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We are here today to:

To be described about :
• ความรูท่ัวไปเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา

- ลิขสิทธ์ิ

- สิทธิบัตร

- สิทธิบัตรพันธุพืชใหม

• ข้ันตอนในการดําเนินการ

• MU IP Internal Regulation
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• การเจรจาเกี่ยวกับสทิธิในทรัพยสินทางปญญา
• การประเมินสิ่งประดิษฐ
• การยกรางคําขอและยืน่จดทะเบียนฯ
• การติดตามผล / การแกไข
• การชําระคาธรรมเนียมและการตออายุ
• การจัดการ
เก่ียวกับละเมิด
สิทธิ์

• การตอยอดเชิง
พาณิชย

MITI service: IP Management



ทรัพยสินทางปญญา

Intellectual Property (IP)



ลิขสิทธิ์ (Copyright)

• งานวรรณกรรม เชน หนังสือ โปรแกรม

คอมพิวเตอร

• งานนาฏกรรม เชน การเตน การทําทา

• งานศิลปกรรม เชน จิตกรรม ภาพถาย ภาพวาด

• งานดนตรีกรรม เชน คํารอง ทํานอง

• งานโสตทัศนวัสดุ เชน แผนบันทึกขอมูลที่มีลําดับ

ของภาพหรือเสียง

• งานภาพยนตร

• งานสิ่งบันทึกเสียง เชน เทปเพลง

• งานแพรเสียงแพรภาพ เชน การกระจายเสียง

• งานอ่ืนใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี



อะไรบางท่ีไมมีลิขสิทธ์ิ

1. ขาวประจําวันและขอเท็จจริงตางๆ

2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

3. ระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศ คําส่ัง คําช้ีแจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง
ทบวง กรม หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทองถ่ิน

4. คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

5. คําแปลและการรวบรวมส่ิงตางๆ ตาม 1-4 ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมหนวยงาน
อ่ืนใดของรัฐหรือของทองถ่ินจัดทําข้ึน

6. ความคิด ข้ันตอน กรรมวิธี รับ วิธีใชหรือทํางาน แนวความคิด หลักการ การ
คนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร



ใครคือเจาของลิขสิทธิ์

1. ผูสรางสรรคงาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไมลอกเลียนงานของบุคคล
อ่ืน

2. ผูสรางสรรคในฐานะพนกังานหรือลูกจาง เวนแตตกลงกันเปนอยางอ่ืน

3. ผูวาจางในกรณีวาจางใหบุคคลอื่นสรางสรรคงาน เวนแตตกลงกันเปนอยาง
อ่ืน

4. ผูดัดแปลง รวบรวม หรือประกอบกันเขา โดยไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์

5. กระทรวง ทบวง กรมหรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทองถ่ิน

6. ผูรับโอนสิทธิ์



การคุมครองลิขสิทธ์ิ

เจาของลิขสิทธิ์ มีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใดๆ ตองาน อันมีลิขสิทธิ์

ของตน ดังนี้

– ทําซ้ําหรือดัดแปลง

– เผยแพรตอสาธารณชน

– ใหเชาตนฉบบัหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร

หรือสิ่งบันทึกเสียง

– ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธ์ิแกผูอ่ืน

– อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิ โดยจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดหรือไมก็ไดท่ีไมเปนการ

จํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรม



การคุมครองลิขสิทธ์ิ

อายุการคุมครอง

- เกิดผลทันทีทีม่ีการสรางสรรคผลงาน

- อายุความคุมครองจะมีตลอดอายุของผูสรางสรรค + 50 ปนับแตผูสรางสรรค

เสียชีวิต

- อายุความคุมครอง 50 ป นับแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึน ในกรณีตอไปน้ี
- ผูสรางสรรค เปนนิตบิุคคล

- ไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค หรือผูสรางสรรคใชนามแฝง

- งานสรางสรรคโดยการจางหรือตามคําสั่งของหนวยงานของรัฐ

- งานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพ

- อายุความคุมครอง 25 ป นับแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึน ในกรณีของ งานศิลปประยุกต



การจดแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ

ยื่นคาํขอ

พิจารณาและตรวจ

รับคําขอ

ออกหนังสือรับรอง

บันทึกขอมูลคําขอ
ระยะเวลาทั้งหมด

โดยประมาณ 1-2 เดือน



สิทธิบัตร (Patent)

• พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522

– ฉบับแกไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2535

– ฉบับแกไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2542 เพิ่มเติมเรื่อง อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

สิทธิบัตร คือ หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ

(Invention) หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ (Industrial Design) ที่มี

ลักษณะตามทีก่ฎหมายกําหนด



พ.ร.บ สิทธิบัตร

• สิทธิบัตรการประดิษฐ (Patent)

• สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (Industrial Design)

• อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)



สิทธิบัตรการประดิษฐ (Patent)

"การประดิษฐ" หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลให
ไดมาซ่ึงผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม หรือการกระทําใด ๆ ท่ีทําใหดีข้ึนซ่ึง
ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี

"กรรมวิธี" หมายความวา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต
หรือการเก็บรักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีข้ึนซ่ึง
ผลิตภัณฑและรวมถึงการใชกรรมวิธีน้ัน ๆ ดวย

พ.ร.บ สิทธิบัตร



องคประกอบสิทธิบัตร

• มีความใหม

• มีข้ันการประดิษฐท่ีสูงข้ึน

• สามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรม



ความใหม (Novelty)

การประดิษฐท่ีใหมจะตองไมเปนงานท่ีปรากฏอยูแลว

งานท่ีปรากฏอยูแลว ไดแก

1. การประดิษฐท่ีมีใชหรือท่ีแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักร
กอนวันขอรับสิทธิบัตร

2. การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญในรายละเอียดลงใน
เอกสารหรือส่ิงพิมพ ท่ีไดเผยแพรในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร โดยไมวาแสดงออกดวยวิธีการหรือประการใดๆ

3. การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือ
นอกราชอาณาจักร



ขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น (Inventive Step)

• การประดิษฐตองไมเปนท่ีประจักษโดยงายแกบุคคลท่ัวไปท่ีมีความชาํนาญ

ในระดับสามัญ สําหรับงานประเภทนั้น

-  เกิดผลที่ไมคาดหวัง

-  สิ่งประดิษฐที่มีอยูกอนหนาใหผลในทางตรงกันขาม

-  มีขั้นตอนในการสราง มีกระบวนการ ที่ผสมกับหลายขั้นตอน

กระบวนการ



อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสําคัญท่ีออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐตามท่ีกฎหมายกําหนด
ดังมาตรา 65 ทว*ิ

การประดิษฐท่ีขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปน้ี

(1) เปนการประดิษฐข้ึนใหม

(2) เปนประดิษฐท่ีสามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม

*[มาตรา 65 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]



การประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธบัิตรไมได

1.จุลชีพ และสวนประกอบสวนใดสวนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยูตามธรรมชาติ

สัตว พืช หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช

2. กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3. ระบบขอมูลสําหรับการทางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร

4. วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว

5. การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย

หรือสวัสดิภาพของประชาชน



ใครเปนเจาของสิทธิบัตร

ผูขอรับสิทธิบัตร
• ผูประดิษฐ ผูออกแบบ

•  นายจาง ในกรณี ของสัญญาจาง หรือ ตามแตตกลงไวในสัญญาจาง

•  ขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐ ในเปนไป ตามระเบียบ ของทางราชการหรือ
องคการของรัฐ

ในกรณี ท่ี ผูประดิษฐ มิใชผูขอรับสิทธิบัตร ผูประดิษฐ มีสิทธิทีจ่ะไดรับการระบุช่ือวาเปนผู
ประดิษฐในสิทธิบัตร

ถามีบุคคลหลายคนทาํการประดิษฐรวมกัน บุคคลเหลาน้ันมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรรวมกัน

[มาตรา 10-14 โดยพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2522]



การขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ

ยื่นคาํขอ

ตรวจสอบเบื้องตน

ประกาศโฆษณา

ตรวจสอบการประดิษฐ

แกไขฯ

ขอแปลงเปนอนุสิทธิบัตร

ยื่นคําขอใหตรวจสอบ

รับจดทะเบียน

แกไขฯ

ยกคาํขอ

คัดคาน

นําคดีสูศาลอุทธรณ กก.

ยกคําขอ



การขอรับอนุสิทธิบัตร

ยื่นคาํขอ

ตรวจสอบเบื้องตน

รับจดทะเบียนและ

ประกาศโฆษณา

แกไขฯ

ขอแปลงเปนสิทธบิัตร

ยกคาํขอ

นําคดีสูศาลอุทธรณ กก.



การคุมครองสิทธิบัตรประเภทตางๆ

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ

20 ป

มีขั้นตอนซับซอน และใช
ระยะเวลาในการตรวจสอบ
นาน กอนการออกสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

6+4 ป

ตออายุ 2 คร้ังๆ ละ 2 ป

ไมมีขั้นตอนการตรวจสอบ
การประดษิฐกอนการรับจด

ทะเบียน

สิทธิบัตรออกแบบ

10 ป

ไมมีขั้นตอนการตรวจสอบ
การประดษิฐกอนการรับจด

ทะเบียน



24



25



26



สิทธิบัตรพันธุพืชใหม

(New Plant Variaties)

พืช – สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช รวมทั้งเห็ด และสาหราย ไมรวมจุลชพีอ่ืน

Scope of ProtectionScope of Protection

• พันธุพืชใหม

• พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถื่น

• พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป

• พันธุพืชปา



ลักษณะท่ีจะไดรับความคุมครอง

• พันธุพืชใหม

1) เปนพันธุใหม

2) แตกตางจากพันธุอ่ืนอยางเห็นไดชัด

3) มีความสมํ่าเสมอและความคงตัว



ลักษณะท่ีจะไดรับความคุมครอง

• พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

1) พันธุพืชที่อยูในชุมชนภายในราชอาณาจักร และ

2) ไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชมากอน



ลักษณะท่ีจะไดรับความคุมครอง

• พันธุพืชปา

1) พันธุพืชที่มี หรือ เคยมีอยูในประเทศ

2) มีอยูตามสภาพธรรมชาติ และ

3) ไมเคยนํามาใชเพาะปลูกอยางแพรหลาย



ลักษณะท่ีจะไดรับความคุมครอง

• พันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไป

1) พันธุพืชท่ีเกิดภายในประเทศ หรือ ท่ีมีอยูภายในประเทศ

2) มีการใชประโยชนอยางแพรหลาย

แตไมรวมถึง

พันธุพืชใหม, พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน และพันธุพืชปา



การคุมครองพันธุพืชประเภทตางๆ

การคุมครองภายใตระบบจดทะเบียน

1. พันธุพืชใหม

2. พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน

การคุมครองเชิงอนุรักษ ระบบควบคุมการ
เขาถึงและแบงปนประโยชน

1. พันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไป

2. พันธุพืชปา

Competent Office : สํานักคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ



MU IP Regulation

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยทรัพยสนิทางปญญา

และผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554

2. ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ และอัตรา

การจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญา

พ.ศ. 2554



1. ขอบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล วาดวยทรัพยสินทางปญญา และผลประโยชนที่เกิดจาก
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2554

“ขอ 6 : Owner MU – งานโดยหนาที่ การเรียน การสอน การวิจัยที่เปนภาระงาน
ภายในปกติ หรือการนําทรัพยากร ขอมูล องคความรูท่ีผูสรางสามารถใชหรือลวงรูเพราะการ
เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือเปนนักศึกษา

Co-owner – การวิจัย การบริการวิชาการ ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก ใหเปนไปตามตกลงกัน”

“ขอ 7 : วิทยานิพนธของนักศึกษา ใหอาจารยท่ีปรึกษาแจงระงับการเผยแพร
วิทยานิพนธไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และแจงสถาบันฯ เพ่ือขอรับความคุมครองใหแลวเสร็จกอน”
(กรณีสิทธิบัตร)

ขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

วาดวยทรัพยสินทางปญญา



อางอิง ประกาศหลกัเกณฑ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน พ.ศ. 2554



อางอิง ประกาศหลกัเกณฑ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน พ.ศ. 2554



Let us know you moreLet us know you more

(Q&A)(Q&A)



Thank YouThank You


