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ยื่นคําขอจดทะเบียน
รับจดทะเบียน
ยื่นคําขอตออายุ

ความลบัทางการคา คอื ขอมลูการคาซึง่ยงัไมรูจกักนั 
โดยทัว่ไปและมปีระโยชนในเชงิพาณชิย ผูควบคมุความลบั 
ทางการคาจะตองมมีาตรการทีเ่หมาะสมในการเกบ็ความลบั 
ทางการคา ตัวอยางความลับทางการคา เชน สูตรยา 
สตูรอาหาร สตูรเคร่ืองดืม่ สตูรเครือ่งสาํอาง กรรมวธิกีารผลติ
ขอมูลการบรหิารธรุกจิ รายละเอยีดเกีย่วกบั ราคาสนิคา บญัชี 
รายชื่อลูกคา เปนตน

โดยปกตคิวามลบัทางการคาจะไดรบัความคุมครองตราบ
เทาที่ยังเปนความลับอยู เพราะฉะนั้นสิทธิของเจาของ
ความลบัทางการคาจงึมอียูตลอดไป หากความลบัทางการคาน้ัน
ยังไมมีการเปดเผย และความลับทางการคาจะไดรับ
ความคุมครอง โดยไมตองมีการจดทะเบียน

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ  
ยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
คําขอแกไขเพิ่มเติม
คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
(กระทาํไดกอนการประกาศโฆษณาสทิธบิตัร) 
ประกาศโฆษณาสิทธิบัตร
ตรวจสอบการประดิษฐ 
รบัจดทะเบยีนและประกาศโฆษณาอนสิุทธบิตัร 
ออกสิทธิบัตร   

* คาธรรมเนียมรายป ตามกาํหนดไวในกฎกระทรวงโดยชาํระเปนรายป
(เร่ิมชาํระในระยะปที ่5หรือจะชาํระทัง้หมดในคราวเดยีวกนักไ็ด)

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ

คําขอขึน้ทะเบยีนส่ิงบงชีท้างภมูศิาสตร ฉบบัละ 500 บาท

คาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ความลับทางการคา
(Trade Secret)

แบบผังภูมิของวงจรรวม
(Layout-Designs of
Integrated Circuits)

วงจรรวม (Integrated Circuits : IC) หรอื “ไมโครชิพ” เปน
อปุกรณทางอิเลก็ทรอนิกสทีมี่วงจรขนาดเลก็อยูภายใน ซ่ึงทาํขึน้ 
บนวัตถุก่ึงตวันาํ(Semiconductor) ปจจุบันวงจรไฟฟาของเครือ่ง
ใชไฟฟาเกอืบทุกชนดิจะมวีงจรรวมประกอบอยูดวย วงจรรวมนี้ 
ชวยทาํใหเคร่ืองใชไฟฟามขีนาดเลก็ลงและมปีระสทิธภิาพมากขึน้

แบบผงัภมูขิองวงจรรวม คอื แบบแผนผงั หรอืภาพทีท่าํขึน้
เพ่ือแสดงถงึการจดัวางชิน้สวนทางไฟฟา ทางเดนิ ไฟฟา เพือ่ใช
ใน การผลิตวงจรรวมไมวาจะอยูในรปูแบบใด เชน แผนผงั 
(Layout Designs) ทีเ่ปนภาพวาดของการจดัวางวงจรไฟฟา 
แบบท่ีเปนงาน หนากาก (Mark Work) ท่ีใชในการผลิตวงจรรวม 
ภาพถายลายเสน ของวงจรรวม เปนตน

แบบผงัภมูขิองวงจรรวมท่ีสามารถขอรบัความคุมครองได จะตอง 
เปนผังภมูทิีไ่มมปีรากฏโดยทัว่ไป ในอตุสาหกรรม วงจรรวม (ออกแบบ 
ขึน้ใหม) และเปนแบบผงัภมูทิีม่กีารนาํ เอาแบบผังภูมิที่มีอยูแลว 
แตไมเปนทีรู่จกักนัโดยทัว่ไปในอตุสาหกรรมวงจรรวมมาออกแบบใหม

ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ
แกไขเพิ่มเติม
ประกาศโฆษณา 
ยื่นคําคัดคาน 
ยืน่เอกสารหลักฐานหรือแถลงเพ่ิมเตมิคําคัดคาน
ออกสิทธิบัตร 

500 บาท
250 บาท

คร้ังละ 50 บาท

100 บาท

250 บาท
250 บาท
500 บาท
500 บาท

250 บาท
ครัง้ละ 50 บาท

250 บาท
250 บาท
50 บาท

500 บาท

รายการสินคา/บรกิารอยางละ   500 บาท
รายการสินคา/บรกิารอยางละ   300 บาท
รายการสินคา/บรกิารอยางละ 1,000 บาท

คาธรรมเนยีมการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา
ยื่นคําขอจดทะเบียน  
รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณา 
ออกหนังสือสําคัญ  

* คาธรรมเนยีมรายป ตามกาํหนดไวในกฎกระทรวง โดยชําระเปนรายป
(เริม่ชาํระในระยะปที ่2) หรอืจะชาํระทัง้หมดในคราวเดยีวกนักไ็ด

คาํขอละ 1,000 บาท
ฉบบัละ    500 บาท
ฉบบัละ 1,000 บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
แบบผังภูมิของวงจรรวม

ประเภทของ
ทรพัยสนิทางปญญา

วรรณกรรม, นาฎกรรม, ศิลปกรรม,
ดนตรกีรรม, โสตทัศนวสัดุ, ภาพยนตร,
งานบนัทกึเสยีง, งานแพรเสยีงแพรภาพ,
งานอืน่ในแผนกวรรณคดี วทิยาศาสตร
ศิลปะ, หรือการรวบรวมงานขางตน

คุมครองอัตโนมัติ โดยไมตอง
จดทะเบียน แตสามารถยื่น
คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอ
กรมทรัพยสินทางปญญา
เพื่อประโยชนในการติดตอ
ขออนุญาตใชงานลิขสิทธิ์

หากเอกสารถูกตองครบถวนและผลงานที่ยื่น
เขาขายเปนงานอนัมลีขิสิทธิ ์กจ็ะรบัแจงขอมลู
ลิขสิทธิ์ไวในฐานขอมูล

โดยทั่วไป
บุคคลธรรมดา = ตลอดอายุ
ผูสรางสรรค + 50 ป
นิติบุคคล = 50 ป นับแตวันสรางสรรค
สวนงานศิลปะประยุกต = 25 ป
นับแตวันสรางสรรค

สาขา
ทรพัยสนิทางปญญา

การใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา

ลักษณะการคุมครอง การไดสิทธิคุมครอง การตรวจสอบ/เงื่อนไข ระยะเวลาคุมครอง

ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ

2. อนุสิทธิบัตร

3. สิทธิบัตร
    การออกแบบผลิตภัณฑ

4. เครื่องหมายการคา

5. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

6. แบบผังภูมิของวงจรรวม

7. ความลับทางการคา

ทรัพยสิน
ทางอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ, กรรมวธีิ, การพฒันาผลิตภณัฑ
หรือกรรมวธีิทีม่อียู
ผลิตภัณฑ, กรรมวธีิ, การพฒันาผลิตภณัฑ
หรือกรรมวธีิทีม่อียู
รปูราง, รปูทรง, ลวดลายของเสน
และสขีองผลติภัณฑ

เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ หรือตรา
ทีใ่ชกบัสนิคาหรือบรกิาร

ชือ่ทางภมูศิาสตรทีแ่สดงแหลงกําเนดิ
ของสนิคานัน้
การจดัวางผงัภูม/ิวงจรไฟฟาทีอ่ยูภายใน
วงจรรวม

ขอมลูความลบัทีม่คุีณคาทางเศรษฐกจิ

(ตรวจสอบแตความถกูตองของเอกสารคาํขอเบือ้งตน)

- ตรวจสอบความถกูตองของเอกสารคาํขอเบือ้งตน
- ตรวจสอบการออกแบบ

- ตรวจสอบความถกูตองของเอกสารคาํขอเบือ้งตน
- ตรวจสอบเคร่ืองหมายฯ

- ตรวจสอบความถกูตองของเอกสารคาํขอเบือ้งตน
- ตรวจสอบสิง่บงชีฯ้
- ตรวจสอบความถกูตองของเอกสารคาํขอเบือ้งตน
- ตรวจสอบแบบผงัภมูฯิ

- ตรวจสอบความถกูตองของเอกสารคาํขอเบือ้งตน
- ตรวจสอบการประดษิฐ

จดทะเบยีน

จดทะเบยีน

จดทะเบยีน

จดทะเบยีน

จดทะเบยีน

จดทะเบยีน

คุมครองอตัโนมตัิ
โดยไมตองจดทะเบียน

20 ป นบัแตวนัย่ืนคาํขอ

6 ป นับแตวนัยืน่คาํขอ และขอขยายได
อกี 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 ป

10 ป นบัแตวนัย่ืนคาํขอ

10 ป นบัแตวนัย่ืนคาํขอ และตออายุ
ไดคราวละ 10 ป

ตลอดไป (เทาทีย่งัคงคุณสมบัตขิองความสมัพนัธ
ระหวางสนิคาและแหลงภมูศิาสตรนัน้)
10 ป นบัแตวนัย่ืนคาํขอ แตไมเกิน 15 ป
นบัแตวันทีน่าํออกใชประโยชน

ตลอดไป เทาทีส่ามารถเก็บเปนความลบัได



หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐคิดคน
หรอืสรางสรรคของมนษุยซ่ึงเนนท่ีผลผลติของสตปิญญา 
และความชํานาญโดยไมจํากัดชนิดของการสรางสรรค
หรอืวธิใีนการแสดงออกทรัพยสินทางปญญาอาจแสดงออก 
ในรูปแบบของสิ่งที่จับตองได เชน สินคาตางๆ หรือ 
ในรูปของสิ่งที่จับตองไมได เชน บริการแนวคิดในการ
ดาํเนินธรุกจิ กรรมวธิกีารผลติทาง อตุสาหกรรม เปนตน

ลิขสิทธิ์ (Copyright) เครื่องหมายการคา
(Trademark)

ประเภทของทรัพยสินทางปญญา

ทรัพยสินทางปญญาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ลิขสิทธิ์ (Copyright)
2. ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)

     เปนความคิดสรางสรรคของมนุษยที่เกี่ยวกับสินคา
อตุสาหกรรมความคิดสรางสรรคนี ้จะเปนความคดิในการ
ประดษิฐคดิคนการออกแบบผลติภณัฑทางอตุสาหกรรม 
ซึ่งอาจจะเปนกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตที่ได
ปรบัปรุง หรอืคิดคนขึน้ใหม หรอืท่ีเกีย่วของกบัตวัสินคา 

เครือ่งหมายการคา คือ เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ หรอื
ตราทีใ่ชกบัสนิคาหรอืบรกิาร ซึง่แบงออกเปน 4 ประเภท คอื

1. เครื่องหมายการคา (Trademark)

2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark)

3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

4. เครื่องหมายรวม (Collective Mark)

“เครือ่งหมาย” อาจเปน ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดษิฐ 
ตรา ชือ่ คาํ ขอความ ตวัหนงัสอื ตวัเลข ลายมอืชือ่ กลุมของสี 
รปูรางหรอืรปูทรง ของวตัถุ หรอืสิง่เหลานี ้อยางใดอยางหนึง่ 
หรอืหลายอยางรวมกนั

เครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนเปนเครื่องหมาย
การคาได จะตองมีลักษณะบงเฉพาะ เปนเครื่องหมาย 
ทีไ่มมลัีกษณะตองหามตามกฎหมายและไมเหมอืนหรอื 
คลายกบัเครือ่งหมาย การคาทีบุ่คคลอืน่ไดจดทะเบยีนไวแลว

สิทธิบัตร
(Patent)

สทิธบัิตร เปนทรพัยสนิทางปญญาทีเ่กดิจากผลงาน
สรางสรรคจากการประดิษฐคิดคน หรือออกแบบขึ้น 
แบงออกเปน 2 ชนิด คือ

1. สทิธิบตัรการประดษิฐ ทีจ่ะตองเปนการประดษิฐ
ขึน้ใหม มีขัน้การประดษิฐทีส่งูขึน้ และสามารถประยกุต 
ใชในทางอุตสาหกรรมได

2. สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑท่ีจะตองออกแบบ
ขึ้นใหม และสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได

การประดษิฐ หมายถงึ การคดิคนทีเ่กีย่วกบัตวัผลติภณัฑ
หรอืสนิคา เชน โครงสราง กลไก องคประกอบ สวนผสม
หรอืวธิกีารหรอืกรรมวธิ ีเชน วธิกีารในการผลติผลติภัณฑ 
หรอืสนิคา การรักษาสนิคาใหคงสภาพ และการปรับปรงุ
คุณภาพสินคาใหดีขึ้น

การออกแบบผลติภณัฑ (Design Patent) หมายถงึ 
การออกแบบ รปูราง รูปทรง ลวดลาย หรอืส ีของผลติภัณฑ
หรือสินคา

อนุสิทธิบัตร
(Petty Patent)

อนุสิทธิบัตร เปนทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากผลงาน
สรางสรรคจากการประดิษฐคิดคนที่ไมมีความซับซอน 
อาจคิดขึ้น โดยงาย แตตองเปนการประดิษฐขึ้นใหม 
และสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได 

ผูยืน่ขอจดทะเบียนสามารถทีจ่ะเลอืกวาจะยืน่ขอความ
คุมครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่ง 
แตจะขอความคุมครองทั้งสองอยางพรอมกันไมได

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
(Geographical Indications)

สิง่บงชีท้างภูมิศาสตร คอื ช่ือสญัลักษณหรือสิง่อ่ืนใด
ทีใ่ชเรยีก หรอืใชแทนแหลงภูมิศาสตรและสามารถบงบอก
วาสนิคาท่ีเกิดจากแหลงภูมิศาสตรนัน้ เปนสนิคาทีมี่คณุภาพ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตร 
หรอืชือ่แหลงภมูศิาสตรทีใ่ชประกอบกบัสนิคา เพือ่แสดง 
ใหผูซือ้ หรอืผูบรโิภคไดทราบถงึลกัษณะของสนิคาทีม่าจาก 
แหลงนั้น มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะพิเศษ

สิง่บงชีท้างภูมิศาสตรทีข่อความคุมครองไดประกอบดวย

1. เปนชื่อ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเรียกหรือ 
ใชแทนแหลงภูมิศาสตร และที่สามารถบงบอกวาสินคา
ที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรนั้น เปนสินคาที่มีคุณภาพ 
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ

2. สินคาสิง่บงช้ีทางภมูศิาสตรนัน้ ตองมคีวามเชือ่มโยง 
กบัแหลงภูมิศาสตร

3. ไมเปนชื่อสามัญที่รูจักกันโดยทั่วไปวาเปนชื่อที่ 
ใชเรียกขานสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง

4. ไมเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ขัดตอความสงบ 
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือนโยบายแหงรัฐ

ทรัพยสินทางปญญา

ลิขสิทธิ์ เปนผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรค
การใชสติปญญาความรูความสามารถและความวิริย-
อตุสาหะในการสรางสรรคงานใหเกดิข้ึนซ่ึงถือเปนทรัพยสนิ
ทางปญญาประเภทหนึง่ทีม่คีณุคาทางเศรษฐกจิ

ประเภทงานสรางสรรคทีม่ลีขิสิทธิ ์คอื งานวรรณกรรม
นาฏกรรม ศลิปกรรม ดนตรกีรรมภาพยนตร สิง่บนัทกึเสียง 
งานแพรเสียง แพรภาพ หรอืงานอืน่ใดในแผนกวรรณคดี 
แผนกวทิยาศาสตร หรอื แผนกศลิปะ ไมวางานดงักลาว 
จะแสดงออกโดยวิธีหรือ รูปแบบอยางใด

นอกจากนีก้ฎหมายลขิสทิธ์ิยงัใหความคุมครองถงึ
สิทธิของนักแสดงดวย

การคุมครองลขิสิทธิไ์มครอบคลุมถงึความคดิ ขัน้ตอน 
กรรมวธิ ีระบบวธิใีชหรือวธิทีาํงาน แนวความคดิ หลกัการ 
การคนพบหรอืทฤษฎทีางวทิยาศาสตรหรอืคณติศาสตร

ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม

ทรัพยสินทางอตุสาหกรรม แบงเปนเคร่ืองหมายการคา 
สิทธบิตัร ส่ิงบงชี ้ทางภมูศิาสตร แบบผังภมิูของวงจรรวม 
ความลับทางการคา

หรือผลิตภณัฑทีเ่ปนองคประกอบ และรูปรางสวยงามของ
ตัวผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการคา 
หรือยี่หอ แหลงกําเนิดสินคา
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ขนมหมอแกงเมืองเพชร


