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งานวิจัย

ลิขสิทธิ์

บทความวิจัย

ควรยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเผยแพร่บทความวิจัย

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เผยแพร่บทความวิจัยแล้วขอคุ้มครองทรัพย์สนิทางปญัญาไม่ได้
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Q & A 

 
 

ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิท่ีเกิดขึ้นทันทีท่ีมีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่ต้องจดทะเบียน อย่างไรก็ตามกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดให้มีการบริการ “รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้น จัดท าฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ท่ีต้องการติดต่อขออนุญาตใช้ผลงานจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ อันเป็นการส่งเสริมให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถน างานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท้ังนี้การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์มิใช่เป็นการจดทะเบียนอันก่อให้เกิดสิทธิใดๆ 
ตามกฏหมายเพิ่มขึ้นจากสิทธิท่ีมีอยู่เดิมของเจ้าของลิขสิทธิ์ 

งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยประเภทงานต่าง ๆ  ดังน้ี งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุล
สาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม งาน
โสตทัศนวัสดุ  งานภาพยนตร์ งานสิ่งบันทึกเสียง  งานแพร่เสียงภาพ  งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ  

สิ่งที่ไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์  เช่น ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้ หรือวิธีท างาน 
แนวความคิด หลักการค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ข่าวประจ าวันและข้อเท็จจริง
ต่างๆ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานงานใดของรัฐหรือของท้องถิ่น ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และ
รายงานของทางราชการ ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 2-5 ท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานงานใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท าขึ้น 

การจัดเตรียมยื่นขอลิขสิทธิ์ เตรียมเอกสารรายการละ 2 ชุด ผู้เขียนหรือตัวแทนสิทธิบัตรยื่น
เอกสาร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารประกอบด้วยแบบ ลข.01 หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์ และ ส าเนา
บัตรประชาชนของผู้โอนทุกคนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 

Q : ประโยชน์ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร 

A : ประกาศความเป็นเจ้าของ เผยแพร่ผลงาน สิทธิบัตรใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ และเป็นการเพิ่มคะแนน

การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงาน 

Q : ยื่นขออนุสิทธิบัตรไปแล้วต้องรอให้ได้รับการแจ้งจดก่อนหรือไม่ จึงจะตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยได้ 

A : นักวิจัยสามารถตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยได้ทันทีหลังจากนักวิจัยยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรโดยไม่ต้องรอจน

ได้รับการจดทะเบียน 

ท่ีมา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์ www.ipthailand.gp.th  

การขอคุ้มครองสิทธิ์จากงานวิจัยท่ีท าขึ้นมาจะขอได้น้ัน งานวิจัยจะต้องมีสมบัติตามเงื่อนไขสามข้อคือ 
1. ต้องเป็นการประดิษฐ์ใหม่ น่ันคืองานวิจัยน้ันต้องไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ท่ีอื่นมาก่อน เพราะฉะน้ันหาก

นักวิจัยท่านใดต้องการขอคุ้มครองสิทธิ์ไม่ควรน าผลงานไปเผยแพร่ก่อนท้ังทางบทความวิจัยหรือแสดง
นิทรรศการ แต่หากท่านได้น างานวิจัยไปเผยแพร่แล้วแต่ไม่เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ก็ขอยื่นจดได้ แต่
ต้องเป็นการน าเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการหรือแสดงนิทรรศการท่ีเป็นสถานท่ีราชการมีหนังสืออ้างถึงก็ขอ
ยื่นจดได้และมีผลย้อนหลังสามารถคุ้มครองตั้งแต่วันท่ีเผยแพร่ได้ 

2. มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค  หรือเป็นงานท่ีคนท่ีมีความรู้ระดับธรรมดาไม่
สามารถท าตามได้ 

3. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรมได้ หรือท าซ้ า
ได้น่ันเอง 

การขอคุ้มครองสิทธิ์แบ่งออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร นักวิจัย
จะเลือกคุ้มครองสิทธิ์แบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะงาน หากเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรเลือกสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หากงานใดจะขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์งานวิจัยน้ันต้องมีขั้นการประดิษฐ์ท่ีสูงขึ้นมากๆ  หาก
ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นไม่มากนักขอได้เพียงอนุสิทธิบัตร การขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถถ่ายรูป
ผลิตภัณฑ์ประกอบการขอได้ ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หากเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้ใช้ภาพสเก็ตหรือเขียนแบบใช้รูป
ถ่ายไม่ไดแ้ละไม่มีวงกลมรอบตัวเลข 

ถ้านักวิจัยเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยซ่ึงมีการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์แล้ว จะ
น าผลงานวิจัยน้ันมายื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติข้อแรก หากต้องการผลงาน 2 ช้ิน
จากงานวิจัย 1 เรื่อง จึงต้องยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ก่อนแล้วจึงเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
ก่อนปี พ.ศ. 2548 มีค่าใช้จ่ายในการยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าคุ้มครอง แต่
ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมให้มีการขอคุ้มครองมากขึ้นจึงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้มหาวิทยาลัย เพราะฉะน้ัน
นักวิจัยจึงต้องโอนงานวิจัยให้มหาวิทยาลัย และขอคุ้มครองสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัย ส่วนนักวิจัยจะมีผลงานใน
นามผู้ประดิษฐ์ ซ่ึงตามจริงแล้วงานวิจัยท่ีได้งบประมาณถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  

การจัดเตรียมเอกสารประกอบด้วย แบบพิมพ์ค าขอ (สป/สพ/อสป/001-ก) รายละเอียดการประดิษฐ์ 
หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร ส าเนาบัตรประชาชนของผู้โอนทุกคนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จัดเตรียม
เอกสารรายการละ 2 ชุด ผู้ประดิษฐ์หรือตัวแทนสิทธิบัตรยื่นเอกสาร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีแบบฟอร์ม
พร้อมตัวอย่าง ในรูปแบบไฟล์ word ท่ีท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มต่างๆ และตัวอย่างได้ท่ี เว็บไซต์ของ สวพ. 
หรือ www.rmutk. eng@ac.th  
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ข้อสังเกตในการเตรียมเอกสาร เพ่ือยื่นลิขสิทธิ์ออนไลน์มีดังนี ้

1. เตรียมไฟล์ แบบพิมพ์ค าขอ ลข0 1 พร้อม อีเมล  โทรศัพท์ โทรสาร ของผู้สร้างสรรค์ กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน 

2. เอกสารส าเนา ต้องมีลายเซ็นก ากับด้วยปากกาสีน้ าเงิน โดยที่ส าเนาบัตรประชาชน แยกเป็นคนละไฟล์ 

การยื่นในครั้งต่อไปที่มีหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วม ให้ใช้เอกสารดังนี้ 

1) ค าสั่ง แต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนาม ที่เป็นชื่อหน่วยงานใหม่ 

2) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามไม่ใช่บัตรผู้อ านวยการที่เป็นต าแหน่งเก่า 

3) ส าเนา พรบ.จัดตั้งหน่วยงาน เช่น สกสว. หน้า 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30 และ 37 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ าเงิน 

4) หนังสือมอบอ านาจลงนามด้วยปากกาสีน้ าเงินพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

ข้อสังเกตในการเตรียมเอกสาร เพ่ือยื่นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรออนไลน์มีดังนี้ 

1. เตรียมไฟล์ word แบบพิมพ์ค าขอ  พร้อม อีเมล  โทรศัพท์ โทรสาร ของผู้ประดิษฐ์ กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน 

2. เอกสารส าเนา ต้องมีลายเซ็นก ากับด้วยปากกาสีน้ าเงิน โดยที่ส าเนาบัตรประชาชนของทุกคนรวมเป็นไฟล์เดียวกัน 


