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คานา
มหาวิท ยาลั ย ทั กษิณ เป็ น สถาบั น อุดมศึกษาที่มี ความพร้อมทั้ งทางด้านวิช าการ การวิจัย การพัฒ นา
ทรั พยากรมนุ ษย์ และสั งคมโดยใช้ฐานภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒ นาได้ทาหน้าที่เป็นผู้
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจน ทาให้พันธกิจด้านการ
วิจัยได้รับความสาคัญในระดับหนึ่ง ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ เพื่อเป็นการปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิของมหาวิทยาลัย รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนการวิจัยเฉพาะ
ทางและพัฒนาไปสู่การบูรณาการงานวิจัยในหลายๆ ศาสตร์ให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะนาไปสู่การจดสิทธิบัตร และนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงคุณค่าต่อชุมชน
สถาบั น วิจั ยและพัฒ นา หวั งเป็ น อย่างยิ่งว่าคู่มือทรัพย์สิ นทางปัญ ญา สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้ กับผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้ทาการ
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒ นา ออกแบบ ทาขึ้น หรือสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น รวมถึงใช้เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนและพัฒ นางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้นไป อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอ
ข้อคิดเห็น ติชม หรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแจ้งข้อมูลและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ของท่านมาที่ งาน
ทรัพย์สินทางปัญญา ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จักขอบคุณยิ่ง

งานทรัพย์สินทางปัญญา ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มิถุนายน 2557

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สิน
อีกชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น นาฬิกา รถยนต์ โต๊ะ เป็นต้น
และอสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น
ประเภทของทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา โดยทั่ ว ๆ ไป คนไทยส่ ว นมากจะคุ้ น เคยกั บ ค าว่ า “ลิ ข สิ ท ธิ์ ” ซึ่ งใช้ เรีย ก
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาทุ ก ประเภท โดยที่ ถูก ต้อ งแล้ ว ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ที่ เรียกว่า
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright)
ทรัพย์ สิ น ทางอุตสาหกรรม ไม่ใช่สั งหาริมทรัพ ย์และอสั งหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการผลิ ตสิ นค้าหรือผลิ ตภัณ ฑ์ทาง
อุต สาหกรรม แท้ ที่จ ริงแล้ ว ทรัพ ย์ สิ น ทางอุตสาหกรรมนี้ เป็ นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษ ย์ที่เกี่ยวกับสิ นค้ า
อุตสาหรรม
ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
1.สิทธิบัตร
1.1 สิทธิบัตร (Patent) เป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะ
ตามที่กาหนดใน กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งหากต้องการขอรับความ
คุ้มครองจะต้องยื่นคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ได้ที่ส่วนบริห ารงานจดทะเบี ยน สานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0-2547-4637 หรือ สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดทุกแห่ง
ความหมายสิ ท ธิ บั ต ร หมายถึ ง หนั งสื อ ส าคั ญ ที่ รัฐ ออกให้ เพื่ อ คุ้ ม ครองการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น หรือ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กาหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิ ดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ เครื่องใช้
หรือสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กัน อยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น การประดิษ ฐ์ รถยนต์ ทีวี คอมพิ วเตอร์
โทรศัพท์ หรือการออกแบบขวดบรรจุน้าดื่ม ขวดบรรจุน้าอัดลม ลวดลายบนจานข้าว ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของ
คนอื่น เป็ น ต้ น สิ ท ธิบั ตร คือสิ ท ธิพิ เศษที่ ให้ ผู้ ป ระดิษ ฐ์ คิ ดค้น หรือผู้ อ อกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี สิ ท ธิที่ จะผลิ ต สิ น ค้ า
จาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ประเภทสิ ท ธิ บั ต ร แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คื อ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ แ ละสิ ท ธิ บั ต รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
- การประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของสิ่งของเครื่องใช้ เช่น
กลไกของกล้องถ่ายรูป เครื่องยนต์ ยารักษาโรค เป็นต้น หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการใน
การผลิตสินค้า วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสัน ที่มองเห็นได้จากภายนอก
เช่น การออกแบบแก้วน้าให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น
1.2 อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียง
เล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ กฎหมาย
กาหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจาหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของ
สิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุ มาก่อน
2. มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือ ไม่เป็นสิ่งการประดิษฐ์ที่ส ามารถทาได้ง่าย โดยผู้ มีความรู้ในระดับ
ธรรมดา หรืออาจพูดได้ว่า มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ที่มีมาก่อน
3. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้
การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ กฎหมายกาหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อย่างดังต่อไปนี้
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจาหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยั งไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของ
สิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรือวิทยุ มาก่อน
2. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ พาณิชยกรรม
ได้
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้
1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจาก
สัตว์หรือพืช เช่น แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พืชสมุนไพร ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร เป็นต้น
2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น สูตรคูณ เป็นต้น
3. ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
4. วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์

5. การประดิษฐ์ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ สวัสดิภาพของประชาชน
เช่น การคิดสูตรยาบ้า เป็นต้น
เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ที่ขอรับ สิทธิบัตรได้ กฎหมายกาหนดว่า จะต้องมีคุณ สมบัติครบทั้ง 2 อย่าง
ดังต่อไปนี้
1. เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีหรือขายมาก่อน หรือยัง
ไม่เคยเปิดเผยในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุมาก่อน
2. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรมได้
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน

ลูกบอลดับเพลิง

กังหันชัยพัฒนา

2.เครื่องหมายการค้า
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กาหนดประเภทเครื่องหมายไว้ 4 ประเภท คือ
2.1 เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะเป็นเครื่องหมายเกี่ ยวข้องกับสินค้าเพื่อ
แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ
บุคคลอื่น เช่น มาม่า บรีส โค้ก เป๊ปซี่ เป็นต้น

2.2 เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ
เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ
ของบุคคลอื่น เช่น การบินไทย โรงแรม ธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น

2.3 เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย
หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด ส่วนประกอบ วิธีการ
ผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรอง เกี่ยวกับสภาพ ชนิด หรือ คุณลักษณะอื่นใด
ของบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรา เป็นต้น

2.4 เครื่องหมายร่วม หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ หรือจะใช้โดยบริษัท
หรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่น
ใดของรัฐหรือเอกชน เช่น กลุ่มยูคอม (UCOM Group) เครือซีเมนต์ไทย ( SCC) เป็นต้น

3. ผังภูมิของวงจรรวม
ผังภูมิของวงจรรวม หมายถึงแบบ แผนผัง หรือภาพที่ทาขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใด หรือวิธีใดเพื่อให้
เห็นถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวมแบบของวงจรไฟฟ้าที่ได้ออกแบบขึ้นมาหรือที่เรียกว่า Layout design และตัว
ชุดหน้ากากหรือแผนผัง (Mask work) ซึ่งจะเป็นตัวต้นแบบที่ใช้ในการสร้างให้เกิดแบบผังภูมิ ก็จัดว่าอยู่ในข่ายที่
จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน

4. ความลับทางการค้า
คือข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปและมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ควบคุมความลับทางการค้า
จะต้องมีมาตรการที่มีความเหมาะสมในการเก็บความลับทางการค้า คือเก็บรักษาความลับทางการค้าที่อยู่ในความ
ดูแลของตนให้ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นฉกฉวยนาเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเพราะอาจจะส่งผลเสียตามมาในภายหลังได้ ในทางปฏิบัติผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า
อาจใช้มาตรการต่างๆ เพื่อนามาจัดระบบการควบคุมดูแลข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของตนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ประทับตรา “ลับ” ลงในเอกสาร ห้ามพนักงานเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้การถอดรหัส
ในการเข้าถึงข้อมูลความลับเป็นต้น ตัวอย่างความลับทางการค้า ไก้แก่ สูตรยา สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่ม สูตร
เครื่องสาอาง กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้า บัญชีรายชื่อลูกค้า ฯลฯ
5. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสาคัญสอง
ประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ
เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทาให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้ อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ
5.1 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรง (Direct Geographical Indication) กล่าวคือ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ๆโดยตรง เช่น มีดอรัญญิก ส้มบางมด ผ้าไหมไทย เป็นต้น

มีดอรัญญิก
5.2 สิ่ งบ่ งชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ โดยอ้อ ม (Indirect Geographical Indication) กล่ าวคือ เป็น สั ญ ลั กษณ์
หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งใช้เพื่อบ่งบอกแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นแหล่งกาเนิดหรือแหล่งผลิตของ
สินค้า เช่น สัญลักษณ์ประจาอาเภอ หรือจังหวัด รูปย่าโม รูปหอไอเฟลเป็นต้น

6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
คือ องค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย
ภู มิ ปั ญ ญา ประเภทองค์ ความรู้ ของกลุ่ ม บุ ค คลท้ อ งถิ่น เช่น การผลิ ต อาหารและเครื่อ งดื่ ม การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค
ดินเผา เครื่องหนัง และอื่นๆ
ภูมิปัญญา ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน ปริศนา พื้นบ้าน
เพลงพื้ น บ้ าน ดนตรี พื้ น บ้ าน การฟ้ อ นร าพื้ น บ้ า น ละครพื้ น บ้ าน จิ ต กรรมพื้ น บ้ า น ประติ ม ากรรม พื้ น บ้ า น
หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพื้นบ้าน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว จะถูกรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลสาหรับให้ ประชาชนผู้สนใจได้
ค้นหาข้อมูล หรือติดต่อกับผู้แจ้งข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ อันเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญ ญาฯ ให้มี
การนาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ผู้แจ้งข้อมูล ภูมิปัญญา อาจนาหนังสือรับรองที่ทาง
กรมทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาออกให้ ไปแสดงต่อธนาคารหรือสถาบั น
การเงิน ต่างๆ ที่ เข้าร่วมโครงการแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือหลักประกันใน
การชาระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น
7. ลิขสิทธิ์
ลิ ข สิ ท ธิ์ หมายถึง สิ ท ธิแต่ ผู้ เดี ย วที่ จ ะกระท าการใด ๆ เกี่ ยวกั บ งานที่ ผู้ ส ร้างสรรค์ ได้ ท าขึ้ น งานหรือ
ความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์
ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้ง สิทธิค้างเคียง (Neighbouring Right) คือ การนาเอางานด้านลิขสิทธิ์ออกแสดง เช่น นักแสดง ผู้
บันทึกเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ในการบันทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer
Program หรือ Computer Software) คือ ชุดคาสั่งที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อกาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ท างาน งานฐานข้ อ มู ล (Data Base) คื อ ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ เก็ บ รวบรวมขึ้ น เพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นต่ า งๆ
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
ผู้ ท าหรื อ ผู้ ก่ อ ให้ เกิ ด งานโดยความคิ ด ริ เริ่ม ของตนเอง และสร้างสรรค์ ผ ลงานนั้ น ให้ ป รากฏโดยการ
แสดงออกตามประเภทงานต่าง ๆ จะได้ลิขสิทธิ์จากงานที่สร้างสรรค์จากงานที่สร้างสรรค์นั้นโดยทันทีในฐานะผู้
สร้างสรรค์ผลงาน ผู้เป็นลูกจ้าง ผู้ว่าจ้าง เป็นต้น

หากผู้สร้างสรรค์ประสงค์ประสงค์จะแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่ สานักลิขสิทธิ์ ส่วนจัดการ
งานลิขสิทธิ์ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครอง
1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ โปรแกรมฯ
2. งานนาฏกรรม เช่น การรา การเต้น การทาท่าโขน ละคร
3. งานศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย และอื่น ๆ
4. งานดนตรีกรรม เช่น เนื้อร้องและทานอง ทานอง โน้ตเพลง หรือแผนภูมิเพลง
5. โสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป วีซีดี เลเซอร์ดิสก์
6. ภาพยนตร์
7. สิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง ซีดีเพลง
8. งานแพร่ภาพ เช่น การแสดงหรืองานอื่นที่นาออกสู่สาธารณชน โดยทางวิทยุ หรือโทรทัศน์
9. งานอื่นในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ แผนกศิลปะ ที่ไม่สามารถจัดเป็นหนึ่งงานใดที่กล่าวมา
ตั้งแต่ต้น
กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครอง ความคิดหรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทางาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

การขอความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 4 ฉบับ คือ
1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ท แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2537
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543

ทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายระบุให้มีการออกหนังสือสาคัญ ได้แก่
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิวงจรรวม
ทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายระบุให้ขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกหนังสือรับรอง
ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

ที่มา www.subi.su.ac.th/tlo/doc/Basic.doc

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการบริหารกองทุ น วิ จัย มหาวิท ยาลั ยทั กษิ ณ มี น โยบายส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฎิบั ติ งานใน
มหาวิทยาลัยและนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทาขึ้น หรือสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ทรัพย์สิน ทางปั ญ ญาขึ้น ทั้ งเป็น การปกป้องสิทธิอัน ชอบธรรมของมหาวิท ยาลั ยและบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการน างาน
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงกาหนดประกาศการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและอัตรา
การจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ดังนี้ “บุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายให้มาปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วย
“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบและการสร้างสรรค์อัน
เกิด จากบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย หรือนิ สิ ต ที่ อ ยู่ ในความควบคุม ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง อาจเป็ น งานอั น เกิด จากเงิ น
งบประมาณของมหาวิทยาลัย หรืองานอันเกิดจากการได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น โดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ หรือนาไปสู่การดาเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า พันธุ์พืชใหม่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ทั้งนี้ให้รวมถึงองค์ความรู้ การคิดค้นที่สร้างสรรค์และพัฒนา ข้อมูลทางด้านเทคนิคและผลผลิตที่ได้จากการวิจัย
“การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญ ญา” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้งานอันเป็นทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาได้ รับ ความคุ้ม ครองตามกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์ จ ากงานอั น เป็ น ทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การแบ่ งปั น
ผลประโยชน์ระหว่างผู้ก่อให้เกิดผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิ
o ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบและการสร้างสรรค์อันเกิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
หรือนิสิตที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากงานประจา จะต้องยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิโดยมหาวิทยาลั ย
ยกเว้นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น แหล่งทุนจะเป็นผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิก็ได้
o ให้บุคลากรจัดส่งคาขอรับสิทธิบัตร (แบบสบ/สผ/อสป/001-ก พร้อมเอกสารประกอบคาขอฯ) จานวน
2 ชุด เสนอผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดไปยังมหาวิทยาลัย

ประกาศฯ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ความหมายและขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร (Patent) เป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่
กาหนดใน กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งหากต้องการขอรับความคุ้มครอง
จะต้องยื่นคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้ที่ส่วน
บริห ารงานจดทะเบี ยน ส านักสิ ทธิบั ตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0-2547-4637 หรือ สานักงานพาณิช ย์
จังหวัดทุกแห่ง
ความหมายสิ ท ธิ บั ต ร หมายถึ ง หนั งสื อ ส าคั ญ ที่ รัฐ ออกให้ เพื่ อ คุ้ ม ครองการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น หรือ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กาหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ เครื่องใช้
หรือสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กัน อยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น การประดิษ ฐ์ รถยนต์ ทีวี คอมพิ วเตอร์
โทรศัพท์ หรือการออกแบบขวดบรรจุน้าดื่ม ขวดบรรจุน้าอัดลม ลวดลายบนจานข้าว ถ้วยกาแฟ ไม่ใ ห้เหมือนของ
คนอื่น เป็ น ต้ น สิ ท ธิบั ตร คือสิ ท ธิพิ เศษที่ ให้ ผู้ ป ระดิษ ฐ์ คิ ดค้น หรือผู้ อ อกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี สิ ท ธิที่ จะผลิ ต สิ น ค้ า
จาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ประเภทสิ ท ธิ บั ต ร แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คื อ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ แ ละสิ ท ธิ บั ต รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
- การประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของสิ่งของเครื่องใช้ เช่น
กลไกของกล้องถ่ายรูป เครื่องยนต์ ยารักษาโรค เป็นต้น หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการใน
การผลิตสินค้า วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสัน ที่มองเห็นได้จากภายนอก
เช่น การออกแบบแก้วน้าให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น
อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ แต่แตกต่างกัน ตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิ ทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียง
เล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ กฎหมาย
กาหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจาหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของ
สิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุ มาก่อน

2. มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือ ไม่เป็นสิ่งการประดิษฐ์ที่ส ามารถทาได้ง่ าย โดยผู้ มีความรู้ในระดับ
ธรรมดา หรืออาจพูดได้ว่า มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ที่มีมาก่อน
3. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้
การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ กฎหมายกาหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อย่างดังต่อไปนี้
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจาหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของ
สิ่ง ประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรือวิทยุ มาก่อน
2. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ พาณิชยกรรม
ได้
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้
1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจาก
สัตว์หรือพืช เช่น แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พืชสมุนไพร ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร เป็นต้น
2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น สูตรคูณ เป็นต้น
3. ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
4. วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
5. การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

ขั้นตอนการดาเนินการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ

ยื่นคาขอโดยกรอกรายละเอียด
แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูล TSU-RDI PT-01

เสนอผ่าน คณะ/สถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัด

ได้เลขคาขอ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร/
ความใหม่)

สวพ. ยื่นเอกสารคาขอผ่านพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

ติดตามความคืบหน้า/เอกสารปรับแก้จากกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

แจ้งผลการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แก่ผู้ประดิษฐ์

เอกสารไม่ครบถ้วน/องค์ประกอบ
ไม่ครบถ้วน/ไม่มีความใหม่

เอกสารประกอบ 1

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์มแจ้งความจานงการขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
เรียน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (บันทึกลงในแผ่นซีดี หรือส่งไฟล์ทางเมล์
research.tsu@gmail.com)
2. .....................................................................
ด้วยข้าพเจ้า…........................................................……...ตาแหน่ง…………………….………………… หน่วยงาน /
สังกัด................................................................................มีความประสงค์จะขอรับสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในนาม
มหาวิทยาลัย ตามผลงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลเบื้องต้นมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
1. ผลงานที่นาเสนอ  เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (Novelty) ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน
 มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive step)
 สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ (Industrial applicability)
2. การสืบค้น

 สืบค้นจากสิทธิบัตรไทย (กรุณาแนบเอกสารถ้ามี)
 สืบค้นจากสิทธิบัตรต่างประเทศ
 ยังไม่เคยสืบค้น

3. ชื่อผลงาน
ภาษาไทย.......…… ……………........................…......................................................
ภาษาอังกฤษ...................................…….…………………..……...............................
Keyword.................................………….………………….....….................................
4. การเปิดเผยสาระสาคัญของการประดิษฐ์หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์
 ยังไม่ได้การเปิดเผยสาระสาคัญของการประดิษฐ์หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์
 ได้การเปิดเผยสาระสาคัญของการประดิษฐ์หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์
สาระสาคัญของการประดิษฐ์หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ครั้งแรกเมื่อ
วันที่…………. เดือน ……………………….. พ.ศ. …… ณ……………………………. ประเทศ ……………………….
(กรุณาแนบหนังสือรับรอง หากมี)………………………
5. การประดิษฐ์นี้ไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรไม่ว่าในหรือนอกประเทศมาก่อนหรือไม่

 เคยยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรภายในประเทศมาก่อน เมื่อวันที่……. เดือน..……
พ.ศ. ……………… เลขที่คาขอ ………………….
 ไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรภายในประเทศมาก่อน
 เคยยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรภายนอกประเทศมาก่อน เมื่อวันที่ ……….
เดือน…………………….. พ.ศ. ………… ณ ประเทศ ………………………….
 ไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรภายนอกประเทศมาก่อน
6. การประดิษฐ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนหรือร่วมวิจัยกับ องค์กร บริษัทหรือ หน่วยงานใด
หรือไม่
 ได้รับ โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง............................................................
 ไม่ได้รับ
7. ผลงานนี้เคยมีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงานมาก่อนหรือไม่
 มี โปรดระบุลักษณะการเผยแพร่...............................................................................
 ไม่มี
8. ชื่อและที่อยู่ผู้ประดิษฐ์ (เพื่อประกอบการทาหนังสือโอนสิทธิ์)
ลาดับที่ 1 ...............…...........................................................................................................
ลาดับที่ 2 ............…..................................……....................................................................
ลาดับที่ 3 ............…..................................……...................................................................
ลาดับที่ 4 ............…..................................…….....................................................................
ลาดับที่ 5 ............…..................................……....................................................................
และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ได้แนบแผ่นดิสก์หรือซีดี
รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของมหาวิทยาลัยมาพร้อมนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ โทร. …………....

ลงชื่อ .......................................................
(......................................................)

เอกสารประกอบ 2

เอกสารประกอบ 3

เอกสารประกอบ 4

เอกสารประกอบ 5

เอกสารประกอบ 6

เอกสารประกอบ 7

ลิขสิทธิ์ ความหมายและขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

ลิ ข สิ ท ธิ์ :

ใ ห้ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ .ศ .2 5 3 7

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงาน
ที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่
สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
สิ่งที่คุ้มครอง ได้แก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกาหนด ดังนี้
1. งานวรรณกรรม ( หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คาปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ )
2. งานนาฎกรรม ( ท่ารา ท่าเต้น ฯลฯ )
3. งานศิลปกรรม ( จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ )
4. งานดนตรีกรรม ( ทานอง ทานองและเนื้อร้อง ฯลฯ )
5. งานสิ่งบันทึกเสียง ( เทป ซีดี )
6. งานโสตทัศนวัสดุ ( วีซดี ี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง )
7. งานภาพยนตร์
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
คุณสมบัติของการคุมครอง คือ คุ้มครองรูปแบบการแสดงออกของความคิด ไม่จาเป็นต้องมีความใหม่ แต่ต้องเป็น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง ไม่ลอกเรียนแบบใคร
สิทธิการคุ้มครอง
- สามารถทาซ้า ดัดแปลงได้
- เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
- ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานได้
- อนุญาตใช้สิทธิได้
- ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ (โอนลิขสิทธิ์)
- มีสิทธิในทางศีลธรรม

- มีสิทธิที่จะแสดงว่าเป็นผู้สร้างสรรค์
- มีสิทธิที่จะห้ามบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือกระทาใดๆ จนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติ
คุณของผู้สร้างสรรค์ได้
ระบบการคุ้มครอง คือ คุ้มครองโดยอัตโนมัติ หรือคุ้มครองโดยการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
อายุการคุ้มครอง ลิขสิทธิ์จะคุ้มครองตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายเสียชีวิต
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล มีอายุ 50 ปีนับตั้งแต่วันสร้างสรรค์ หรือวันโฆษณาเป็นครั้งแรก (กรณีงานศิลป
ประยุกต์ คุ้มครอง 25 ปี นับตั้งแต่วันสร้างสรรค์ หรือวันโฆษณาเป็นครั้งแรก)
ขอบเขตการคุ้มครอง คุ้มครองทั่วทุกประเทศที่เป็นสมาชิก อนุสัญญากรุงเบิร์น ว่าด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์

ขั้นตอนและคาแนะนาในการยื่นจดลิขสิทธิ์
1. ผู้ มีความประสงค์จะยื่น จดลิขสิทธิ์ ให้ ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ
1.1) บันทึกข้อความขอส่งคาขอรับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ผ่านคณะ
1.2) แบบฟอร์มประกอบคาขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-RDI PT 02)
1.3) สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่) กรณีมีผู้สร้างสรรค์ผลงานร่วม
หลายคน ให้แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ชุด มาพร้อมกัน
1.4) ผลงานที่ต้องการยื่นจด
- วรรณกรรม เช่น หนังสือ ตารา คู่มือต่างๆ (ทาเป็นรูปเล่ม โดยมีคานา สารบัญ พร้อมอ้างอิง โดย
จะมีเลขที่ ISBN หรือไม่มีก็ได้ จานวน 2 ชุด)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สาเนา หน้าจอระบบ 5 – 10 ภาพ และสาเนา Source Code หาก
Source Code มีจานวนมากกว่า 20 หน้า ให้เอาสาเนา Source Code เฉพาะ 10 หน้าแรก และ
10 หน้า สุดท้าย จานวน 2 ชุด)
- นาฏกรรม (เอกสารภาพการแสดงพร้อมบรรยายประกอบท่าทางทุกขั้นตอน บันทึกลงแผ่นซีดี
จานวน 2 ชุด)
- ศิลปกรรม เช่น ภาพถ่ายผลงาน ภาพร่างผลงาน ภาพพิมพ์เขียว (ส่งภาพประกอบทั้ง 6 มิติ
ได้แก่ ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบนและด้านล่าง พร้อมคาบรรยายประกอบ
บันทึกลงแผ่นซีดี จานวน 2 ชุด)
- สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ดนตรีกรรม หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ (แผ่นซีดี
จานวน 2 ชุด)
- งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ เช่น ภาพถ่ายของ
ผลงาน ฯลฯ (แผ่นซีดี จานวน 2 ชุด)
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มคาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และเอกสารประกอบ
ต่างๆ จากนั้นส่งให้ผู้สร้างสรรค์ ลงนาม และให้ส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเอกสารไปยังสานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และส่งหลักฐานการส่ง
เอกสารให้ผู้สร้างสรรค์
ระยะเวลาการออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิข์ องสานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลาประมาณ
1-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ขั้นตอนการดาเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์
ผู้สร้างสรรค์

ยื่นคาขอโดยกรอกรายละเอียด
แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูล TSU-RDI PT 02
พร้อมเอกสารประกอบผลงานที่ต้องการยื่นจด

เสนอผ่าน คณะ/สถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัด

สวพ. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร/
จัดทาคาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
เอกสารครบถ้วน

ผู้สร้างสรรค์
ตรวจสอบความถูกต้อง/ลงนาม

สวพ. ยื่นเอกสารคาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไปยัง
สานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารไม่ครบถ้วน

ผู้สร้างสรรค์
ยื่นเอกสารเพิ่มเติม

ประกาศการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขั้นตอนการขออนุมัติเงินสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ

ยื่นคาขอโดยกรอกรายละเอียด
แบบฟอร์มแบบขออนุมัติเงินสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

เสนอผ่าน คณะ/สถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัด
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(กองทุนวิจัยฯ) เบิกจ่าย
ประมาณ 14 วันทาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้องตาม
ประกาศฯ ประมาณ 5 วันทาการ
เสนอ ผอ.สถาบันวิจัยฯพิจารณาอนุมัติ ประมาณ 5 วันทาการ

เอกสารไม่
ครบถ้วน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรภายใน 7256,7258
โทรศัพท์ 074-673227 ,081-5407304
อีเมล์ TLO.tsu@gmail.com

