียวกับลิขสิทธิ์ 

อายุ : ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ + 
50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ตาย 
 
หมายเหตุ :  

1. บังคับสิทธิได้ในประเทศ
ที่จดทะเบียน  

2. หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ
สิทธิจากงานที่สร้างสรรค์  

 
 


