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บทที่ 6
มาตรการทางด้ านการค้า
1. ลิขสิ ทธิ์
1.1 ความหมายลิขสิ ทธิ์
ลิขสิ ทธิ์ หมายถึง สิ ทธิ แต่ผเู ้ ดียวที่กฎหมายรับรองให้ผสู ้ ร้างสรรค์กระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่
ตนได้ทาขึ้น อันได้แก่ สิ ทธิ ที่จะทาซ้ า ดัดแปลง หรื อนาออกโฆษณา ไม่วา่ ในรู ปลักษณะอย่างใดหรื อวิธีใด
รวมทั้งอนุญาตให้ผอู ้ ื่นนางานนั้นไปทาเช่นว่านั้นด้วย
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญาความรู ้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ
สร้างสรรค์งานขึ้น ซึ่ งถือว่าเป็ น " ทรัพย์สินทางปั ญญา" ประเภทหนึ่งที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเจ้าของ
ผลงานลิขสิ ทธิ์ จึงควรได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย
1.2 งานสร้ างสรรค์ ทมี่ ีลขิ สิ ทธิ์ ลิขสิ ทธิ์ จาแนกงานต่าง ๆ ได้เป็ น 9 ประเภทได้แก่
1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสื อ จุลสาร สิ่ งเขียน สิ่ งพิมพ์ ปาฐกถาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2. งานนาฏกรรม ได้แก่ งานเกี่ยวกับการรา การเต้น การทาท่า หรื อการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็ น
เรื่ องราว การแสดงโดยวิธีใบ้
3. งานศิลปกรรม ได้แก่ งานจิตกรรม งานปติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปั ตยกรรม งานภาพ
ถ่าย ภาพประกอบ แผนที่โครงสร้าง งานศิลปประยุกต์ และรวมทั้งภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย
4. งานดนตรี กรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับเพลง ทานองและเนื้ อร้อง หรื อทานองอย่างเดียว และ
รวมถึงโน๊ตเพลงที่ได้แยกและเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานแล้ว
5. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วิดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ ดิสก์
6. งานภาพยนตร์
7. งานสิ่ งบันทึกเสี ยง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์
8. งานแพร่ เสี ยงและภาพ เช่น งานที่นาออกเผยแพร่ ทางวิทยุกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
9. งานอื่นใดอันเป็ นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิลปะ
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1.3 ผลงานทีไ่ ม่ ถือว่ามีลขิ สิ ทธิ์ ได้แก่
1. ข่าวประจาวัน และข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศีลปะ
2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง คาชี้แจง และหนังสื อโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรมหน่วย
งานของรัฐ หรื อของท้องถิ่น
4. คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัยและรายงานของทางราชการ
5. คาแปลและการรวบรวม ตามข้อ 1-4 ซึ่ งทางราชการจัดทาขึ้น
1.5 การได้ มาซึ่งลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิ์ ในลิขสิ ทธิ์ จะเกิดขึ้นโดยทันที นับตั้งแต่ผสู ้ ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ตอ้ งจด
ทะเบียน ดังนั้น เจ้าของลิขสิ ทธิ์ จึงควรที่จะปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ์ ของตนเอง โดยการเก็บรวบรวมหลักฐาน
ต่างๆ ที่ได้ทาการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ์ หรื อความเป็ นเจ้าของใน
โอกาสต่อไป
1.6 การคุ้มครองลิขสิ ทธิ์ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ มีสิทธิ์ แต่เพียงผูเ้ ดียวที่จะทาการใด ๆ ต่องานอันมีลิขสิ ทธิ์ ของ
ตนดังนี้
1. ทาซ้ า หรื อดัดแปลง
2. การเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
3. ให้เช่าต้นฉบับ หรื อสาเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่ ง
บันทึกเสี ยง
4. ให้ประโยชน์อนั เกิดจากลิขสิ ทธิ์ แก่ผอู ้ ื่น
5. อนุ ญาตให้ผอู ้ ื่นใช้สิทธิ์ ในการเช่าซื้ อ ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน และให้เช่าต้นฉบับ
1.7 อายุแห่ งการคุ้มครองลิขสิ ทธิ์ของประเทศไทย
การคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ตามกฎหมายไทยจะกาหนดให้มีอายุการคุม้ ครอง 50 ปี นับตั้งแต่ผู ้
สร้างสรรค์ผลงานเสี ยชีวติ กรณี เจ้าของ เป็ น นิ ติบุคคล จะเริ่ มนับอายุ ตั้งแต่ ผลงานถูกสร้างขึ้นมานับไปอีก
50 ปี หรื อ เริ่ มนับเมื่อมีการโฆษณาเป็ นครั้งแรก แล้วแต่วา่ อย่างไหนจะเกิดทีหลัง แต่การโฆษณาครั้งแรก
นั้นจะต้องเกิดขึ้นภายใน 50 ปี นับตั้งแต่มีการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมา ถ้าพ้น 50 ปี ไปแล้ว โดยที่ยงั
ไม่ได้มีการโฆษณา ถือว่าลิขสิ ทธิ์ หมดอายุ โดยที่การโฆษณาในภายหลัง จะไม่มีผลต่อการนับต่ออายุ
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ลิขสิ ทธิ์ อีก การโฆษณานี้ จะต้องเป็ นการโฆษณาโดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ดว้ ย จึงจะนับเป็ นการ
โฆษณาครั้งแรก ที่ให้เริ่ มนับอายุลิขสิ ทธิ์ ได้
ตาม พรบ. ลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย จะมีขอ้ ยกเว้นในงานบางประเภท ที่จะมีอายุการ
คุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ต่างออกไป ได้แก่ ศิลปประยุกต์ จะมีอายุคุม้ ครองเพียง 25 ปี นับแต่มีการสร้างสรรค์งาน
หรื อมีการโฆษณางานครั้งแรก เพราะงานศิลปประยุกต์มิใช่งานที่เป็ นศิลปะโดยแท้แต่เพียงเดียว แต่เป็ นงาน
ที่สร้างขึ้นเพื่อการค้า (Commercial Value)
1.8 ประโยชน์ ของลิขสิ ทธิ์
1. ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ยอ่ มได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ และมีสิทธิ์
แต่เพียงผูเ้ ดี่ยวที่จะกระทาการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ ึน หรื อผลงานตามข้อใดข้อหนึ่งดังที่กล่าว
ไว้ขา้ งต้น ดังนั้นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ จะมีสิทธิ์ ทาซ้ า หรื อดัดแปลง จาหน่าย ให้เช่า คัดลอก เลียนแบบ ทาสาเนา
การทาให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรื ออนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้สิทธิ์ ของตนทั้งหมด หรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดย
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ยอ่ มได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
2. ประโยชน์ของประชาชนหรื อผูบ้ ริ โภค การคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ์ ในผลงานลิขสิ ทธิ์ มีผลให้
เกิดแรงจูงใจแก่ผสู ้ ร้างสรรค์ผลงาน ที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็ นประโยชน์ มีคุณค่าทางวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมออกสู่ ตลาดให้มากขึ้น
3. ลิขสิ ทธิ์ เป็ นสิ ทธิ์ ที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ตอ้ งจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ได้รับทาให้มีการแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์ เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งจะเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง ในการพิทกั ษ์และคุม้ ครองสิ ทธิ์
เจ้าของลิขสิ ทธิ์
4. การแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์ ไม่ได้หมายความว่าจะทาให้ผแู ้ จ้งได้รับสิ ทธิ์ ในผลงานนั้น หรื อเป็ น
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ดังนั้นการแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์ จะไม่ก่อให้เกิดสิ ทธิ์ ใดๆ เพิ่มขึ้นจากสิ ทธิ์ ที่มีอยูเ่ ดิมของเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ ที่แท้จริ ง
1.9 เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้ งข้ อมูลลิขสิ ทธิ์
1 แบบพิมพ์คาขอแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์ จานวน 2 ชุด ซึ่ งผูแ้ จ้งจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ครบถ้วน เช่น ประเภทของงาน ชื่อผูแ้ จ้ง ชื่อผูส้ ร้างสรรค์ สถานที่ติดต่อ ลักษณะของงาน วิธีการสร้างสรรค์
2 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อรับรองนิติบุคคล
3 ผลงานลิขสิ ทธิ์ ที่สร้างสรรค์ จานวน 1 ชุด
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1.10 สถานทีต่ ิดต่ อเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์
1. ส่ วนจัดการงานลิขสิ ทธิ์ สานักลิขสิ ทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ สานักงาน
พาณิ ชย์จงั หวัด ทุกจังกวัด ที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ มีภูมิลาเนาอยู่ ละไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้ น
2. การตรวจค้นข้อมูลลิขสิ ทธิ์ ได้ที่ส่วนจัดการงานลิขสิ ทธิ์ สานักลิขสิ ทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิ ชย์

2. สิ ทธิบัตร (patent)
หมายถึง หนังสื อสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิ ษฐ์คิดค้นหรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่
มีลกั ษณะตามที่กาหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิ ทธิ บตั ร พ.ศ. 2522 เป็ นทรัพย์สินทาง
ปั ญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรื อการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ,เครื่ องใช้หรื อสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กนั อยูใ่ นชีวติ ประจาวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์, โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ ,
โทรศัพท์ หรื อการออกแบบขวดบรรจุน้ าดื่ม, ขวดบรรจุน้ าอัดลม หรื อการออกแบบลวดลายบนจานข้าว,
ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็ นต้น
2.1 ประโยชน์ ของสิ ทธิบัตร
เอกสารสิ ทธิบตั รนานาชาติเป็ นแหล่งรวมผลงานประดิษฐ์คิดค้นทัว่ โลกที่สาคัญที่สุด ได้เปิ ดวิธีการ
ผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกสาขาทัว่ โลก สิ ทธิ บตั รคุม้ ครองเป็ นรายประเทศ จดทะเบียนในประเทศ
ใด ก็คุม้ ครองเฉพาะในประเทศนั้น หมายความว่าเราสามารถนาเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศ
ไทยมาผลิตสิ นค้าจาหน่ายในประเทศได้ สามารถผลิตหรื อส่ งออกไปจาหน่ายในประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน
สิ ทธิ บตั รในเรื่ องนั้นๆ หรื อนามาใช้เป็ นฐานความรู ้ในการวิจยั พัฒนาและต่อยอดได้
2.2 ประเภทของสิ ทธิบัตร
รู ปแบบหรื อประเภทของสิ ทธิ บตั รตาม พ.ร.บ. สิ ทธิ บตั รจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ
1. สิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับ กลไก โครงสร้าง ส่ วนประกอบ ของสิ่ งของ
เครื่ องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรู ป, กลไกของเครื่ องยนต์, ยารักษาโรค เป็ นต้น หรื อการคิดค้นกรรมวิธี
ในการผลิตสิ่ งของ เช่น วิธีการในการผลิตสิ นค้า, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสี ยเร็ ว
เกินไป เป็ นต้น
2. สิ ทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรู ปร่ าง ลวดลาย หรื อสี สัน ที่มองเห็น
ได้จากภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้ าให้มีรูปร่ างเหมือนรองเท้า เป็ นต้น
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3. อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็ นการให้ความคุม้ ครองสิ่ งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิ ทธิ บตั ร
การประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิ บตั ร เป็ นการประดิษฐ์ที่มีเป็ นการ
ปรับปรุ งเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นมาก
2.3 เงื่อนไขในการขอรับสิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รได้ กฎหมายกาหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจาหน่ายหรื อขายมาก่อน หรื อยังไม่เคยเปิ ดเผยรายละเอียด
ของสิ่ งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่ งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรื อในวิทยุ มาก่อน เว้นแต่การตีพิมพ์เผยแพร่ ของเอกสาร
นั้นจะเป็ นส่ วนหนึ่งของการเผยแพร่ เพื่อสาธารณะประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่จดั ขึ้นโดยรัฐ
2. ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือ ไม่เป็ นขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สามารถทาได้ง่าย โดยผูพ้ บเห็นทัว่ ไป
หรื ออาจพูดได้วา่ มีการแก้ไขปั ญหาทางเทคนิคของสิ่ งประดิษฐ์ที่มีมามีก่อน
3. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ
พาณิ ชยกรรมได้
2.4 การประดิษฐ์ ทขี่ อรั บอนุสิทธิบัตรได้ กฎหมาย จะต้ องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อย่ าง ดังต่ อไปนี้
1. เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจาหน่ายหรื อขายมาก่อน หรื อยังไม่เคยเปิ ดเผยรายละเอียด
ของสิ่ งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่ งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรื อวิทยุ มาก่อน
2. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิ ชยกรรม
2.5 สิ่ งทีจ่ ดสิ ทธิบัตรไม่ ได้ ได้ แก่
1. จุลชีพและส่ วนประกอบส่ วนใดส่ วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรื อสาร
สกัดจากสัตว์หรื อพืช เช่น แบคทีเรี ยที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ,พืชสมุนไพร,ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร
2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เช่น สู ตรคูณ เป็ นต้น
3. ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
4. วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรื อรักษาโรคมนุษย์ หรื อสัตว์
5. การประดิษฐ์ ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดี อนามัย หรื อ สวัสดิภาพของ
ประชาชน เช่น การคิดสู ตรยาบ้า เป็ นต้นเงื่อนไขในการขอรับสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.6 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทขี่ อรับสิ ทธิบัตร กฎหมายกาหนดต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อย่าง คือ
1. เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่เคยมีหรื อขายมาก่อน
หรื อยังไม่เคยเปิ ดเผยในเอกสารสิ่ งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรื อในวิทยุมาก่อนและ
2. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรื อหัตถกรรมได้
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2.7 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทขี่ อรับสิ ทธิบัตรไม่ ได้
แบบผลิตภัณฑ์ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดี ของประชาชน
2.8 เอกสารการขอรับความคุ้มครองสิ ทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรประกอบด้ วย
1 แบบพิมพ์คาขอรับสิ ทธิบตั รและเอกสารประกอบคาขอ
2 รายละเอียดสิ่ งประดิษฐ์
3 ข้อถือสิ ทธิ
4 บทสรุ ปการประดิษฐ์
5 รู ปเขียน (ถ้ามี)
2.9 รายละเอียดการประดิษฐ์ จะประกอบด้ วยหัวข้ อย่อยต่ างๆ ดังนี้
1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
2. ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ - เป็ นการอธิบายถึงจุดประสงค์ วิธีการ และ
ลักษณะสาคัญของสิ่ งประดิษฐ์น้ นั
3. สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ – ระบุวา่ สิ่ งประดิษฐ์น้ นั จัดอยูใ่ นเทคโนโลยี
ประเภทใดหรื ออยูใ่ นศาสตร์ แขนงใด
4. ภูมิหลังของวิทยาการที่เกี่ยวข้อง - เป็ นการอ้างอิงเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงวิทยาการที่มีอยูเ่ ดิม
ตลอดจนข้อบกพร่ อง หรื อปั ญหาที่นามาสู่ การประดิษฐ์ที่กาลังขอรับสิ ทธิ บตั รอยู่
2.10 อายุสิทธิบัตร
1. สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับจากวันยืน่ คาขอรั บสิ ทธิบตั ร
2. สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับจากวันยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั ร
2.11 อายุอนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบตั รการประดิษฐ์ มีอายุ 6 ปี นับจากวันยืน่ คาขอรับอนุสิทธิ บตั รสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง
ครั้งละ 2 ปี รวมเป็ น 10 ปี
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