คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
การจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

สานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์

คานา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีนโยบายให้บุคลากรได้พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีสานักวิจัย
และบริ การวิช าการท าหน้ าที่ กากับ ดูแลเพื่ อให้ นาผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ อันเป็ น
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นระบบและกลไก
การบริ ห ารและพัฒ นางานวิจั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์เพื่อช่ว ยในการคุ้ม ครองสิ ทธิ์ในงานที่ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เพื่อให้บรรลุผลสานักวิจัยและบริการวิชาการจึงได้จัดทาคู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย โดยแต่ละ
คณะวิ ช า รวมถึ ง ผู้ ที่ ส นใจ สามารถดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ ป ไซต์ ข องส านั ก วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (http://www.western.ac.th) ในการนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นจดลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญา

สานักวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สารบัญ
หน้า
การจดลิขสิทธิ์งานวิจัย/งานวิชาการ

1

ลิขสิทธิ์

1

ลักษณะทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์

1

ประเภทของลิขสิทธิ์

2

ผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์

2

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

2

เจ้าของลิขสิทธิ์

2

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

3

อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์

3

ประโยชน์ของลิขสิทธิ์

3

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

3

เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

4

ระบบเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

5

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

6

บรรณานุกรม

7

การจดลิขสิทธิ์งานวิจัย/งานวิชาการ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานลิขสิทธิ์โดยกาหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์
แต่เพียงผู้เดียว ในการแสวงหาประโยชน์จากการสร้างสรรค์ ทางสติปัญญาของตน เพื่อเป็นการตอบแทน
ความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และเมื่อบุคคลใดใช้
ความรู้ ความสามารถทางสติปัญญา พยายามสร้างสรรค์ผ ลงานขึ้นมาแล้ ว ย่อมเป็นการสมควรที่จะได้รับ
ประโยชน์อันเกิดจากความอุตสาหะ โดยการให้สิทธิ์แต่ผู้เดียวในการนางานนั้นออกเผยแพร่ จาหน่าย หรือ
กระทาประการใดๆอันก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (ไชยยศ เห
มะรัชตะ, 2549)
การให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์ เมื่อมีการทาซ้า หรือดัดแปลง นาออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดย
มิได้รับอนุญาตแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27 ให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้สร้างสรรค์ แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของ
สาธารณะ หรือให้บุคคลอื่นซึ่งใช้สิทธิโดยสุจริตในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ให้ได้รับความ
คุ้มครองจากความผิดฐานเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แก่งานอันมีลิ ขสิทธิ์ของบุคคลอื่น จึงมีหลักเกณฑ์ในการ
กระทาอย่างไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือให้งานบางงานไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ จึงเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทาขึ้น โดยการ
แสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่างๆ ลิขสิทธิ์เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ
และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภทหนึ่งที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้ นเจ้ าของผลงานทางลิขสิทธิ์จึงควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ลิ ขสิทธิ์เป็น
ทรัพย์สินประเภทที่สามารถซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิกันได้ ทั้งทางมรดก หรือโดยวิธีอื่นๆการโอนสิทธิ์ควรที่จะทา
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทาเป็นสัญญาให้ชัดเจน จะโอนสิทธิทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้
ลักษณะทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์
ความหมายของลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ได้กาหนดนิยามของ
“ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้
สร้างสรรค์ได้ทาขึ้น” และเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
(1) ทาซ้าเพื่อดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3)ให้เช่าต้นฉบับจริงหรือสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่ง
บันทึกเสียง
(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) ละ (3) โดยกาหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็
ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกาหนดในลักษณะที่เป็นการจากัดการแข่งขัน โดยไม่เป็นธรรมก็ไม่ได้
การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้น การที่กฎหมายบัญญัติว่าเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการกระทาต่องานของตนที่จะ
ทาซ้าหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ สิ่ง
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บันทึกเรื่อง ให้ประโยชน์อันเกิดจากงานลิขสิทธิ์แก่ผู่อื่นและอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิของตนได้นั้น ผู้อื่นจึงไม่
สามารถที่จะมีสิทธิกระทาการเหล่านั้นถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากฝ่าฝืนกระทาการก็จะเป็น
การล่วงหรือละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ (ธัชชัย ศุภผลศิริ, 2549)
ประเภทของลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์จะมีได้ในงาน 9 ประเภท (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 6)
1. งานวรรณกรรม ได้แก่ หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. งานนาฏกรรม ได้แก่ งานเกี่ยวกับการรา การเต้น การทาท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้น
เป็นเรื่องราว การแสดงโดยวิธีใบ้
3. งานศิลปกรรม ได้แก่ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม
งานภาพถ่าย ภาพประกอบ แผนที่โครงสร้าง งานศิลปประยุกต์ และรวมทั้งภาพถ่ายแผนแผนผังของงาน
ดังกล่าว
4. งานดนตรีกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับเพลง ทานองและเนื้อร้อง หรือทานองอย่างเดียว
และรวมถึงโน้ตเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
5. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วิดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสก์
6. งานภาพยนตร์
7. งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์
8. งานแพร่เสียงและภาพ เช่น งานที่นาออกเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
9. งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
ผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์ (มาตรา 7 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)
1. ข่าวประจาวัน และข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง คาชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม
หน่วยงานของรัฐ หรือของท้องถิ่น
4 คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5. คาแปลและการรวบรวมตามข้อ 3.1-3.4 ซึ่งทางราชการจัดทาขึ้น
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันที นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดย
ไม่ต้องจดทะเบียน ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของตนเอง โดยการเก็บรวบรวม
หลักฐานต่างๆที่ได้ทาการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ หรือความเป็นเจ้าของในโอกาส
ต่อไป(มาตรา 8 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)
เจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์นอกจากจะเป็นผู้สร้างสรรค์งานแล้ว บุคคลอื่นอาจมีสิทธิ์ในงานที่
สร้างสรรค์นั้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงต่างๆในการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ เช่นการสร้างสรรค์งานร่วมกัน การ
ว่า จ้ า งให้ ส ร้ า งสรรค์ งาน การโอนสิ ท ธิ์ใ นลิ ข สิ ท ธิ์เ ป็น ต้น ดั ง นั้น ผู้ มี ลิ ข สิ ท ธิ์จ ะเป็น บุ คคล หรื อกลุ่ ม บุค คล
ดังต่อไปนี้
1. ผู้สร้ างสรรค์งานขึ้น ใหม่ ทั้งที่สร้างสรรค์งานด้ว ยตนเองเพียงผู้ เดียว หรือผู้สร้างสรรค์งาน
ร่วมกัน
2. ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง
3. ผู้ว่าจ้าง
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4. ผู้รวบรวมหรือประกอบกันเข้า
5. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรับหรือท้องถิ่น
6. ผู้รับโอนลิขสิทธิ์
7. ผู้ สร้ างสรรค์ซึ่งเป็ นคนชาติภ าคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญากรุงเบอร์น และ
ประเทศในภาคีสมาชิกโองการค้าโลก
8. ผู้พิมพ์โฆษณางานที่ใช้นามแฝง หรือนามปากกาที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของ
ตน ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังนี้
1. ทาซ้า หรือดัดแปลง
2. การเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ให้ เ ช่ าต้ น ฉบั บ หรื อ ส าเนางาน โปรแกรมคอมพิว เตอร์ โสตทัศ นวั ส ดุ ภาพยนตร์ และสิ่ ง
บันทึกเสียง
4. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
5. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในการเช่าซื้อ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และให้เช่าต้นฉบับ
6. อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์
อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยทั่วไปการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะมีผลเกิดขึ้นโดยทันทีที่มีการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยความคุ้มครองนี้ จะมีผ ลตลอดอายุของผู้ส ร้างสรรค์ และจะคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับตั้งแต่ผู้
สร้างสรรค์เสียชีวิต หากแต่มีงานบางประเภทจะมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป โดยสรุปดังนี้
1. ในงานทั่ว ไป ลิขสิทธิ์จ ะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และจะมีต่อไปอี ก 50 ปี นับตั้งแต่ผู้
สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย กรณีเป็นผู้สร้างสรรค์ร่วมก็ให้นับจากผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายถึงแก่ความตาย กรณี
เป็นนิติบุคคลลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปี นับตั้งแต่ที่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น กรณีผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่
ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับตั้งแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
2. งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปีนับแต่ได้
สร้างสรรค์งานขึ้น
3. งานที่สร้างสรรค์โดยการว่าจ้าง หรือตามคาสั่งให้มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
4. งานศิลปประยุกต์ ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น กรณีที่ได้มีการโฆษณางาน
เหล่านั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุต่อไปอีก 50 ปี นับตั้งแต่โฆษณาครั้งแรก ยกเว้นในกรณี
งานศิลปประยุกต์ให้ลิขสิทธิ์มีอายุต่อไปอีก 25 ปี นับแต่โฆษณาครั้งแรก
ประโยชน์ของลิขสิทธิ์
1. เจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์จะได้รั บความคุ้มครองตามกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ และมีสิทธิ์แต่เพียงผู้ เดียวที่จะ
กระทาการใดๆเกี่ยวกับงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้ น ดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์ทาซ้า หรือดัดแปลง จาหน่าย
ให้เช่า คัดลอก เลีย นแบบ ทาส าเนา การทาให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรืออนุญาตให้ ผู้อื่นใช้สิ ทธิ์ของตน
ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
2. การคุ้มครองสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์มีผลให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวรรณกรรมและศิลปกรรมออกสู่ตลาดให้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ ความบันเทิงและ
ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน
อย่ างไรก็ตามกรมทรั พย์ สิ นทางปั ญญา กระทรวงพาณิช ย์ ได้รับทาให้ มีการแจ้งข้อมูล ลิ ขสิ ทธิ์ เพื่อใช้เป็น
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ฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิทักษ์และคุ้ มครองสิทธิ์
เจ้าของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ สามารถตรวจค้นเพื่อ
ประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าจะทาให้ผู้แจ้ง
ได้รับสิทธิ์ในผลงานนั้น หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้นการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จะไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ใดๆเพิ่มขึ้น
จากสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง
เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
1. คาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จานวน 2 ชุด (แบบ ลข.01 ดาวน์ โหลดได้ที่เว็ปไซต์กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา http://www.ipthailand.org) ซึ่งผู้แจ้งจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน เช่น ประเภทของ
งาน ชื่อผู้แจ้ง ชื่อผู้สร้างสรรค์ สถานที่ติดต่อ ลักษณะของงาน วิธีการสร้างสรรค์ เป็นต้น
2. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือ
มอบอานาจ (ถ้ามี)
3. ผลงานลิขสิทธิ์ที่สมบูรณ์ จานวน 2 ชุด โดยเข้าเล่มให้เรียบร้อย
4. CD ข้อมูลหลักฐาน ผลงานลิขสิทธิ์ที่สมบูรณ์ ในแบบ Pdf
5. สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
6. ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์ สานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
7. สานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
8. การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ ตรวจค้นได้ที่ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์ สานักลิ ขสิทธิ์ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือผ่านเว็ปไซต์ได้ที่ http://www.ipthailand.org)

หมายเหตุ
1. ไม่เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
2. ระยะเวลาการออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของสานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ใช้เวลาประมาณ 1-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
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ระบบเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นักวิจัยแจ้งความประสงค์การคุ้มครองสิทธิ์


บริการให้คาปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นงานที่ต้องการ
คุ้มครองสิทธิ์,บัตรประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้าน


จัดทาเอกสารคาขอ


นักวิจัยตรวจสอบเอกสารและลงนาม


ตรวจสอบเอกสาร

แก้ไข
ไม่ผ่าน


นาเสนอมหาวิทยาลัย/อธิการลงนาม

แก้ไข


นาไปรับการคุ้มครองสิทธิ์จากหน่วยงานที่
ได้รับความน่าเชื่อถือ


ตรวจสอบ


รับรองเอกสารการคุ้มครองสิทธิ์


นาส่งเอกสารการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับนักวิจัย


จัดทาสรุปเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
ข้อมูล: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ http://www.ipthailand.go.th
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ไม่ผ่าน

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้รับบริการ Download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์และกรอก
รายละเอียด ส่งตรวจสอบความถูกต้อง

นาส่งพร้อมแนบไฟล์แบบฟอร์ม Word ผ่านต้นสังกัด พร้อมส่ง
เอกสารตัวจริงและเอกสารแนบ

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนเบื้องต้น

เอกสารไม่สมบูรณ์

เอกสารสมบูรณ์

แจ้งให้แก้ไขเอกสาร

ส่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงฐานข้อมูล
ในเว็ปไซต์และส่งหลักฐานให้ผู้รับบริการ

ข้อมูล: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ http://www.ipthailand.go.th
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