คู่มืองานวิจยั

มหาวิทยาลัยเนชั่น
(ฉบับปรับปรุง) ม.ค.55

1. นโยบายการทําวิจัย

นโยบายการวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ปการศึกษา 2554 จะเนนตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยใช
งบประมาณและบุคลากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ในมุมมองระดับทองถิ่น ประเทศ และสากล เพื่อชวยวิจัยปญหา พัฒนาบุคลากร ใหบริการวิชาการ และชวย
อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชน

2. ความสําคัญของการวิจัย

การวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการที่จะ
นําไปสูการบุ กเบิ กและแสวงหาความรู ที่มีคุณคาแกสั งคม ขณะเดี ยวกั นบุคลากรของสถาบัน การศึกษาก็จ ะได
เพิ่มพูนสติปญญาและสามารถถายทอดความรู ตลอดจนนําความรูนั้นไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตรงตามความ
ตองการของสังคม ซึ่งมีความสําคัญเทียบเทากับการสอน การวิจัยจึงควรไดรับการสนับสนุนและแสวงหาแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ ดวยความจริงที่วา สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่มีความ
พรอมในการทําวิ จัยมากกวาสถาบั นอื่น ๆ กลาวคือ เปน สถาบันที่ อยูในฐานะเปนผู นําและมี ความเป นเลิ ศทาง
วิชาการ เป นแหลงรวมนั กวิ ชาการ รวมทั้งอิ สระและเสรีภาพทางวิช าการอย างเพีย งพอแกการทํ าวิจั ย ดั งนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความเหมาะสมในการเปนผูนําสําหรับดําเนินงานทางดานการวิจัย
มีผูใหความหมายของการวิจัยไวหลากหลาย ดังนี้
พจน สะเพียรชัย กลาววา "การวิจัยคือวิธีแกปญหาที่มีระบบแบบแผนเชื่อถือได เพื่อใหเกิดความรูที่
เชื่อถือได"
อนันต ศรีโสภา กลาววา "การวิจัยเปนกระบวนการเสาะแสวงหาความรูจากปญหาที่ชัดเจนอยางมีระบบ
โดยมีการทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธระหวางเหตุและผล ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายในเรื่องนั้น ๆ
เพื่อนําไปพยากรณหรือสังเกตการเปลี่ยนแปลง เมื่อควบคุมสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหคงที"่
เบส (Best) ใหความหมายไววา "การวิจัยเปนแบบแผนหรือกระบวนการวิเคราะหอยางเปนปรนัยมี
โครงสรางที่เปนระเบียบ มีการจดบันทึกรายงาน และสรุปผลเปนกฎเกณฑหรือทฤษฎีขึ้น เพื่อนําไปอธิบาย ทํานาย
หรือควบคุมปรากฏการณตาง ๆ"
โดยสรุป การวิจัย คือ การศึกษาคนควาอยางเปนระบบและระเบียบแบบแผน เพื่อแสวงหาคําตอบที่
ถูกตองและนาเชื่อถือ สําหรับปญหาหรือโจทยวิจัยที่กําหนด เพื่อแสวงหาความรูใหมวิธีการทํางานใหม ๆ ซึ่งทําให
เกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีการวางแผน
ลวงหนาอยางมีระบบทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อใหผลการศึกษาถูกตองและเชื่อถือได รวมทั้งมีการเผยแพร
ผลจากงานวิจัยเพื่อใหมีการนําไปใชประโยชน หรือแกปญหาตอไป ดังนั้น การวิจัยประกอบดวยลักษณะสําคัญ
3 ประการ คือ
1. เปนกระบวนการคนควาหาขอเท็จจริงหรือปรากฏการณตามธรรมชาติ
2. เปนกระบวนการหรือการกระทําที่มีระบบระเบียบ
3. เปนการกระทําที่มีจุดประสงคที่แนนอน

3. ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย

กระบวนการวิจัยสามารถแบงเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดปญหาการวิจัย (Problem definition) ซึ่งจะคลอบคลุมถึงที่มาและความสําคัญของปญหา
การวิจัย จุดมุงหมายของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย และประโยชนที่จะไดรับ

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature review) เปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของวามีใครทําวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับปญหานั้น ๆ ไวบาง ผลการวิจัยไดขอคนพบอะไรบาง การวิจัยใช
ระเบียบวิธีวิจัยอยางไร ตัวแปรที่ศึกษามีอะไรบาง กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนอยางไรเครื่องมือและเทคนิคที่ใชทํา
วิจัยมีอะไร เปนตน
3. วิธีดําเนินการวิจัย (Method) เปนการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)
วาการวิจัยมีประเด็นและสาระสําคัญอะไรบาง และขอบเขตการวิจัยเปนอยางไร ตัวแปรที่ศึกษามีอะไรบางและ
นิยามอยางไร แบบแผนการวิจัย (research design) เปนอยางไร การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
การสรางเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
4. การรายงานผลการวิจัย (Result) เปนการแสดงผลลัพธจากการวิจัย แสดงผลจากการวิเคราะหขอมูล
และแปลผลใหอยูในรูปแบบของรายงานการวิจัย
5. การสรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion) เปนการสรุปการดําเนินงานทั้งหมดตั้งแต
การกําหนดปญหาการวิจัย จุดมุงหมายการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยอยางยอ ผลการวิจัย และอภิปรายผลลัพธที่
เกิดขึ้น ตลอดจนขอเสนอแนะในการประเด็นปญหาวิจัยที่ควรไดรับการวิจัยตอไป

4. เงื่อนไขในการใหทุนอุดหนุนงานวิจัย

1. ผูขอทุนจะทําวิจัยสวนบุคคลหรือคณะบุคคลก็ได
2. ประเภทของการวิจัยตองเปนศาสตรในสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
การวิจัยในชั้นเรียน หรือตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
3. เปนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพดี ผลงานการวิจัยเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ตอมหาวิทยาลัย
และตอสังคม
4. เปนโครงการวิจัยที่มิไดทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
5. เปนโครงการวิจัยที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัย พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติใหไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

5. ขั้นตอนการเสนอโครงรางเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย

1. ผูขอรับทุนจัดทําโครงรางการวิจัยที่จะเสนอขอรับทุน โดยมีหัวขอตามแนวทางการเสนอโครงรางการวิจัย
2. ผูขอรับทุนเสนอโครงรางการวิจัยผานหัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาเพื่อทราบและนําเสนอตอ
คณะกรรมการวิชาการและสงเสริมงานวิจัยของคณะ เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองความเหมาะสมของขอเสนอ โครง
รางการวิจัย และความสอดคลองตามนโยบายดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย กรณีมีความเห็นชอบใหดําเนินการ
โดยนําเสนอตอคณบดีและอธิการบดี ตามลําดับ
3. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ทําหนาที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครง
รางการวิจัย และความสอดคลองตามนโยบายดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอความเห็นตออธิการบดี
4. อธิการบดี พิจารณาอนุมัติดําเนินการตามแหลงทุนวิจัยที่ขอสนับสนุน ซึ่งแบงเปน
1) ทุนสนับสนุนจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามหลักเกณฑดานการเงินของ
มหาวิทยาลัย
2) ทุนจากภายนอกสถาบัน ดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของแหลงทุนที่ใหการสนับสนุน
5. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดทําประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
อยางเปนทางการ

6. ขั้นตอนการดําเนินงานหลังไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
1. ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหลงทุนดังนี้

ของมหาวิทยาลัย

1.1 ทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย ใหผูวิจัยดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามหลักเกณฑ

1.2 ทุนสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน ใหผูวิจัยประสานงานการเบิกจายงบประมาณจากแหลง
ทุนตามหลักเกณฑของแหลงทุนและเงื่อนไขที่มีตอมหาวิทยาลัย
2. ผูวิจัยรายงานความคืบหนาของการวิจัยใหหนวยงานวิจัยและบริการวิชาการและ/หรือคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ทราบเปนระยะ
3. ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น ผูวิจัยตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณพรอมแผน CD ใหแกหนวยงานวิจัย
และบริการวิชาการ อยางนอย 1 ชุด โดยจัดพิมพตามแนวทางการเขียนรายงานวิจัยที่กําหนด
4. ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา
4.1 ลิขสิทธิ์ของการวิจัยใหเปนของมหาวิทยาลัยโยนก ผูวิจัยสามารถนําไปเผยแพรในทาง
วิชาการไดโดยแจงใหทางมหาวิทยาลัยรับทราบ
4.2 ผลงานวิจัยที่นําไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ในรูปสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให
มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจดทะเบียนและเปนผูรับผิดชอบคาใชจายอันเกิดมาจากการจดทะเบียนดังกลาว

7. ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผูขอรับทุนสนับสนุนทําบันทึกผานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ในการพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อวารสาร/ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) ที่ตองการตีพิมพเผยแพร กรณีมีความเห็นชอบใหดําเนินการ ใหนําเสนอตอคณบดีและ
อธิการบดีตามลําดับ
3. อธิการบดี พิจารณาและอนุมัติใหดําเนินการเผยแพร
4. ผูขอรับทุนสนับสนุนดําเนินการเบิกจายเงิน และตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/บทความวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

8. ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย

1. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย รวบรวมขอมูลผลงานวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ดําเนินการคัดสรรงานวิจัยที่จะ
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
3. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ดําเนินการสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยใหอยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจงาย
4. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย เผยแพรความรูที่สังเคราะหแก
บุคคลทั่วไปไดรับทราบ

9. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยและหนวยงานภายนอก
สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนความรวมมือในการทําวิจัยระหวางนักวิจัยและกับหนวยงานภายนอกสถาบัน
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปนําเสนอหรือตีพิมพแกหนวยงานภายนอก

3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนนักวิจัยใหพัฒนาศักยภาพของตนโดยการเขารวมการสัมมนาเชิงวิชาการ หรือ
การอบรมในหลักสูตระยะสั้นดานการพัฒนางานวิจัย
4. หนวยงานวิจัยและบริการวิชาการ ดําเนินการประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยใหนักวิจัยทราบเปนระยะ ๆ

10. นักวิจัยและนักวิจัยพี่เลี้ยง

ในกรณีเห็นสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแตงตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนอาจารยปฏิบัติงานเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยหรือ
2. เปนอาจารยพิเศษนอกสถาบันที่มีตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
3. มีประสบการณในการทํางานวิจัยมาแลวอยางนอย 2 โครงการ
4. มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักวิจัยไดตลอดระยะเวลาการรับทุน

10.1 คุณลักษณะของนักวิจัย

นักวิจัยควรมีคุณลักษณะอยางนอย 7 ประการ ตอไปนี้
1. มีความสงสัยไมเชื่อสิ่งตางๆ อยางงาย
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
3. ขยันหมั่นเพียร
4. มีวิจารณญาณ
5. ใจกวาง
6. ซื่อสัตย
7. มีความสุขในการทํางาน

10.2 จริยธรรมของนักวิจัย

นักวิจัยควรมีจริยธรรมของนักวิจัย ดังนี้
1. ควรไดรับการยินยอมจากกลุมตัวอยางของการวิจัย
2. การเก็บความลับของขอมูล
3. การปองกันความบีบคั้น (Stress) ทางกาย–จิตของกลุมตัวอยาง
4. ใหเกียรติผูมีสวนชวยเหลือในการวิจัย
5. ใหเกียรติในการอางอิงขอมูล
6. ความเปนกลางจากแหลงทุนอุดหนุน
7. ซื่อสัตยตอกลุมตัวอยาง, วิชาชีพ
8. ซื่อสัตยตอสาธารณชน ไมมุงเผยแพรงานวิจัยเฉพาะพวกพองของตน

10.3 จรรยาบรรณนักวิจัย

คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ ไดกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรมากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสราง
จรรยาบรรณในหมูนักวิจัยตอไป
จรรยาบรรณนักวิจัย มีลักษณะดังตอนี้
ขอ 1 นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไม ลอกเลียนงานของ
ผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุน
วิจัยและมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ :
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
- นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแตการเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย
การเลือกผูเขารวมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
- นักวิจัยตองใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและความคิดเห็นที่
นํามาใชในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย
- นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุน
- นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซื่อสัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน
- นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
- นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจัยอยางยุติธรรม
- นักวิจัยตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอื่นมาอางวาเปนของตน
ขอ 2 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานทีส่ นับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศเวลาทํางาน
วิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวางดําเนินการ
แนวทางปฏิบัติ :
2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
- นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบเพื่อปองกัน
ความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
- นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑตามขอตกลงอยางครบถวน
2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย
- นักวิจัยตองทุมเทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งผลงาน
วิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชน
2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย
- นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงานตาม
กําหนดเวลา ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย
- นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อใหผลอันเกิด
จากการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป
ขอ 3 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรูความชํานาญหรือมี
ประสบการณเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพและเพื่อปองกันปญหาการวิเคราะห
การตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย

แนวทางปฏิบัติ :
3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ เพื่อ
นําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อปองกันความเสียหาย
ตอวงการวิชาการ
ขอ 4 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยไมวาเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน สัตว
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติ :
4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลองตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น
4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและสังคม
ขอ 5 นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย
ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรือบีบ
บังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ :
5.1 นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยที่ใชในการทดลองโดยตองไดรับความยินยอมกอนทํา การ
วิจัย
5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึงแตผลประโยชน
ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชนและรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง
ขอ 6 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการอาจสงผลใหมี
การบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ :
6.1 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเกี่ยวของ
6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน
สวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น
ขอ 7 นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจนเกินความเปน
จริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ :
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมเผยแพรผลงานวิจัย
เกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริงไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ
ขอ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลทาง
วิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง
แนวทางปฏิบัติ :
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางความเขาใจในงานวิจัยกับเพื่อน
รวมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดีเพื่อสรางความรูที่
ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได
ขอ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญ
และประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ :
9.1 นักวิจัยพึงไตรตรองหาหัวขอการวิจัยดวยความรอบคอบ และทําการวิจัยดวยจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลัง
ปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชนสุขตอสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมทําการวิจัยที่
ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการสงเสริม
พัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป

11. แนวทางการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย

คําชี้แจงและคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการเสนอโครงรางงานวิจัย

1. ชื่อโครงการวิจัย
(ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. รายชื่อคณะผูทําวิจัย
(ระบุหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวม)
3. ที่มาและความสําคัญของปญหา
(เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําวิจัยเรื่องนี้)
4. วัตถุประสงคของการวิจัย
(ระบุใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและความสําคัญของเรื่อง)
5. ขอบเขตของการวิจัย
(ระบุสาระสําคัญของเรื่องที่จะทําวิจัยภายในขอบเขตที่ตองการศึกษา)
6. สมมติฐานของการวิจัย
(ระบุสิ่งที่ผูวิจัยคาดวาจะเปนเชนนั้น)
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(ระบุแนวทางที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน)
8. นิยามศัพท
(เปนการใหความหมายของคําที่นํามาใชในงานวิจัยเพื่อใหเขาใจตรงกันระหวางผูอานกับผูวิจัย)
9. การทบทวนวรรณกรรม
(เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของสอดคลองกับเรื่องที่เสนอ)
10. ระเบียบวิธีการวิจัย
เปนการอธิบายวิธีการวิจัย อาทิ
- รูปแบบหรือประเภทของการวิจัย
- ประชากร และกลุมตัวอยาง
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย
11. ระยะเวลาของการทําวิจัย
12. งบประมาณ
13. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง

12. แนวทางการเขียนรายงานความกาวหนาการวิจัย

แนวทางการรายงานความกาวหนาการวิจัย มีสวนประกอบของรายงาน ดังนี้
1. หนาปก
- ชื่อโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อหัวหนาโครงการ และคณะผูรวมทําวิจัย
- แหลงที่มาของทุนอุดหนุน
- วันเดือนปที่รายงาน
2. แบบรายงานความกาวหนาการวิจัย

2.1 สวนหัวกระดาษ
- ระบุ ครั้งทีร่ ายงาน ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน ปพ.ศ. ถึงเดือน ปพ.ศ.
- รหัสโครงการ (ถามี)
- ชื่อโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ชื่อหัวหนาโครงการ และคณะผูรวมทําวิจัย
- ชวงระยะเวลาทําการวิจัย (ตั้งแตเดือน ปพ.ศ. ถึงเดือน ปพ.ศ.)
2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผลความกาวหนาของการวิจัย
1) วัตถุประสงคของโครงการ
2) ความกาวหนาของการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานตามที่ระบุในขอ
เสนอโครงการ
3) ผลการวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลว ประกอบดวย
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (การตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ การทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง เปนตน)
- การรวบรวมขอมูล (แจกแบบสอบถามกับใคร อยางไร ไดรับกลับมาจํานวนเทาใด
เปนตัวแทนของประชากรที่กําหนดไวหรือไม)
- ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน (จํานวนกลุมตัวอยางที่รวบรวมขอมูลได ผลการ
วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค เปนตน)
4) งานสําเร็จตามเปาหมายที่เสนอไวในโครงการหรือไม (ถาไมเพราะเหตุใด)
5) ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
6) ผลการดําเนินงานที่ไดดําเนินการไปแลว คิดเปนรอยละเทาใดของโครงการวิจัยตลอดทั้ง
โครงการ
7) ลงชื่อหัวหนาโครงการ
8) ลงวันเดือนปที่รายงาน

13. การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

รูปแบบจัดพิมพรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ มีรูปแบบการพิมพ ดังนี้
1. กระดาษพิมพ
ใชกระดาษปอนดขาว ชนิด 70 แกรมขึ้นไป ขนาด A4
2. ตัวพิมพ
ใชตัวอักษรสีดําแบบเดียวกันตลอดเลม และพิมพดวย Microsoft Word ขนาดตัวอักษร 16
3. การเวนริมขอบกระดาษและการขั้นบรรทัดใหม
หัวกระดาษใหเวน 1.5 นิ้ว ขอบซายมือเวน 1.5 นิ้ว ขอบขวามือและขอบลางเวน 1 นิ้ว การยอหนา
ใหเวนระยะ 8 ตัวอักษร โดยเริ่มพิมพตัวอักษรที่ 9 การขึ้นบรรทัดใหม (หัวขอ) ใหเวนระหวางบรรทัดเพิ่มขึ้นอีก
1 บรรทัด
4. ปริมาณการพิมพใน 1 หนา
การพิมพใน 1 หนา ไมควรเกินกวา 28 บรรทัด
5. การพิมพเลขหนา
การลําดับในสวนนําเรื่องทั้งหมดใหเรียงลําดับตามพยัญชนะในภาษาไทย คือ ก, ข, ค, ง

การลําดับในสวนเนื้อเรื่องและสวนทายรายงาน ใหเรียงลําดับตามอารบิค คือ 1,2,3.........
6. การเรียงลําดับหัวขอในการพิมพรายงาน
ก. สวนนําเรื่อง ประกอบดวย
1) ปกหนา
2) ปกใน
3) บทคัดยอภาษาไทย
4) บทคัดยอภาษาอังกฤษ
5) กิตติกรรมประกาศ
6) สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ (ถามี)
สารบัญแผนที่ (ถามี)
ข. สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 คําถามการวิจัย (ถามี)
1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.6 นิยามศัพท
1.7 ประโยชนที่ไดรับ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีที่รองรับ
2.2 ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย
2.3 สรุป
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
3.3 รูปแบบการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยา
3.3 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
3.4 การรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
ค. สวนทายรายงาน ประกอบดวย
1. บรรณานุกรม
2. ภาคผนวก
- รายละเอียดที่ตองการนําเสนอ
- แบบสอบถาม
3. ประวัติยอผูวิจัย

14. ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเริ่มโดยการใช
สติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของ
ผูอื่น โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับความ
คุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน
กฎหมายลิขสิทธิ์ ใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก
1. งานวรรณกรรม ( หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ )
2. งานนาฎกรรม ( ทารํา ทาเตน ฯลฯ )
3. งานศิลปกรรม ( จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ศิลปประยุกต ฯลฯ )
4. งานดนตรีกรรม ( ทํานอง ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ )
5. งานสิ่งบันทึกเสียง ( เทป ซีดี )
6. งานโสตทัศนวัสดุ ( วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง )
7. งานภาพยนตร
8. งานแพรเสียงแพรภาพ
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ
วิธีดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
1. การกรอกขอมูลและระบุรายละเอียดตางๆ
(1) ชื่อเจาของลิขสิทธิ์ ใหระบุชื่อสัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือนิติบุคคล (แลวแต
กรณี) และที่อยูของเจาของลิขสิทธิ์
(2) ชื่อตัวแทน กรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ตองการมอบอํานาจใหกับผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการใด
ๆ เกี่ยวกับการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และระบุถึงขอบเขตอํานาจของผูรับมอบอํานาจ โดยใหระบุ ชื่อ

สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือนิติบุคคล (แลวแตกรณี) และที่อยูของผูรับมอบอํานาจ
(3) สถานที่ติดตอในประเทศไทย ใหระบุสถานที่และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอเจาของสิทธิหรือ
ตัวแทน เพื่อสะดวกในการติดตามเอกสารและผลงาน กรณีเอกสารและผลงานมีความไมครบถวน
(4) ชื่อผูสรางสรรคหรือนามแฝง ใหระบุชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือนิติ
บุคคล ที่อยูผูสรางสรรค นามแฝง กรณีผูสรางสรรคเปนนิติบุคคลใหระบุ วัน เดือน ป ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และ
กรณีที่ผูสรางสรรคเสียชีวิตแลวใหระบุ วัน เดือน ป ที่ผูสรางสรรคเสียชีวิต

(5) ชื่อผูสรางสรรครวมหรือนามแฝง ใหระบุชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
นิติบุคคล ที่อยูของผูสรางสรรคหรือนามแฝง กรณีมีผูสรางสรรครวมมากกวา 1 คน ใหระบุในชองนี้ กรณีผู
สรางสรรครวมเปนนิติบุคคล ใหระบุ วัน เดือน ป ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีที่ผูสรางสรรครวมเสียชีวิต
แลว ใหระบุ วัน เดือน ป ที่ผูสรางสรรคเสียชีวิต
(6) ชื่อผลงาน ใหระบุชื่อผลงานที่สะกดถูกตอง เพื่อประโยชนในการระบุในหนังสือรับรองการแจง
ขอมูล
(7) ประเภทของงาน ใหระบุประเภทของงานและลักษณะงานที่ประสงคจะยื่นแจงขอมูลพรอมระบุ
ผลงานที่ยื่นประกอบคําขอ เชน หนังสือ 1 เลม หรือแผนซีดี 1 แผน ฯลฯ เปนตน
(8) ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ ใหระบุวาเปนเจาของลิขสิทธิ์โดยวิธีใด เชน เปนผูสรางสรรค ผูวา
จาง ผูรับจาง นายจาง หรือผูรับโอนลิขสิทธิ์ ฯลฯ เปนตน
(9) ลักษณะการสรางสรรค ใหระบุวา เปนผูสรางสรรคขึ้นเองทั้งหมด สรางสรรคบางสวน โดย
ระบุวามีสวนใดบาง หรือ เปนกรณีอื่นๆ เชน เปนผูรวบรวมผลงาน หรือผูดัดแปลงผลงาน ฯลฯ
(10) สถานที่สรางสรรค ใหระบุวา การสรางสรรคผลงานกระทําในประเทศใด
(11) ปที่สรางสรรค ใหระบุปที่ทําการสรางสรรคผลงาน
(12) การโฆษณางาน ใหระบุ วัน เดือน ป และประเทศที่มีการโฆษณาครั้งแรก โดยการทํา
สําเนางานออกจําหนายโดยความยินยอมของผูสรางสรรคและสําเนางานมีจํานวนมากพอสมควร กรณียังไมมีการ
โฆษณางานใหระบุโดยทําเครื่องหมายในชองยังไมไดโฆษณา
(13) การแจง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในตางประเทศ ใหระบุวาเคยแจง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ ใน
ตางประเทศหรือไม โดยใหทําเครื่องหมายลงในชองการแจงหรือจดทะเบียน (แลวแตกรณี)
(14) การอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ใหระบุเครื่องหมายลงในชองวาเคยอนุญาต/โอนลิขสิทธิ์
หรือไม เชน หากไมเคยอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ใหทําเครื่องหมายในชองไมเคยอนุญาตใหผูอื่นใช
ลิขสิทธิ์หรือโอนลิขสิทธิ์ในงานของตน หากเคยอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ใหระบุวาอนุญาตใหใชหรือโอน
ลิขสิทธิ์แกใคร เมื่อใด เปนการอนุญาตโอนลิขสิทธิ์โดยใหสิทธิทั้งหมดหรือบางสวน และมีระยะเวลาในการอนุญาต/
โอนลิขสิทธิ์เทาใด
(15) การเผยแพรขอมูลลิขสิทธิ์ ใหระบุวาอนุญาตใหคนอื่นตรวจดูเอกสารในแฟมคําขอแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์และผลงานหรือไม
(16) การลงนามในคําขอใหเจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนเปนผูลงนาม
2. ใบตอทายคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ขอมูลที่กรอกในคําขอ (ลข.01) มีจํานวนมาก และผูขอไมอาจ
กรอกขอมูลไดครบถวนในแตละขอ เชน ในกรณีที่มีเจาของลิขสิทธิ์ ตัวแทน ผูสรางสรรครวมมากกวา 1 คน ผูขอ
สามารถระบุขอมูลเพิ่มเติมไดในใบตอทายฯ ผูลงนามในใบตอทาย คือ เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน
3. แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ ใหระบุวิธีการและขั้นตอนในการสรางสรรค
ผลงานโดยยอหรือแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ผูลงนามในแบบแสดงรายละเอียดการสรางสรรคผลงาน
โดยยอ คือ เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน
4. หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ใหระบุชื่อเจาของลิขสิทธิ์ ที่อยู ทะเบียนนิติบุคคล (ถามี)
ประเภทของงานลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน และระบุวันที่ยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ผูลงนามในหนังสือรับรองความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ คือ เจาของลิขสิทธิ์ เทานั้น
5. ผลงานลิขสิทธิ์ที่ใชยื่นประกอบคําขอ
- วรรณกรรม เชน หนังสือ ชุดเอกสาร แผนซีดี ฯลฯ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร เชน สําเนา Source Code จํานวน 10 หนาแรกและ 10 หนา สุดทาย
หรือสงซีดีหรือแผนดิสกบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร และในกรณีที่มี Source Code นอยกวา 50 หนา ใหสงแผน
ซีดีหรือแผนดิสกบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยเจาของลิขสิทธิ์อาจผนึกและลงลายมือชื่อกํากับดวยก็ได
- นาฏกรรม เชน แผนซีดี ภาพการแสดงพรอมบรรยายประกอบทาทางทุกขั้นตอน ฯลฯ
- ศิลปกรรม เชน ภาพถายผลงาน ภาพรางผลงาน ภาพพิมพเขียว
- สิ่งบันทึกเสียง เชน แผนซีดี เทปเพลง ฯลฯ
- โสตทัศนวัสดุ เชน แผนซีดี แผนดีวีดี ฯลฯ
- ภาพยนตร เชน แผนซีดี แผนดีวีดี ฯลฯ
- ดนตรีกรรม เชน เนื้อเพลง แผนซีดี เทปเพลง โนตเพลง ฯลฯ
- แพรเสียงแพรภาพ เชน แผนวีซีดี แผนซีดี ฯลฯ
- งานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ เชน ภาพถายของ
ผลงาน ฯลฯ
6. เอกสารที่ใชประกอบการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
1. สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเปนบุคคลธรรมดา)
2. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกใหไมเกิน 6 เดือน ของเจาของลิขสิทธิ์ (กรณี
เปนนิติบุคคล)
3. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีการมอบอํานาจ)

4. หนวยงานหรือองคกรของรัฐบาลใชสําเนาหนังสือแตงตั้งผูบริหารหนวยงานหรือองคกรฯ รวมทั้ง
สําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นคําขอ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5. มูลนิธิใชสําเนาหนังสือการจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

ที่มา http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=21&Itemid=198

15. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบตั ร
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด เปนสิทธิพิเศษ ที่ใหผูประดิษฐคิดคน
หรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสทิ ธิที่จะผลิตสินคา จําหนายสินคาแตเพียงผูเดียว ในชวงระยะเวลาหนึ่ง
การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ ลักษณะองคประกอบ โครงสรางหรือ
กลไกของผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทําให

เกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของเครื่องยนต ,ยารักษาโรค, ,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผัก
ผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน
การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) หมายถึง ความคิดสรางสรรควเกี่ยวกับรูปรางลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑที่แตกตางไปจากเดิม เชน การออกแบบแกวน้ําใหมีรูปรางเหมือนรองเทา เปนตน
อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐจะมีลักษณะ
คลายกันกับการประดิษฐ แตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก หรือเปนการประดิษฐ
คิดคนเพียงเล็กนอยและมีประโยชนใชสอยมากขึ้น
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1. การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุมครอง
เมื่อไดทําการประดิษฐคิดคนหรือออกแบบผลิตภัณฑขึ้นมา และประสงคจะขอรับความคุมครองอาจจะมี
ปญหาวาควรจะขอรับความคุมครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะขอรับความคุมครองควรที่จะ
คํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1. สิ่งที่คิดคนขึ้นมานั้นเปนการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑในกรณีนี้สามารถที่จะพิจารณาได
งายๆ วา ถาสิ่งนั้นเปนการคิดคนที่กอใหเกิดลักษณะใหมที่มีหนาที่การทํางาน ประโยชนใชสอยก็สามารถสรุปไดทัน
ที่วาเปนการประดิษฐ แตถาสิ่งนั้นเปนการคิดคนเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ หรือลวดลายที่ปรากฏอยูบนตัวผลิตภัณฑ
เพื่อใหเกิดความสวยงาม สามารถสรุปไดวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑซึ่งควรที่จะยื่นขอรับความคุมครองสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ
ในกรณีที่เปนการประดิษฐ ก็ตองสินใจอีกวาควรที่จะขอรับความคุมครอง สิทธิบัตรการประดิษฐหรืออนุ
สิทธิบัตร ในกรณีนี้ ผูขอความคุมครองควรที่จะคํานึงถึงตอไปวา สิงประดิษฐนั้นมีเทคนิคที่ซับซอนหรือไม หากมี
เทคนิคที่ซับซอนก็ควรที่จะขอรับความคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐ ทั้งนี้เนื่องจากเงื่อนไขที่วา จะตองเปน
สิ่งประดิษฐใหม มีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น และสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมไดนั่นคือจะตองดูวาลักษณะ
ของสิ่งประดิษฐควรที่จะอยูภายใตเงื่อนไขใด
2. องคประกอบอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมที่ถูกกวา อายุการคุมครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนที่ไมยุงยาก
ซับซอน เปนตน ซึ่งผูขออาจจะนํามาประกอบการพิจารณาเลือกวาจะยื่นคําขอแบบใด
2. ขั้นตอนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรการประดิษฐ
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ จะตองยื่นคําขอพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน 500
บาท ที่ซึ่งคําขอจะตองประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ ที่มีหัวขอครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ
1.5 รูปเขียน ( ถามี )
1.6 เอกสารอื่นๆ ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคล เปนตน
รายการที่ 1.2-1.6 ผูขอจะตองจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือ

ตัวแทนของผูขอทราบ เพื่อใหทําการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาวา จะตองดําเนินการภายใจ 90 วัน นับ
จากวันที่ไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ
3. ในการแกไขเพิ่มเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่มเติม
พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียม
4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว เจาหนาที่จะแจงใหผูขอมา
ดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเปนเงิน 250 บาท โดยเจาหนาที่จะแจงสองครั้งๆ ละ 60 วัน
นับจากวันที่ไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ และใหจัดสงคําขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุดอีกหนึ่ง
ชุดพรอมทั้งสงคําแปลขอถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐเปนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรณีที่
ผูอื่นเห็นวาสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผูประดิษฐแอบเอาของผู
คัดคานซึ่งเปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน
5. เมื่อประกาศโฆษณาแลว ผูขอตองยื่นขอใหตรวจสอบการประดิษฐ พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน
250 บาท โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ป นับตั้งแตวันประกาศโฆษณา หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอ
ละทิ้งคําขอ
6. ภายหลังจากมีการขอใหตรวจสอบแลว เจาหนาที่จะทําการสืบคนเอกสารวา เคยมีสิ่งประดิษฐเดียวกัน
หรือคลายกันหรือไม ( รวมทั้งตรวจคนเอกสารจากตางประเทศดวย ) ถาคําขอถูกตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเปนเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอ
ตอไป หากไมถูกตองจะยกคําขอ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ จะตองยื่นคําขอพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน
250 บาทที่ซึ่งคําขอตองประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หนา
1.2 คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ ( ถามี )
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 รูปเขียน
1.5 เอกสารอื่นๆ ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคล เปนตน
รายการที่ 1.2-1.5 ผูขอจะตองจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคําขอตามขอ 1 แลวถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทนของผูขอ
ทราบ เพื่อใหทําการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาวาจะตองดําเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง
หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ
3. ในการแกไขเพิ่มเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งตอง
ชําระคาธรรมเนียม
4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว เจาหนาที่จะแจงใหผูขอมาดําเนินการ
ชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเปนเงิน 250 บาท โดยเจาหนาที่จะแจงสองครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันที่
ไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ และใหจัดสงคําขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุดอีกหนึ่งชุดเพื่อเปด
โอกาสใหมีการคัดคาน กรณีที่ผูอื่นเห็นวาสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมได
เปนผูคิดคนแอบเอาของผูคัดคานซึ่งเปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน

5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑนี้ ผูขอไมตองยื่นคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐซึ่งจะใชเฉพาะกรณี
การประดิษฐเทานั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแลวเจาหนาที่จะทําการสืบคนวาเคยมีแบบผลิตภัณฑที่เหมือน
หรือคลายกันแพรหลายมากอนหรือไม ถาคําขอถูกตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระ
คาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเปนเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอตอไป หากไมถูกตองจะยกคําขอ
อนุสิทธิบัตร
1. การยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร จะตองยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมที่ซึ่งคําขอจะตองประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ ที่มีหัวขอครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ
1.5 รูปเขียน (ถามี)
1.6 เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคลเปนตน
รายการที่ 1.2-1.6 ผูขอจะตองเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4
2. เมื่อยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทนของผูขอ
ทราบ เพื่อใหทําการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาวา จะตองดําเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง
หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ
3. ในการแกไขเพิ่มเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งตอง
ชําระคาธรรมเนียม
4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว จะรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร
ใหแกผูขอ ซึ่งเจาหนาที่จะแจงใหผูขอมาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร
และประกาศโฆษณาเปนเงิน 1,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละ
ทิ้งคําขอละทิ้งคําขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เปนเวลา 1 ป
5. เมื่อประกาศโฆษณาแลว บุคคลอื่นที่มีสวนไดเสีย สามารถที่จะขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตรวาเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก หากปรากฏวา อนุสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตาม
กฎหมายก็จะถูกเพิกถอนตอไป
3. สถานที่และวิธีการขึ้นขอจดเบียน
สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนไดที่ สวนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทาง
ปญญา กระทรวงพาณิชย เลขที่ 44/100 ถ. สนามบินน้ํา ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดที่ทานมีภูมิลําเนาอยู
วิธีการยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงตอพนักงานเจาหนาที่พรอมชําระคาธรรมเนียม
2. สงคําขอทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่ พรอมชําระคาธรรมเนียม โดยชําระทางธนาณัติ
สั่งจายในนาม กรมทรัพยสินทางปญญา
แหลงที่มา : http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Item

16. การวิจัยในชั้นเรียน

ปจจุบันสถาบันการศึกษาตางๆ ไดใหความสําคัญเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนกันมากขึ้น จะสังเกตเห็นไดจาก
การจัดใหการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Research : CAR) ใหแกผูสอนในสถานศึกษากันอยางแพรหลาย แตยังมี
ผูสอนสวนหนึ่งที่เขาใจเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนคลาดเคลื่อน โดยเขาใจวาการวิจัยในชั้นเรียนเหมือนกับการวิจัย
ศึกษาทั่วไป ซึ่งความเปนจริงแลวการวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการที่งายกวาไมซับซอน และอาจจะไมตองใชสถิติ
ใดๆ ประกอบการทําวิจัยเลยก็ได
เพราะเหตุใดผูสอนจึงตองทําการวิจัยในชั้นเรียน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 24 กําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู มาตรา 30 ให
สถานศึกษาสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อการพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน มาตรา 67
สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ในมาตรา 27 ยังกําหนดใหสถานศึกษามีหนาที่
จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะ
อันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งก็คือสถานศึกษาจะตองสราง
หลักสูตรในระดับทองถิ่นขึ้นใชเอง โดยการกําหนดเนื้อหาสาระและกระบวนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนหรือทองถิ่น จะตองใชการวิจัยในชั้นเรียนเปนสวนประกอบ เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพ
คุณภาพ และปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจ
และสามารถทําการวิจัยในชั้นเรียนดวยตนเองได
ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
มีนักวิชาการไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไวหลายทัศนะ เชน สุวิมล วองวานิช (2544) ให
ความหมายของการวิจั ยในชั้นเรี ยนว า คื อการวิจั ยที่ทําโดยครูผู สอนในห องเรียน เพื่อแกไขปญหาที่ เกิด ขึ้ นใน
ห องเรี ย น และนํ า ผลมาใช ป รั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน ประวั ติ เอราวรรณ (2542) ให ค วามหมายไว ว า เป น
การศึ กษาค นควาของครูเพื่อแกปญหาการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน หรือพฤติกรรมของนักเรี ยน และคิ ด
วิเคราะหเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
สรุ ป ได ว า การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น หมายถึ ง การวิ จั ย เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ประเมิ น หาประสิ ท ธิ ภ าพ
คุณภาพ และแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
Hopkins (1994) กลาววา การวิจัยที่ดําเนินการโดยครูระหวางการสอน ไมใชการวิจัยในระดับหลักการ
และทฤษฎี โดยมากจะจัดในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผูสอนปฏิบัติไปพรอมกับ
การสอน ผูสอนจึงเปนผูคิดวางแผนการวิจัย ทําการวิจัย สรุปผลการวิจัย และนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชทันที

ขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณเผยแพรใหแกผูเกี่ยวของ ซึ่งเปนลักษณะของการ
วิจัยแบบรวมมือ (Collaboration Research) การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการสรางองคความรู โดยผูสอน องค
ความรู ที่ได จ ะมีความเฉพาะเกี่ย วกั บ สภาพป ญหาและการพั ฒ นางานของผู ทําการวิ จั ย เท านั้ น ไม ส ามารถนํ า
ผลการวิจัยในชั้นเรียนที่ไดไปอางอิงในกรณีของกลุมอื่นไดดังเชนงานวิจัยการศึกษาทั่วไป
แนวทางการวิจัยในชั้นเรียน
ความสําเร็จของการทําวิจัยในชั้นเรียนนั้น นอกจากผูทําการวิจัยจะตองเขาใจในวิธีการทําวิจัยในชั้นเรียน
แลว การเลือกเรื่องการทําวิจัยก็เปนสิ่งสําคัญ ควรเปนเรื่องที่ผูทําวิจัยปฏิบัติอยู มีความสนใจ และมี ความรูในเรื่อง
ที่ จ ะทํ าการวิ จั ย เป น อย างดี ไม เ ช น นั้ น อาจทํ าให ก ารวิ จั ย ล มเหลวถ าเป น การวิ จั ย ในครั้ ง แรก หากไม ป ระสบ
ความสําเร็จจะทําใหเกิดความไมมั่นใจในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนั้นการทําวิจัยครั้งแรกจึงควรเลือกเรื่องที่งายไม
ซับซอน และมีกรอบการดําเนินงานเปนขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ
การวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องเกี่ยวกับการสอนของผูสอนในชั้นเรียน ดังนั้นเรื่องที่นํามาทําการวิจัยในชั้น
เรียนจึงตองเกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ ดังนี้
1. หลักสูตร เปนการวิจัยเพื่อการสราง พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเปนรายวิชาหรือเฉพาะเรื่อง เชน การ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เปนตน
2. การเรียนการสอน เปนการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรม (Innovation) หารูปแบบ วิธีการ ทดลอง
ปรับปรุง พัฒนา แกไขปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน การสอนซอมเสริม การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน การผลิตสื่อตางๆ เปนตน
3. การวัดประเมินผล เปนการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรม หารูปแบบ วิธีการทดลอง ปรับปรุง พัฒนา
แกไขปญหาเกี่ยวกั บการวัดประเมินผลในรายวิ ชาตางๆ เชน การวิเคราะหขอสอบ การแก ปญหาผูเ รียนติด F
เปนตน
4. การแกปญหาผูเรียน เปนการวิจัยเพื่อแกปญหาผูเรียนในหองเรียน อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม
หรือในฐานะอาจารยที่ป รึกษา ผูสอนประจําวิช า เชน ปญหาผู เรียนไมกลาถามไมกล าแสดงออกในขณะเรีย น
ปญหาผูเรียนเกเร หรือติดยาเสพติด เปนตน
5. การแกปญหาปรับปรุงพัฒนางานเฉพาะดาน ในกรณีที่ผูสอนมีงานพิเศษที่ตองรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการสอน เชน งานบริหาร งานพัสดุ งานกิจกรรมนิสิต งานประชาสัมพันธ ผูสอนสามารถนําการวิจัย
ในชั้นเรียนไปใชในการปรับปรุงพัฒนา และแกไขปญหางานที่รับผิดชอบได
ขั้นตอนการทําวิจัยในชั้นเรียน
การทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นมี ผู เ สนอไว ห ลายรู ป แบบ แต ใ นที่ นี้ จ ะเสนอขั้ น ตอนการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นตาม
กระบวนการแกปญหาแบบวิทยาศาสตร (Scientific Method) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. สํารวจปญหา การสํารวจปญหาเปนขั้นตอนแรกที่ทําใหเกิดการวิจัยในชั้นเรียน ปญหาอาจจะ
เกิดขึ้นในขณะผูสอนปฏิบัติงานหรือทําการสอน การไดมาซึ่งปญหาอาจไดจากการสังเกต การพูด การซักถาม
การสัมภาษณ การตรวจงาน เปนตน เมื่อไดปญหาแลวก็นําปญหานั้นมาเรียงลําดับความสําคัญ นําปญหาที่สําคัญ
เรงดวนมาดําเนินการกอน ปญหาที่เหลือจะนําไปแกไขหรือพัฒนาตามลําดับความสําคัญตอไป
2. หาทางเลือกในการแกปญหา เมื่อทราบปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนาแลวจะตองหาทางเลือกใน
การแกปญหาหลายๆ วิธีวาจะใชวิธีการใดดีที่สุด เชน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนอื่นๆ ศึกษาเอกสาร
วารสาร ตํารา คูมือ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เปนตน
3. กําหนดวิธีการแกปญหาและเครื่องมือ เปนการระบุวิธีการแกปญหาและกําหนดเครื่องมือที่จะใชการ

แกปญหาหรือพัฒนาวาจะใชวิธีการใดและใชเครื่องมือชนิดใด มีขอบเขตกวางขวางเพียงไหน เชน ใชวิธีการทดลอง
(Experiment) ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Studies) ใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบผลหรือหาสาเหตุ (Causal
Comparative Studies) เป น ต น เครื่ อ งมื อที่ ใช ในการแก ป ญหาหรื อพั ฒ นาอาจใช แบบทดสอบ (Test)
แบบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ (Interview) หรือการสังเกต (Observation)
4. ดําเนินการ การวิจัยในชั้นเรียนจะทําการวิจัยโดยผูสอนกับผูเรียนในหองเรียนที่ผูสอนสอนอยู ขอมูล
ที่ไดสวนใหญจะไดจากการสังเกต การสัมภาษณ การจดบันทึกเปนสําคัญ ดังนั้นขอมูลที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียนจึง
เปนขอมูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative data) มากกวาขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data)
5. สรุปผล เปนการนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาสรุปผลจากการแกปญหาหรือการพัฒนา เนื่องจากขอมูล
ที่ไดสวนมากเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปจึงเปนลักษณะของการวิเคราะหเนื้อหาโดย
การบรรยาย หรือหากตองใชสถิติอาจใชเพียงสถิติขั้นพื้นฐาน เชน การหาคาสัดสวน (Ratio data) คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deivation) เปนตน ทั้งนี้การพิจารณาวาจะใช
คาสถิติใดตองแลวแตลักษณะของขอมูลที่ไดและเลือกใชใหเหมาะสม
การรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเปนการจัดทําเอกสารเพื่อรายงานความเปนมา และความสําคัญ ผลของ
การทําวิจัยในชั้นเรียนและการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อเผยแพรผูเกี่ยวของในสถานศึกษาและผูสนใจหลายคนอาจ
เขาใจวา รายงานการวิจัยในชั้นเรียนจะตองมีเนื้อหามากมายหลายหนาเหมือนการวิจัยการศึกษาที่เคยเห็นกัน
ทั่วไป แตความเปนจริงก็คือรายงานการวิจัยในชั้นเรียนมีจํานวนหนาเพียง 1-20 หนาก็ได ทั้งนี้แลวแตลักษณะของ
ปญหาหรือจํานวนขอมูลที่ไดจากการวิจัย
หัวขอการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน อาจแบงไดเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบทั่วไป สามารถกําหนดหัวขอไดตามความเหมาะสม เชน
- ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เปนการกลาวถึงเหตุผลหรือความจําเปนในการทําวิจัย
- วัตถุประสงค เปนการบอกถึงความตองการหรือระบุผลที่ตองการในการทําวิจัย
- วิธีการแกปญหา กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการทําวิจัย ขั้นตอนการทําวิจัย วิธีการไดมาของขอมูล
และวิธีการสรุปผล
- สรุปผล เปนการเสนอผลของการวิจัย หรือผลของการแกปญหาวาไดผลอยางไร
- ขอเสนอแนะ การเสนอแนะอาจเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของวิธีการแกปญหาหรือการใหความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจากผลที่ไดจากการวิจัย เพื่อใหการวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้นหรือเพื่อประโยชนสําหรับผูทีสนใจ
2. รูปแบบของการวิจัยทางวิชาการ แบงหัวขอการเขียนรายงานออกเปน 5 บท ไดแก
บทที่ 1 บทนํา ประกอบดวยความเปนมาของปญหา ความสําคัญของปญหา ซึ่งเปนที่มาหรือเปน
เหตุผลที่ตองทําการวิจัยในชั้นเรียน
บทที่ 2 แนวคิดสําคัญหรือเอกสารที่เกี่ยวของ เปนการนําเสนอความรู เอกสาร งานวิจัย หรือทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับปญหาที่ทําการวิจัย
บทที่ 3 กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการทําวิจัย เชน แบบแผนของการวิจัย แหลงขอมูล เครื่องมือ
เครื่องใช เปนตน
บทที่ 4 ผลการดําเนินการวิจัย เปนการนําเสนอขอคนพบหรือวิธีการการแกปญหาที่ไดจากการวิจัย
อาจเสนอในรูปแบบของการบรรยาย ตาราง กราฟ โดยพิจารณาใชตามความเหมาะสม
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ เปนบทสุดทายของการเขียนรายงานโดยสรุปอยางยอ แต
ไดสาระใจความ พรอมทั้งอภิปรายรายงานผลวาสอดคลองหรือแตกตางจากการกําหนด
สมมุติฐานการวิจัย ตลอดจนงานวิจัยอื่นๆ และทฤษฎีตางๆ หรือไม อยางไร และ

ขอเสนอแนะควรเสนอแนะในประเด็นที่สําคัญเทานั้น

*******************************************************

ภาคผนวก

ก. นิยามศัพททางการวิจัยที่ควรทราบ

นักวิจัยตองทําความเขาใจความหมายของศัพทตาง ๆ ในการวิจัย เพื่อนําไปใชในการเขียนรายงานวิจัยที่
ถูกตอง รวมทั้งสื่อใหผูอานงานวิจัยเขาใจ ศัพทที่ใชบอย ไดแก
แนวคิด หมายถึง คํา วลี ที่กลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีขอบเขตไมชัดเจนนัก การตีความขึ้นกับความรูและ
ประสบการณของผูอาน
คํานิยามปฏิบัติการ (Operational definition) เปนการใหความหมายของคําที่เปนแนวคิด ออกมาใน
ลักษณะที่วัดได สังเกตได เพื่อใหมีความหมายที่แนนอนมีขอบเขตเปนอยางเดียวกัน จะไดไมเกิดความคลาดเคลื่อน
ในงานวิจัย ทําใหผูอานเขาใจความหมายตรงกัน การใหความหมายของคําในเชิงปฏิบัติการจะตางไปจาก
ความหมายเชิงทฤษฎี คือ จะเนนที่การวัด การสังเกตที่ปฏิบัติไดแตคํานิยามที่ใหตองไมขัดกับความหมายเชิงทฤษฎี
ตัวแปร (Variables) หมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนคาไดเปนหลายคา เปนลักษณะคุณภาพ คุณสมบัติของ
บุคคล สิ่งของ หรือสิ่งสนใจจะนํามาศึกษาที่สามารถนับได วัดได และแจกแจงไดหลายคาในการทําวิจัย เมื่อนํา
แนวคิดมาระบุนิยามปฏิบัติการแลว จะกลายเปนรูปของตัวแปร
โดยทั่วไปตัวแปรมี 3 ชนิด คือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรแทรกซอน
คาสังเกต (Observation) หมายถึง คาที่วัดไดของตัวแปร วัดไดจากตัวอยางแตละหนวย
ขอมูล (data) หมายถึง ชุดของคาสังเกตที่วัดได จากกลุมตัวอยาง ชุดหนึ่ง ๆ
หนวยวิจัย (Subject) หมายถึง หนวยเบื้องตนมีลักษณะที่ผูวิจัยสนใจศึกษา อาจเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมี
ชีวิตก็ได
ตัวอยาง (Sample) หมายถึง ลักษณะที่ผูวิจัยศึกษา ไดมาจากการเลือกมาเพียงบางสวนของประชากร
โดยมุงหมายวาตัวอยางที่เลือกมาจะเปนตัวแทนของประชากร

ประชากร (population) หมายถึง หนวยทั้งหมดที่มีลักษณะที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษา
ประชากรเปาหมาย (target population) หมายถึง ประชากร ทีผ่ ูวิจัยกําหนดขอบเขตหรือคุณสมบัติ
ขึ้นโดยมีความมุงหมายจะใหผลการวิจัยสามารถนํามาสรุปรวมกลุมประชากรเปาหมายนี้ดวย
การเลือกตัวอยาง (sampling) เปนวิธีการเลือกบางสวนของประชากรขึ้นมาศึกษา ซึ่งทําไดหลายวิธี
เปนตนวากําหนดลงไปเลยวาตองการหนวยใด ของประชากรบาง หรือใชการจับฉลาก หรือ การกําหนดโควตา
เปนตน
การเปนตัวแทน (representativeness) ในการวิจัยหมายถึง การที่ตัวอยางหรือหนวยวิจัย มีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับคุณสมบัติของประชากร การจะเปนตัวแทนประชากรไดนั้น การเลือกตัวอยาง จะตองใชเทคนิคที่
เหมาะสม ซึ่งการจะใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบใด ขึ้นกับลักษณะของประชากร และคุณสมบัติที่ตองการจะ
ศึกษา
การสุม (randomization) เปนวิธีการที่ทําใหเกิดความเทาเทียมกัน ของการที่แตละหนวยของ
ประชากรจะถูกเลือกมาเปนตัวอยาง และ/หรือแตละหนวยของตัวอยางจะถูกจัดเขาไวในกลุมหรือของการศึกษา
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดอคติที่จะเกิดขึ้นจากการเลือก วิธีการดังกลาวอาจใชการจับฉลาก ทอดลูกเตา หรือใช
ตารางเลขสุม
ตัวอยางสุม (random sampling) หมายถึง ตัวอยางที่ถูกเลือกมาจากประชากร โดยวิธีแตละหนวยของ
ประชากร มีโอกาสในการถูกเลือกเทาเทียมกัน
การออกแบบการวิจัย (research design) เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการเลือก
กลุมตัวอยาง การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยนักวิจัยตองออกแบบการวิจัยเพื่อมุงในการหาคําตอบที่จะตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยที่ดีที่สุด
โครงการวิจัย (research proposal) เปนแผนการที่กําหนดไวลวงหนาอยางละเอียดถึงขั้นตอนของการ
ทําวิจัยทุกขั้น โครงการวิจัยจะสื่อถึงปญหาวิจัย ความสําคัญและประโยชนในการศึกษา การเขียนมีวัตถุประสงค
เพื่อใชในการขออนุมัติทําการศึกษา หรือเขียนขอทุนในการทําวิจัย และเปนแมแบบในการดําเนินการวิจัย
การจัดกระทํา (Manipulation) หมายถึง สภาพการณหรือการกระทําที่ผูวิจัยจัดขึ้น เพื่อการควบคุม
หรือการกําหนดคาตัวแปรอิสระ ในการวิจัยแบบทดลองหรือกึ่งทดลอง เพื่อวัดคาจะมีผลใดเกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้นๆ
สิ่งทดลอง (Treatment) หมายถึง สิ่งที่ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทดลอง เพื่อเปนการควบคุมหรือกําหนด
คาตัวแปรอิสระในการวิจัยทดลองหรือกึ่งทดลอง
ความเที่ยง (reliability) หมายถึง ระดับความสม่ําเสมอ หรือความคงที่ที่เครื่องมือวิจัยวัดคาของสิ่งที่
ตองการวัด
ความตรง (Validity) หมายถึง ระดับความสมารถในการวัดที่เครื่องมือวิจัยจะวัดคาของสิ่งตองการได
ตรงความเปนจริง
ระดับความมีนัยสําคัญ (The level significant) หมายถึง ระดับที่สามารถยอมใหมีการคลาดเคลื่อนได
คิดเปนรอยละเทาไร
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบ
วิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน วิธีการที่ใชในการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อ
รักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงาน
วิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาให
เปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

ข. การวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยที่มุงหาขอเท็จจริงและขอสรุปเชิงปริมาณ
เนนการใชขอมูลที่เปนตัวเลขเปนหลักฐานยืนยันความถูกตองของขอคนพบ และขอสรุปตางๆ มีการใชเครื่องมือที่มี
ความเปนปรนัยในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ การสังเกตการสัมภาษณ การทดลอง
เปนตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยที่นักวิจัยจะตองลงไปศึกษาสังเกตและกลุ ม
บุคคลที่ตองการศึกษาโดยละเอียดทุกดานในลักษณะเจาะลึก ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการเปนหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลจะใชการวิเคราะหเชิงเหตุผล ไมไดมุง
เก็บเปนตัวเลขมาทําการวิเคราะหโดยพื้นฐานเชิงปรัชญา การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณมีที่มาที่
แตกตางกัน กลาวคือการวิจัยเชิงคุณภาพมีพื้นฐานปรัชญาแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) ในขณะที่การวิจัยเชิง
ปริมาณมีพื้นฐานปรัชญาแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ดังนั้น การแสวงหาคําตอบหรือคนหาความจริงดวยวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพจะเนนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามสภาพการณที่เปนธรรมชาติ โดยขึ้นอยูกับบริบทของแตละชุมชน
นั้นๆ อาศัยวิธีการพรรณนาเปนสําคัญ ขอมูลเหลานี้จะถูกนํามาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการอุปมาน แลวสรุปตีความ
ผลการวิเคราะหตั้งเปนองคความรู เปนกฎหรือทฤษฎี ในทางตรงกันขามกับวิธีการคนหาความจริงดวยวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณตองอาศัยกระบวนการหรือวิธีการทางวิทยาศาสตรที่อยูบนรากฐานของขอมูลเชิงประจักษ และขั้นตอน
ที่มีระเบียบแบบแผน โดยเริ่มตนดวยกฎหรือทฤษฎีกอนจากนั้นขอมูลเชิงประจักษจะถูกรวบรวมและนํามาศึกษา
วิเคราะหดวยวิธีการอนุมาน และสรุปเปนขอคนพบ

ค. การกําหนดประเด็นปญหาในการวิจัยโดยทั่วไป

ปญหาการวิจัย (Research Problem) หมายถึง สิ่งที่กอใหเกิดความสงสัย และตองการรูคําตอบดังนั้น
การกําหนดปญหาการวิจัย จึงหมายถึง การระบุประเด็นที่นักวิจัยสงสัย และประสงคที่จะหาคําตอบ ซึ่งก็คือ
ปญหาการวิจัยนั่นเอง ดังนั้น นักวิจัยจึงจําเปนตองระบุปญหาการวิจัยใหกระชับและชัดแจงทุกครั้งที่ดําเนินการ
วิจัยหลังจากกําหนดหัวขอปญหาในการวิจัยไดตามความเหมาะสมแลว ขั้นตอไปจะตองกําหนดประเด็นปญหาของ
การทําวิจัยใหชัดเจน ซึ่งเปนการตีกรอบปญหาใหอยูใ นวงจํากัด การตีกรอบปญหาให

ง. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอก
แหลงทุน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)
http://www.trf.or.th
โทร.0-2298-0455-75ตอ 120,
129,149, 198, 201
Email : trfbasic@trf.or.th

ชื่อทุน
1. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม
2. ทุนวิจัยองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอ
การพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
4. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในตางประเทศ
4.1 ทุน Visiting Fellowships ของ
สภาวิจัยแหงชาติของแคนาดา (NRC)
http://www.nserc.ca
4.2 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ของ
สกว.- NRC
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm
5. ทุนวิจัยพื้นฐานแบบกําหนดทิศทาง

สาขาวิชาที่ใหทุน
- ไมจํากัด
- ไมจํากัด

ระยะเวลาเปดรับ
ปละครั้ง
พฤศจิกายน - ธันวาคม

- ไมจํากัด

พฤศจิกายน - ธันวาคม
มกราคม และกรกฎาคม

6. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น

เนนการวิจัยที่สามารถตอบ
ปญหา สรางรูปแบบเสนอ
ทางเลือกหรือชี้นําการ
ปรับตัวของชุมชนทองถิ่นได
- ไมจาํ กัด

ตุลาคม – พฤศจิกายน

- ไมจาํ กัด

พฤศจิกายน - ธันวาคม

สนับสนุนโครงการที่มุงเนน
ในการสรางเสริมสุขภาพ
กอประโยชนตอชุมชนหรือ
ประชาชนอยางชัดเจน มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
และมีพื้นฐานขององค
ความรู

ตลอดทั้งป

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัย
(สกว.)รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ของอาจารยรุนใหม
การอุดมศึกษา
2. ทุนเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของ
อาจารยรุนกลางในสถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง โครงการวิจัยเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
เสริมสุขภาพ (สสส.)
http://www.thaihealth.or.th
โทร.0-2298-0500 ตอ1411

เนนงานวิจัยที่สอดคลองกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และ
แกไขปญหาของประเทศ

แหลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ (วช.)
http://www.nrct.go.th
โทร. 0-2561-2445

ชื่อทุน
1. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภททั่วไป

2. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทกําหนดเรื่อง

3. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเรงดวน

4. ทุนอุดหนุนวิจยั เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-อังกฤษ
6. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-นอรเว

สาขาวิชาที่ใหทุน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร

ระยะเวลาเปดรับ
กุมภาพันธ-มีนาคม

วิทยาศาสตรกายภาพและ
กุมภาพันธ-มีนาคม
คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร
การแพทย, วิทยาศาสตรเคมี
และเภสัช, เกษตรศาสตรและ
ชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตรและ
อุตสาหกรรมวิจัย, ปรัชญา,
นิติศาสตร, รัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร,
เศรษฐศาสตร, สังคมวิทยา
การวิจัยที่แกไขปญหาสําคัญ
เรงดวนของประเทศ หรือปญหา ตลอดทั้งป
อันคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล และมีความจําเปนตอง
รีบดําเนินการในทันที หรือรีบ
หาคําตอบหรือมาตรการ
ตลอดจนวิธกี ารตางๆ เพื่อ
แกปญหาดังกลาว
อุตสาหกรรม การเกษตร
การพลังงาน การแพทย การ
สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การ ตุลาคม-มกราคม
จัดการทรัพยากร การปองกัน
ประเทศ ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทางวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชา
Marine technology, Energy
technology, Material
engineering(corrosion,
polymers and ceramics),
Information technology,
Environmental
technology/ pollution
science, Geotechnical
sciences

ตลอดทั้งป
ตลอดทั้งป

แหลงทุน

ชื่อทุน
7. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-เยอรมัน

8. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-ออสเตรีย

9. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-จีน
10. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-เกาหลี

สาขาวิชาที่ใหทุน
ระยะเวลาเปดรับ
Protestant theology, Catholic ตลอดทั้งป
theology, Law, Economics
and social science, Psychlolgy,
Philosophy and
educational science, Ancient
civilizations, Oriental
civilizations,
Linguistics,literary studies
and folklore, Group A,
Linguistics,literary studies
and folklore, Group B,
History, Art, Ethnology,
History of naturay sciences,
medicine and technology,
Geoyraphy, Theoretical medicine,
Practical medicine, Biology,
Agriculture and horticulture,
Veterinary medicine, Forestry
and timber timber science,
Geo-sciences, Chemistry,
Physics, Mathematics, Hydrology
and water management,
General engineering sciences ตลอดทัง้ ป
Agriculture, Architecture,
Biology, Chemistry, Engineering,
Material Science, Medical
Science, Physics
ตลอดทั้งป
ฟสิกส, เคมี, ชีววิทยา,
ธรณีวิทยา, เซรามิกส,
เกษตรศาสตร

ตลอดทั้งป

แหลงทุน

ชื่อทุน
11. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-สวีเดน

12. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-อิสราเอล
13. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-อาเซียน

14. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-ญี่ปุน (NRCTJSPS)

15. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการ
ความรวมมือกับตางประเทศ (ไทย-ญี่ปุน)
(ทําวิจัยในประเทศไทยเทานั้น)
16. ทุนวิจัยระยะยาวสําหรับนักวิจัยรุนเยาว
17. ทุนอุดหนุนการวิจยั และพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย

สาขาวิชาที่ใหทุน
Biology, Energy, Agriculture,
Technology Transfer Analysis
System Environment,
Education
Energy, Agriculture,
Engineering
Food Science and Technology,
Meteorology and Geophysics,
Microelectronics and Computers,
Materials Science and
Technology, Biotechnology,
Non-Conventional Energy
Research, Marine Sciences,
Science and Technology
Infrasrtucture and Resource
Development
วิทยาศาสตรการแพทย,
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,
วิศวกรรมศาสตร, วิทยาศาสตรทาง
ทะเล, เภสัชศาสตร, เคมีของ
ผลิตภัณฑธรรมชาติและ Ploymer
Science, ทันตแพทยศาสตร,
วิทยาศาสตรการประมง
- ไมจาํ กัด

ระยะเวลาเปดรับ
ตลอดทั้งป

ตลอดทั้งป
ตลอดทั้งป

กันยายนพฤศจิกายน

ตลอดทั้งป

- ไมจาํ กัด
พฤติกรรมจริยธรรม, พฤติกรรม
ประชาธิปไตย, พฤติกรรม
กันยายน-ธันวาคม
สิ่งแวดลอมและสาธารณประโยชน ตลอดทั้งป
,พฤติกรรมสุขภาพกาย พฤติกรรม
สุขภาพจิตและ การบริโภค,
พฤติกรรมครอบครัว, พฤติกรรมการ
ทํางาน,พฤติกรรม การเปนพลเมืองดี

แหลงทุน

ชื่อทุน
สาขาวิชาที่ใหทุน
18. ทุนการวิจัยจาก National Institutes Biomedical หรือ Behavioral
of Health (NIH) แหงประเทศสหรัฐ
Sciences
19. การเสนอผลงานประดิษฐคิดคนเพื่อ
ขอรับรางวัลงานประดิษฐคิดคนประจําป
20. การเสนอรายงานวิจยั หรือวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอกเพื่อขอรับรางวัลผลงาน
การวิจัยประจําป

ระยะเวลาเปดรับ
มกราคม-พฤษภาคม
พฤศจิกายน –
เมษายน
ตุลาคม – มกราคม

สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม
http://www.nepo.go.th
โทร.0-2270-1758
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
http://www.nstda.or.th
โทร.0-2564-7000
สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
http://www.ipst.ac.th
โทร.0-2392-4021 ตอ 143,144,182
มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศไทย
http://www.ttsf.or.th
โทร.0-2266-6609
สํานักงานนโยบายและแผน พลังงาน
(สพน.)
http://www.eppo.go.th
โทร.0-2612-1555

ทุนวิจัยสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม

กรมควบคุมมลพิษ
http://www.pcd.go.th
โทร.0-2619-2299 ตอ 2340
โทร.0-2579-5269

1. ทุนดานการจัดการสารอันตรายและ
กากของเสีย

1. ทุนอุดหนุนภายใตโครงการสนับสนุน
นักวิจัยใหม
2. ทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย (Career
Development Awards)
ทุนสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั ดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
การศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

พฤษภาคม –
กรกฎาคม

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม

สิงหาคม-ตุลาคม

ทุนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา
แผนงานภาคความรวมมือ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การอนุรักษพลังงานแกสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองคกร
เอกชนที่ไมมุงคากําไร
เปนการวาจางทําการศึกษา
โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการสารอันตรายและกากของ
เสีย

มกราคม เมษายน
กรกฎาคมและ
ตุลาคม

2. ทุนดานการจัดการมลพิษ

แหลงทุน
ชื่อทุน
สถาบันการแพทยดา นอุบัติเหตุและสา ทุนวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัย
ธารณภัย กรมการแพทย
http://www.dms.moph.go.th
โทร.0-2245-0848, 0-2246-6926
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ ทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา
ยา
http://www.fda.moph.go.th
โทร.0-2282-4855,
0-2282-6522
0-2286-2569
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ทางสํานักงานจะประกาศหัวขอ ไมแนนอน
เรื่องเปนคราวๆไป ทั้งนี้จะไดแก
เรื่องที่เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม
ในชุมชน
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดทั้งป

การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒ นาและ

เปนการวาจางทําการศึกษาเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษ

ไมแนนอน

ไมแนนอน

สาขาวิชาที่ใหทุน
ระยะเวลาเปดรับ
ดานสาธารณสุขเกีย่ วกับดาน
ตุลาคม – ธันวาคม
อุบัติเหตุ และสาธารณภัย ซึ่งมีผล
ตอสุขภาพของประชาชน
สนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนางาน กุมภาพันธ
คุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุขอันเกีย่ วกับอาหาร
และยา เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท ยาเสพติดใหโทษ
เครื่องมือแพทยและสารระเหย
ตลอดทั้งป
ดานพันธุวิศวกรรมและ

แหงชาติ (BIOTEC)
http://www.biotec.or.th

วิศวกรรม

โทร.0-2564-6700
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
http://www.nectec.or.th

ทุนสนับสนุ นโครงการวิจั ย พัฒ นาและ
วิศวกรรม

โทร.0-2564-6900 ตอ 2346 - 55

สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ
ทุนอุดหนุนวิจัยบุหรี่และสุขภาพ
กรมการแพทย
http://www.thaiantitobacco.com
โทร.0-2590-6263-4

แหลงทุน
ชื่อทุน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ทุนทบทวนสถานการณและวิจัยหาองค
ความรูเพื่อการปรับปรุงนโยบาย
http://www.hsri.or.th
โทร.0-2951-1284-93ตอ 127

เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสามารถสงเสริมใหมีการ
พัฒนาในภาคเกษตรและ/หรือ
ภาคอุตสาหกรรมได
- อุตสาหกรรมอาหารและ
การเกษตร
- อุตสาหกรรมการแพทยและ
สาธารณสุข
- อุตสาหกรรมยานยนตและ
การขนสง
- อุตสาหกรรมซอฟตแวร ไม
โครชิฟและอิเล็กทรอนิกส
- อุตสาหกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
- อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เคมีภณ
ั ฑ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการ
กันยายน-ตุลาคม
ควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ประชาชน และผลกระทบตอ
สุขภาพอันเนื่องจากบุหรี่

สาขาวิชาที่ใหทุน
ระยะเวลาเปดรับ
การจัดบริการหรือบริหารงาน ตลอดทั้งป
สาธารณสุขในดานตางๆ ดังนี้
- การพัฒนาโครงสรางระบบ
บริการ
- การเงินการคลังเพื่อสุขภาพ
- การพัฒนาคุณภาพบริการ
- การประเมินและสงเสริมการใช
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
- การสงเสริมสุขภาพ
- การกระจายอํานาจเพื่อการ
พัฒนาการสาธารณสุข
- บทบาทของประชาชนและ
ประชาสังคมในดานสุขภาพ
- การสรางสิ่งแวดลอมที่
สงเสริมการมีสุขภาพที่ดี
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

กลุมขอมูลพื้นฐานทีส่ ําคัญตอ
การปฏิรปู ระบบสาธารณสุข
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กลุม ประชากรที่สาํ คัญ
กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th
โทร.0-2282-1816,
0-2282-9862 ตอ 713, 707, 703

.แหลงทุน

1. ทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภททัว่ ไป
2. ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา
การศาสนาและการวัฒนธรรม แบงทุนเปน
2 ประเภท คือ
2.1 ทุนประเภทที่คณะกรรมการฯ
เปนผูกําหนดเรื่อง โดยกําหนดลําดับ
ความสําคัญของหัวขอ ดังนี้
1) คานิยมและพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบน
ทางสังคมของเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน
กลุมเสี่ยง หรือกลุมที่เปนปญหาของสังคม
ใหอยูรวมกันอยางสงบสุข

ชื่อทุน
2) รูปแบบการประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาและ
สรางความเขาใจอันดีระหวางชาติ
3) ปจจัยสภาพแวดลอม และกระบวนการที่
สงผลตอการศึกษาตอ และการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
4) คุณธรรม จริยธรรมในเรื่องที่จําเปน
ตอการดํารงตนในสังคมของเด็ก เยาวชน
ขาราชการ และประชาชนทั่วไป
5) การดําเนินการและผลกระทบที่เกิด
จากการจัดสอบเทียบความรูใหกับเด็กนอก
ระบบโรงเรียน และการจัดการศึกษาใหกับ
เด็กเกงพิเศษในระบบนอกโรงเรียน
2.2 ทุนประเภทผูวิจัยเปนผูกําหนด
เรื่องเอง โดยจะสนับสนุนใน 9 ดาน คือ
1) ดานการสงเสริมใหทําวิจยั พัฒนา
สมรรถภาพองคกรและบุคลากรการวิจัย
2) ดานการสงเสริม เผยแพรและ
ประยุกตใชงานวิจัย

การศึกษา การศาสนา และ
การวัฒนธรรม

สาขาวิชาที่ใหทุน

ปละครั้ง
ตุลาคม-ธันวาคม

ระยะเวลาเปดรับ

3) ดานการศึกษาทีเ่ ปนพื้นฐานการ
ดํารงชีวิต หรือที่เกี่ยวกับการศึกษา ระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา
4) ดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
5) ดานการฝกหัดครูและพัฒนาชุมชน
6) ดานการศึกษานอกโรงเรียนและ
การศึกษาพิเศษ
7) ดานการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษา
8) ดานศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม
9) ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมและพลานามัย

แหลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ

ชื่อทุน
ทุนวิจัยสํานั กงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหง ชาติ

http://www.culture.go.th
โทร.0-2248-5852 -3
มูลนิธิ 50 ป ธนาคารแห งประเทศ
ไทย
http://www.bot.or.th
โทร.0-2283-5012
ศูนยมานุ ษยวิ ทยาสิรินธร
(องคการมหาชน)
http://www.sac.or.th
โทร.0-2880-9429 ตอ 3314-5

ทุนสนับสนุ นการศึ กษา คน ควา วิจัย

กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
http://religion.m-culture.go.th

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป

โทร.0-2422-8771-8799,
0-2422-8800-8818

สาขาวิชาที่ใหทุน
ระยะเวลาเปดรับ
- การคุมครองมรดกวัฒนธรรมใน กรกฎาคม
ชุมชนดานศิลปะการแสดง
ดานงานชางฝมือพื้นบาน ดาน
ประเพณีและพิธีกรรม และภูมิ
ปญญาดานอาหารการกิน
- การคุมครองมรดกวัฒนธรรมใน
ชุมชน
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานสังคมและการเมือง
- ดานการเงิน

ทุนสงเสริม สนับสนุน งานวิจัย และสราง พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
นักวิจัย และนั กวิจัยรุ นใหม
สังคมวัฒนธรรม และเชื่อมโยง
องคค วามรู การเผยแพร
ขยายผล และใชประโยชนใน
การพัฒนาสังคม
การศึกษาและการศาสนา

ตุลาคม

จ. คําชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (แบบ ว-1ด)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

คําชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-1ด)
----------------------------------------

แบบ ว-1ด หมายถึง แบบขอเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (research project) ประกอบการ เสนอขอ
งบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรี ของหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทา ซึ่งสามารถใชเปนแบบ
ในการจัดทําขอเสนอการวิจัย ทั้งใน รูปแบบโครงการวิจัยอิสระหรือโครงการวิจัยที่อยูภายใตแผนงานวิจัย
ชือ่ โครงการวิจัย : ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย
ใหระบุชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รายละเอียดโครงการวิจัย ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
- ระบุโครงการวิจัยเปนโครงการวิจัยใหม หรือเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง (ปที่ 2 เปนตนไป) กรณีเปน
โครงการวิจัยตอเนื่องตองระบุจํานวนระยะเวลาที่ทําการวิจัยทั้งหมด และ ปงบประมาณที่เสนอขอวาเปนปที่เทาใด
พรอมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยดวย
I ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (ผนวก 2) โดยระบุความสอดคลอง
มากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร และระบุความสําคัญกับ เรื่องที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ
II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคลองมากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร และระบุกลยุทธ
การวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ พรอมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในกลยุทธการ
วิจัยนั้น ๆ
III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่งประกอบดวย 12 กลุมเรื่อง โดยระบุกลุมเรื่องที่มีความสอดคลองมากที่สุด
เพียง 1 กลุมเรื่อง (ผนวก 3)
IV ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) ซึ่งประกอบดวย 2 ระยะ โดยระบุ
ความสอดคลองมากที่สุดเพียง 1 เรื่อง/นโยบาย ในนโยบายแตละระยะ

หมายเหตุ : หากโครงการวิจัยไมสอดคลองตามขอ I, II, III และ IV ก็ไมตองระบุความสอดคลอง
สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (research project)
1. ระบุชื่อผูรับผิดชอบ หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนในระดับกลุม/กอง/สํานัก/กรม/กระทรวง หรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พรอมทั้งสถานที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) พรอมทั้งระบุชื่อหนวยงานอื่น ๆ ที่รวมดําเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดสวน
ของงานที่แตละหนวยงานมีสวนรวมดังกลาว (ถามี) รวมทั้งระบุชื่อหัวหนาโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ผูรวมงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการทําการวิจัย พรอมทั้งระบุสัดสวนที่ทํางานวิจัย (%)
ของผูวิจัยในโครงการวิจัยนี้แตละคนดวย
2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research)
2.2 การวิจัยประยุกต (applied research)
2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development)
3. ระบุสาขาวิชาการและกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 5)
4. ระบุคําสําคัญ (keywords) ที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศใหครบถวน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภท
เดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได
5. แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้
6. ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับความสําคัญเปนขอ ๆ โดยเชื่อมโยงกับ
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปญหาที่ทําการวิจัยแตไมสามารถกําหนด
โดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได
8. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวของ สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปไดจาก
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัย แลวนํามาสังเคราะหเปนสมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของ
โครงการวิจัย
9. กําหนดปญหาใหชัดเจนทั้งในดานการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปญหา หรือดานอื่น ๆ ใหเขาถึง
ขอเท็จจริงของปญหาอยางแทจริง ดวยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ (reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ
สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ และแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปได จากทฤษฎี/สมมุติฐานใน
สาขาวิชาการที่เกี่ยวของ
10. ระบุเอกสารที่ใชอางอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดังตอไปนี้
11.1 แกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําการวิจัย
11.2 เปนองคความรูในการวิจัยตอไป
11.3 บริการความรูแกประชาชน
11.4 บริการความรูแกภาคธุรกิจ
11.5 นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
11.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
11.7 เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย
11.8 อื่น ๆ (ระบุ)

และระบุชื่อหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
12. แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาขั้นตอไป หรือการบริหารงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา
สถานที่ ฯลฯ ใหชัดเจน และควรเสนอของบประมาณในสวนนี้ดวย
13. อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย อาทิ การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอยางการสุมตัวอยาง
ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวน
และชัดเจน เพื่อประโยชนในการเสนอของบประมาณ
14. ระบุระยะเวลาที่ทําการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปที่เริ่มตน ถึงเดือน ปที่สิ้นสุด
การวิจัย โดยระบุดวยวาปที่เสนอขอเปนปที่เทาใดของโครงการวิจัยนี้ รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของ
แผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียดภายในปงบประมาณ (1 ตุลาคมของปนั้น - 30 กันยายน ของป
ถัดไป) ในกรณีที่เปนโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อทําการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแจงแผนการดําเนินงานใน
ปตอ ๆ ไปโดยสังเขปดวย
15. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจําเปนของอุปกรณที่เปนปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย(อุปกรณการวิจัย
โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ตองการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณที่ตองขอเชา หรือขอยืมจากหนวยงานอื่นเพื่อการวิจัยนี้
16 ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปที่เสนอขอ โดยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ให
ชัดเจน (ผนวก 6)
16.2 กรณีที่เปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป โปรดระบุรายละเอียด
งบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปตอ ๆ ไป แตละปตลอดการวิจัย โดยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ใหชัดเจน
(ผนวก 9)
16.3 กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว ใหระบุงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ในแตละป ทุกปที่ผานมา
17. แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยและนําไปสูการประยุกตใชความคุมคาของงบประมาณที่จะใชทําการวิจัย
ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ (outcome) ได โดยระบุประเภทของผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ
ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได
2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา
2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน
2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย
3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา
3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี
น้ําหนักการพิจารณาโครงการวิจัยสูง

ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่สงออกมีคุณภาพดี แตเมื่อ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้นจึงตองวิจัยเพื่อแกปญหา
ดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออก ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จ
ของงานวิจัยระยะนี้ เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนง ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะ
เปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่ ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
ผลสําเร็จของงานวิจัย ระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
คือทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของมะมวงเพื่อการสงออก
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งที่แสดง มูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยระยะนี้เปน ผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)
หมายเหตุ :

1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงขอ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
หลักของแผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงคของโครงการวิจัยที่กําหนดไว
2. แตละผลสําเร็จที่ไดอาจดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปเดียวกันหรือมากกวา 1 ป ก็ได กรณี
มากกวา 1 ป ใหระบุผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับในแตละปใหชัดเจน

18. โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป
18.1 หัวหนาโครงการวิจัยตองรับรองวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณที่
ผานมาจริง โดยระบุเปนขอความ พรอมลายมือชื่อกํากับอยางชัดเจน
18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูในระหวางการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหลงเงินทุนอื่นหรือไม
หรือเปนการวิจัยตอยอดจากการวิจัยอื่น (ถามี)
18.3 ตองรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คําชี้แจงอื่น ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว ฯลฯ หรือรายละเอียดอื่นที่จะเปนประโยชนและชี้ใหเห็น
ถึงคุณคาของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
20. ลงชื่อหัวหนาโครงการวิจัย พรอมลายมือชื่อ และวัน เดือน ป
สวน ค : ประวัติคณะผูวิจัย
1. ระบุชื่อ (พรอมคํานําหนาชื่อ เชน นาย นางสาว นาง ยศ เปนตน) และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. ระบุเลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน

3. ระบุตําแหนงบริหาร/วิชาการ ที่เปนปจจุบัน
4. ระบุหนวยงานที่สังกัด และสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)
5. ระบุประวัติการศึกษา
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกตางจากวุฒิการศึกษาก็ได
7. ระบุประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ สถานภาพในการ
ทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย เปนตน
7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย : ชือ่ โครงการวิจัย
7.3 ระบุชื่องานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร สถานภาพในการทํา
การวิจัย และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําการวิจัยวาไดทําการ
วิจัยเสร็จแลวประมาณรอยละเทาใด
หมายเหตุ : 1. กรณีที่หนวยงานวิจัยมิไดทําการวิจัยเอง แตเปนการจัดจาง โปรดใช แบบ ว–1ด
โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุด พรอมทั้งแนบแบบขอกําหนด
(terms of reference-TOR) การจัดจางการทําวิจัยดวย
2. กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา
และนักวิจัยมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการวิจัยในปงบประมาณตอไป ตอง
จัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณดวย
3. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชน
ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใชสัตว ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรม
ใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 1 ชุด
___________________________________

ฉ. แบบเสนอโครงการวิจยั
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แบบ ภค-1ย/54
ที่มา http://www.nrct.go.th/downloads/d20100915092951.doc

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

แบบ ภค-1ย/54

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ 2554
------------------------------------

(แบบ ภค-1ย /54 หมายถึง แบบเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (Research Project) ซึ่งเปนแบบในการ
จัดทําขอเสนอการวิจัยโครงการวิจัยที่อยูภายใตแผนงานวิจัย)
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
1. ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย
1.1 หัวหนาโครงการ (ระบุชื่อหัวหนาโครงการ หนวยงาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
สถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail * * กรุณาระบุใหชัด เจนเพื่อ
ประโยชนของทานในการติดตอกลับ)

1.2 ผูรวมงานวิจัย (ระบุชื่อผูรวมวิจัย หนวยงาน พรอมทั้งสถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท
โทรสาร และ E-mail และอธิบายถึงลักษณะและสัดสวนของงานที่แตละคนรับผิดชอบ)
1.3 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ระบุชื่อที่ปรึกษาโครงการ หนวยงาน สถานที่ติดตอ หมายเลข
โทรศัพท โทรสาร และ E-mail)
1.4 หนว ยงานหลัก (ระบุชื่อหนวยงานหลักในระดับกลุม/กอง/สํานัก/ กรม/กระทรวง หรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พรอมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท โทรสาร)
1.5 หนวยงานสนับสนุน (ระบุชื่อหนวยงานสนับสนุน พรอมรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.4)
2. ประเภทการวิจัย (ระบุประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท คําอธิบายดังรายละเอียดแนบทาย)
 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
 การวิจัยประยุกต (Applied research)
 การพัฒนาทดลอง (Experimental development)
3.สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย (คําอธิบายดังรายละเอียดแนบทาย)
4. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย (ระบุคําสําคัญ (keywords) ที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือ
เนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําไปใชใน
การเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได)
5. ความสําคัญ และที่มาของปญหา (แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้)
6. วัตถุประสงคของการวิจัย (ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับ
ความสําคัญเปนขอๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความสําคัญและที่มาของปญหา)
7. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปญหา
ที่ทําการวิจัยแตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได)
8. ทฤษฎี สมมติฐาน และหรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย (แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวของ สมมติฐาน
และหรือกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัย แลว
นํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย)
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ (ใหระบุเนื้อหาโดยสรุปของ
เอกสารที่เกี่ยวของพรอมขอมูลสถิติและเหตุผลที่เปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของโดย
บรรยายใหเชื่อมโยงกับประเด็นที่จะทําการวิจัย)
10. เอกสารอางอิงของการวิจัย (ระบุเอกสารที่ใชอางอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล)

11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน ระบุไดมากกวา 1 ขอ พรอมระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนและผลกระทบจาก
ผลงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน)
12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุ มเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย (ใหแ สดง
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาขั้น
ตอไปที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให
ชัดเจน)
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล (อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย
อาทิ การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอยาง การสุมตัวอยาง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล
ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพื่อประโยชนในการเสนอขอ
งบประมาณ)
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ระบุระยะเวลาที่ใชในการทํา
การวิจัยไมควรเกิน 1 ป รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Grant chart) โดยละเอียด
ทั้งนี้ใหจัดทําแยกเปนรายปกรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่องระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป และ วช.จะให
การสนับสนุนงบประมาณเปนรายปโดยไมมีความผูกพันกับปถัดไป)
กิจกรรม

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

15. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด (ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปนรูปธรรมที่
สามารถประยุกตเพื่อนําไปใชประโยชนได ทั้งนี้ตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตที่
เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยให
จัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เวลา

ตนทุน

16. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวชี้วัด (ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอเนื่อง
จากผลผลิตที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศ สภาพแวดลอมในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาว และตองระบุตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
ผลลัพธ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เวลา

ตนทุน

17. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัยที่มีอยู (ระบุรายละเอียด)

18. งบประมาณของโครงการวิจัย
18.1
แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแตละโครงการยอย
เฉพาะปที่เสนอขอโดยแยกตามงบประเภทต างๆ ใหชั ดเจน โดยแยกเป นหมวดดังนี้ งบบุคคลากร งบดํ าเดินการ
(คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาธรรมเนียมอุดหนุน สถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน(ครุภัณฑตองชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนพรอมใบเสนอราคา)
รายการ

จํานวนเงิน

รายการ
1.งบบุคคลากร

คาจางชั่วคราว (ระบุคณ
ุ วุฒิของบุคลากรที่จางเปนเจาหนาที่ของโครงการโดยใชอัตราจางตาม
ระเบียบของทางราชการ (จางตามวุฒิการศึกษา พรอมระบุหนาที่ตามความจําเปนในชวงระยะเวลาที่
เหมาะสม ฯลฯ )
1.2 ฯลฯ
2.งบดําเนินงาน
1.1

2.1 คาตอบแทน
2.1.1 คาตอบแทนที่ปรึกษา (ระบุรายละเอียดแนบทายวา จางที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ในขอบเขต

งานหรือประเด็นใดบาง/ระยะเวลา/คาตอบแทน ตอวัน หรือตอเดือน ฯลฯ)
2.1.2 คาตอบแทนทํางานลวงเวลา(ระบุจํานวนคน และจํานวนวัน)
2.2.คาใชสอย
- คาเบี้ยงเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
- คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง คาซอมแซมครุภณ
ั ฑ
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
- คารับรองและพิธีการ
- คาเงินประกันสังคม
- คาใชสอยอื่นๆ ฯลฯ
2.3.คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุอื่นๆ ฯลฯ

2.4.คาธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน (คาสาธารณูปโภค ไมเกินรอยละ 10 ของงบวิจัยไมรวม

คาตอบแทนนักวิจัย และคาตอบแทนที่ปรึกษา
3.งบลงทุน

- ครุภัณฑ(ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมใบเสนอราคา)

จํานวนเงิน

รายการ

จํานวนเงิน

- ฯลฯ

รวมงบประมาณ

18.2 รายละเอี ย ดงบประมาณการวิ จั ย ในแต ล ะป กรณี เ ป น โครงการวิ จั ย ต อ เนื่ องระยะเวลา
ดําเนินการมากกวา 1 ป โดยแยกเปนหมวดดังขอ 17.1
หมวดคาใชจาย

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่.....

งบบุคคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน
ครุภัณฑ

รวมทั้งสิ้น

19. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงาน ตลอด
แผนงานวิจัย แสดงขอมูล หรืออธิบ ายถึงผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดย
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณที่จะใชทํา
การวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่คาดวาจะไดรับ โดย
สอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พรอมทั้งระบุประเภทผลสําเร็จของ
งานวิจัยเปนอักษรยอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได
2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา

2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน
2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย
3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา
3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี
น้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง
ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่สงออกมีคุณภาพดี แตเมื่อ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตองวิจัย
เพื่อแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ให ร ะบุ ผ ลผลิ ต ที่ ได คื อ ยีน (gene) ที่ ควบคุ มการแสดงออกลักษณะเปลื อกแข็ งของมะม ว ง
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดวา
จะเกิดขึ้น คือทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของมะมวงเพื่อการสงออก
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งที่แสดงมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)
ระดับความสําเร็จของงาน (เลือกได 1 ระดับ)


P (Preliminary results)



I (Intermediate results)



G (Goal results)

ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)



1. ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น



2. เสนอตอแหลงทุนอื่น (ระบุชื่อแหลงทุน)
2.1 ชื่อโครงการที่เสนอ
2.2 คาดวาจะทราบผล

คําชี้แจงอื่นๆ
19.1 คํารับรองเพื่อชี้แจงรายละเอียดแหลงทุนของโครงการวิจัยที่เสนอขอหากมีมากกวา 1 แหลง
โปรดระบุสัดสวน
19.2 แสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว การขออนุญาติใชสิ่งมีชีวิตตัดตอพันธุกรรม(GMO) ฯลฯ
หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในอันที่จะเปนประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของแผนงานวิจัยมาก
ยิ่งขึ้น
20. หนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาของโครงการวิจัย (กรณีมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยใหจัดทําหนังสือ
รับรอง ตามตัวอยางขางทาย)
21. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการ และนักวิจัยรวมโครงการเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอ
การวิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เรื่อง การรับขอเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2554
(ลงชื่อ)

.

(

)
หัวหนาโครงการ
วันที่

เดือน

พ.ศ. 2553

.

(ลงชื่อ)

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

(

)

(............................................................................)

ผูรวมวิจัย
วันที่

เดือน

ผูรวมวิจัย

พ.ศ. 2553

วันที่

เดือน

พ.ศ. 2553

22. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) หรือ
กรรมการผูจัดการใหญ หรือเทียบเทาในสวนของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต
ใหดําเนินการวิจัยรวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย
(ลงชื่อ)

.

(

)
ตําแหนง ......................................................................
วันที่

เดือน

พ.ศ. 2553

.

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนาหมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในแผนงานวิจัย

สวน ข : ประวัติคณะผูวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร
และ e-mail
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ จั ย ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัย วา เปน ผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัว หนา โครงการวิจัย หรือ ผู
รวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย)
7.1 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.2 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป)
7.3 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา ไดทํา
การวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด

หมายเหตุ :

ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชนในการ
ประเมินขอเสนอโครงการ
_________________________________

รายละเอียดแนบทาย
ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบดวย
1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เปน
การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และ
ความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสั มพันธตางๆ เพื่อตั้งและ
ทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตางๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชน
โดยเฉพาะ
2. การวิจัยประยุกต (Applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ และมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ ที่ได
จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหม ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา
3. การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใชความรูที่
ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการติดตั้งกระบวนการ
ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตางๆ เหลานั้นใหดีขึ้น
2. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย
2.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร และสถิติ ฟสิกส
ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ฟสิกสของ
สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมีชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค นิวเคลียรเคมี เคมี
เชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตร
ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

2.6 สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา
สถาปตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.7 สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมาย
เศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบ
การเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตรการเมือง
และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
2.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การบัญชี
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปญหาสังคม สังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม
พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
2.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอก
โรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตัวอยาง
หนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ขาพเจา
.ขอยื น ยั น ว า ข า พเจ า ได รั บ เป น ที่
ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง..............................................................................................................................

.ซึ่งมี
. สังกัด
หัวหนาโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย

เปน

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

ช. แบบรายงานความกาวหนาแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (แบบ ต-1ช/ด)
ที่มา http://eval.nrct.go.th/images/stories/report/model%20t1ch%20and%20d.doc

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

แบบ ต-1ช/ด

แบบรายงานความกาวหนาแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ชื่อผูวิจัย (นาย นางสาว นาง ยศ) ................................................................................................................
หนวยงานที่สังกัด .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท .............................. โทรสาร ............................... e-mail .................................................
ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........................................................................................
งบประมาณที่ไดรับ ....................................................... บาท ระยะเวลาทําการวิจัย .................................. ป
เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน ป) .............................................. ถึง (เดือน ป) ...................................................
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของการวิจัย
2.1 วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย (โดยสรุป) ........................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ไดเสนอไวกับงานวิจัยที่ได
ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย วามีกิจกรรม / ขั้นตอน
ปฏิบัติตามลําดับอยางไร …………………………………………….………………….……………..…………………………
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พรอมสรุปและวิเคราะหผลที่ไดดําเนินการไปแลว [ทั้งนี้ ใหแนบ
บทความ ผลงานความก าวหน าทางวิ ช าการของแผนงานวิ จั ย / โครงการวิ จั ย ระหว างที่ทําการวิ จั ย
ที่เคยพิมพในวารสารทางวิชาการแลวหรือบทความที่จะนําไปเผยแพรทางสื่อมวลชนได (ถามี)]
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.4 ระบุรายละเอียดที่ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูประเมิน (ถามี) ..............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.5 งบประมาณที่ไดใชจายไปแลวนับตั้งแตเริ่มทําการวิจัยเปนเงินทั้งสิ้น .............................................. บาท

2.6 งานตามแผนงานวิจัย / โครงการวิจัยที่จะทําตอไป .................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2.7 คําชี้แจงเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และวิธีการแกไข (ถามี) ......................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................................
(..............................................................)
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย / หัวหนาโครงการวิจัย
วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. …..........

ผลการประเมินรายงานความกาวหนาของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
สรุปความเห็นของการประเมิน
 สนับสนุนใหดําเนินการตอไป
 ไมสนับสนุนใหดําเนินการตอไป ระบุเหตุผล ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(ลายเซ็น)
(............................................................)
หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา/กระทรวง
วันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. .................

หมายเหตุ : แบบฟอรมนี้ใชสําหรับขอเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจยั และโครงการวิจัย

ซ. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ที่มา
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gi
d=213&Itemid=470

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

ใหตรา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"ผูสรางสรรค" หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
"ลิขสิทธิ์" หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผู
สรางสรรคไดทําขึ้น
"วรรณกรรม" หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ
ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย"โปรแกรม
คอมพิวเตอร" หมายความวาคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทํางานหรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะ
ใด
"นาฏกรรม" หมายความวา งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเปน
เรื่องราว และใหหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย
"ศิลปกรรม" หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวย เสน แสง สี หรือสิ่งอื่นอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกันลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง
(๒) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได
(๓) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพและหมายความรวมถึงแมพิมพ
หรือแบบพิมพที่ใชในการพิมพดวย
(๔) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง งานออกแบบตกแตงภายในหรือ
ภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง

(๕) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพที่เกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนส
ไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยน้ํายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธีใด ๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้น หรือการ
บันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือ วิธีการอยางอื่น
(๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพรางหรืองานสรางสรรค
ภูมิศาสตร ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร

รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับ

(๗) งานศิลปประยุกต ไดแก งานที่นําเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันไปใชประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงาน ดังกลาวนั้น เชน นําไปใชสอย
นําไปตกแตงวัสดุหรือสิ่งของอันเปนเครื่องใช หรือนําไปใชเพื่อประโยชน ทางการคา
ทั้งนี้ ไมวางานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึงภาพถายและ
แผนผังของงานดังกลาวดวย
"ดนตรีกรรม" หมายความวา งานเกี่ยวกับเพลงที่แตงขึ้นเพื่อบรรเลง หรือขับรองไมวาจะมีทํานองและ
คํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และใหหมายความรวมถึงโนตเพลง หรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียง
ประสานแลว
"โสตทัศนวัสดุ" หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมี
ลักษณะอยางใด อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีก โดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น
และให
หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถามี
"ภาพยนตร" หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับของภาพ ซึ่งสามารถนําออกฉาย
ตอเนื่องไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนําออกฉายตอเนื่อง ไดอยางภาพยนตร และให
หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร นั้นดวย ถามี
"สิ่งบันทึกเสียง" หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของดนตรี เสียง การแสดง หรือเสียงอื่นใด
โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการ
ใชวัสดุนั้น แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอื่น
"นักแสดง" หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่ง แสดงทาทาง รอง กลาว
พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด
"งานแพรเสียงแพรภาพ"
หมายความวา
งานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน หรือโดยวิธีการอยางอื่นอันคลายคลึงกัน
"ทําซ้ํา" หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาดวยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทํา แมพิมพ บันทึกเสียง
บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบับ จากสําเนาหรือจากการโฆษณา ในสวนอันเปนสาระสําคัญ
ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรใหหมายความถึงคัดลอกหรือทํา
สําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด ไมวาดวยวิธีใด ๆ ในสวน อันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปน
การจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

"ดัดแปลง" หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม หรือจําลองงานตนฉบับ
ในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวา ทั้งหมดหรือบางสวน
(๑) ในสวนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือ
รวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม
(๒) ในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหมปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทําขึ้นใหม
(๓) ในสวนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่
มิใชนาฏกรรมใหเปน
นาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมใหเปนงานที่มิใชนาฏกรรม ทั้งนี้ ไมวาในภาษาเดิมหรือตางภาษากัน
(๔) ในสวนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่ เปนรูปสองมิติหรือสามมิติใหเปน
รูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุนจําลองจากงานตนฉบับ
(๕) ในสวนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับ
เปลี่ยนคํารองหรือทํานองใหม

เรียบเรียงเสียงประสานหรือ

"เผยแพรตอสาธารณชน" หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดย การแสดง การบรรยาย
การสวด การบรรเลงการทําใหปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอ่นื ใดซึ่งงานที่
ไดจัดทําขึ้น
"การโฆษณา" หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือ ลักษณะอยางใดที่ทําขึ้นโดย
ความยินยอมของผูสรางสรรคออกจําหนาย โดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏตอสาธารณชนเปนจํานวนมากพอสมควร
ตามสภาพของงานนั้น แตทั้งนี้ไมหมายความรวมถึง การแสดงหรือการทําใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือ
ภาพยนตร การบรรยาย หรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกับงานใด การนําศิลปกรรม
ออกแสดงและการกอสราง งานสถาปตยกรรม
"พนักงานเจาหนาที"่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความ
ทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย

รวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรม

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑ ลิขสิทธิ์

สวนที่ ๑ งานอันมีลิขสิทธิ์
มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรือ งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะของผูสรางสรรค ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด
การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธีใชหรือ ทํางาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร
มาตรา ๗ สิ่งตอไปนี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
(๒)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือตอบโตของ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น
(๔)คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของ
รัฐหรือของทองถิ่นจัดทําขึ้น

สวนที่ ๒
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์
มาตรา ๘ ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนไดสรางสรรคขึ้น ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางานผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทยหรืออยูในราชอาณาจักรหรือ
เปนผูมี สัญชาติหรือ อยูในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ คุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยู
ดวยตลอดระยะเวลาหรือ เปนสวนใหญ ในการสรางสรรคงาน นั้น
(๒)ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกไดกระทําขึ้นในราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศที่เปน ภาคีแหง อนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือในกรณีที่การ
โฆษณาครั้งแรกไดกระทํา นอกราชอาณาจักร หรือในประเทศอื่นที่ไมเปน ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หากไดมีการโฆษณางาน ดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปน
ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่ง ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายใน สามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
การโฆษณาครั้งแรก หรือผูสรางสรรคเปนผู มีลักษณะตามที่กําหนด ไวใน (๑) ในขณะที่มีการโฆษณางาน ครั้งแรก
ในกรณีที่ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตาม กฎหมายไทย

มาตรา ๙ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ถามิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไวเปน
อยางอื่น ใหลิขสิทธิ์ใน งานนั้นเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชนได
ตามที่เปนวัตถุประสงค แหงการจางแรงงานนั้น
มาตรา ๑๐ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นโดยการรับจางบุคคลอื่น ใหผูวาจางเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เวนแต
ผูสรางสรรคและ ผูวาจางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๑ งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ ใหผูที่ได ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิ
ของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงานของ ผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง
มาตรา ๑๒ งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มารวบรวมหรือประกอบเขากัน
โดยไดรับ อนุญาต จากเจาของลิขสิทธิ์หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดไดโดย
อาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอื่นใดมา รวบรวมหรือประกอบเขากัน หากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันได
รวบรวมหรือประกอบเขากันซึ่งงานดังกลาวขึ้น โดยการคัดเลือก หรือจัดลําดับในลักษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงานของ
บุคคลอื่นใหผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันนั้น
มีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดรวบรวมหรือ
ประกอบเขากันตาม
พระราชบัญญัตินี้แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ ที่มีอยูใ นงาน หรือขอมูลหรือสิ่งอื่นใดของ ผู
สรางสรรคเดิมที่ถูกนํามารวบรวมหรือประกอบเขากัน
มาตรา ๑๓ ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมีลิขสิทธิ์ใน งานที่ไดสรางสรรค
ขึ้นโดยการจาง หรือตามคําสั่ง หรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณ
อักษร
สวนที่ ๓
การคุมครองลิขสิทธิ์
มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิ แตผูเดียวดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓)

ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง

(๔)

ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น

(๕) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไข อยางใดหรือไมก็ได แตเงื่อนไขดังกลาว
จะกําหนด ในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรม ไมได
การพิจารณาวาเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเปนการจํากัดการแขงขันโดยไม เปนธรรมหรือไม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ ําหนดใน กฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ไดอนุญาตใหผูใดใชสิทธิตาม มาตรา ๑๕ (๕) ยอมไม
ตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธินั้นไดดวย เวนแตในหนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหามไว
มาตรา ๑๗ ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันไดเจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแก
บุคคลอื่นได และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําปนหนังสือลงลายมือชื่อ ผูโอนและผูรับโอน ถาไมได
กําหนด ระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลา สิบป
มาตรา ๑๘ ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงานดังกลาว
และมีสิทธิที่จะหามมิให ผูรับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการอื่นใดแก
งานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงหรือ
เกียรติคุณของผูสรางสรรคและเมื่อผูสรางสรรคถึงแกความตาย
ทายาทของผูสรางสรรคมีสิทธิที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาวได ตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เวน
แตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร
สวนที่ ๔
อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอยูตลอดอายุของผู
สรางสรรค และมีอยูตอไปอีกเปนเวลา หาสิบป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตายในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม
ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรครวม
และมีอยู ตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผู
สรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความตาย
ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ไดมีการโฆษณางานนั้น ใหลิขสิทธิ์ดังกลาวมี
อายุหาสิบป นับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้น แตถาไดมี
การโฆษณางานนั้น ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยผูสรางสรรคใช นามแฝงหรือไมปรากฏชื่อ
ผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มีอายุ หาสิบปนับแตไดสรางงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลา
ดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบป นับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
ในกรณีที่รูตัวผูสรางสรรค ใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียงหรืองาน แพรเสียงแพรภาพใหมี
อายุหาสิบปนับแตได สรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหลิขสิทธิ์มี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปน ครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกตใหมีอายุยี่สิบหาปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้นแตถาไดมีการโฆษณา
งานนั้นในระหวาง ระยะเวลาดังกลาวใหลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบหาปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมตาม มาตรา ๑๔ ใหมี
อายุหาสิบปนับแต ไดสรางสรรคงานนั้นขึ้นแตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหลิขสิทธิ์มี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปน ครั้งแรก
มาตรา ๒๔ การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ อันเปนการ
เริ่มนับอายุ แหงการ คุมครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณาโดยความยินยอมของเจาของ
ลิขสิทธิ์
มาตรา ๒๕ เมื่ออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถาวันครบกําหนด อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ไม
ตรงกับ วันสิ้นปปฏิทิน หรือในกรณีที่ไมอาจทราบวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ที่แนนอนใหลิขสิทธิ์
ยังคงมีอยูตอไปจนถึง วันสิ้นปปฏิทินของปนั้น
มาตรา ๒๖ การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทําการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม
กอใหเกิดลิขสิทธิ์ใน งานนั้น ๆ ขึ้นใหม

สวนที่ ๕
การละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา ๒๗ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม ไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
มาตรา ๒๘ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสียง อัน มีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับอนุญาต ตามมาตรา ๑๕ (๕) ทั้งนี้ ไมวาในสวนที่เปนเสียง และหรือภาพ ใหถือวา
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑)

ทําซ้ําหรือดัดแปลง

(๒)

เผยแพรตอสาธารณชน

(๓)

ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว

มาตรา ๒๙ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานแพรเสียงแพรภาพอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราช-บัญญัตินี้โดยไมได
รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕(๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
บางสวน

(๑) จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ

(๒) แพรเสียงแพรภาพซ้ํา ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

(๓) จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ
ในทางการคา

โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น

มาตรา ๓๐
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราช-บัญญัตินี้ โดย
ไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕(๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓)

ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว

มาตรา ๓๑ ผูใดรูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรูวางานใดไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ ผูอื่น กระทําอยางใดอยาง
หนึ่งแกงานนั้นเพื่อหากําไร ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดัง ตอไปนี้
(๑) ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือเสนอใหเชาซื้อ
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓)

แจกจายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์

(๔) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

สวนที่ ๖
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา ๓๒
การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไมขัดตอการแสวงหา
ประโยชนจากงาน อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมาย
ของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวา เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทํา
อยางหนึ่งอยางใดแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิใหถือวาเปน การละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

สนิท

(๑)

วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร

(๒)

ใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติ

(๓)

ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

(๔)

เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

(๕) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจา
พนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว
(๖) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ โดยผูสอนเพื่อประโยชน ในการสอนของตน อัน
มิใชการกระทําเพื่อหากําไร
(๗) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผูสอน หรือสถาบันศึกษา เพื่อ
แจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ตองไมเปนการกระทําเพื่อหากําไร
(๘)

นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

มาตรา ๓๓ การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยมีการรับรูถึง ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตามมาตรา
๓๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๔ การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑)

การทําซ้ําเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น

(๒)

การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการ วิจัยหรือการศึกษา

มาตรา ๓๕ การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หากไมมีวัตถุประสงค เพื่อหากําไรและไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร
(๒)

ใชเพื่อประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น

(๓)

ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น

(๔)

เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น

(๕)
ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนที่สมควร โดยบุคคลผูซึ่งไดซื้อหรือไดรับโปรแกรมนั้นมาจาก
บุคคลอื่นโดยถูกตอง เพื่อเก็บไวใชประโยชนในการบํารุงรักษา หรือปองกันการสูญหาย
(๖) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงาน
ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว
(๗)

นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่จําเปนแกการใช
(๙) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรักษาไวสําหรับการอางอิงหรือคนควาเพื่อประโยชนของ
สาธารณชน

มาตรา ๓๖ การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรม ออกแสดงเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนตามความเหมาะสมโดย
มิไดจัดทําขึ้น หรือดําเนินการ เพื่อหากําไรเนื่องจากการ จัดใหมีการเผยแพรตอ สาธารณชนนั้น และมิไดจัดเก็บคา
เขาชมไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออม และนักแสดงไมได รับคาตอบแทนในการแสดงนั้น มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หากเปนการดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอื่นที่มีวัตถุประสงค เพื่อการสาธารณกุศล
การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๗ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสราง การแกะลายเสน การปน การ แกะสลัก การพิมพภาพ
การถายภาพ การถายภาพยนตร การแพรภาพ หรือการ กระทําใด ๆ ทํานอง เดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้ง
เปดเผยประจําอยูในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปตยกรรม มิใหถือวา เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมนั้น
มาตรา ๓๘ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน การปน การแกะสลัก การ พิมพภาพ การ
ถายภาพ การถายภาพยนตรหรือ การแพรภาพซึ่งงานสถาปตยกรรมใด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
สถาปตยกรรมนั้น
มาตรา ๓๙ การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานใด ๆ อันมีศิลปกรรมใด รวมอยูเปน
สวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการ ละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของอยูดวยการที่ผูสรางสรรค
คนเดียวกันไดทํา ศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เปนการทําซ้ําบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใชแบบ
พิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือขอมูล ที่ไดจากการศึกษาที่ใชในการทําศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผู
สรางสรรคมิไดทําซ้ําหรือลอกแบบในสวนอันเปน สาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา ๔๑ อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ การบูรณะอาคารนั้นในรูปแบบเดิม
มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใดสิ้นสุดลงแลว มิใหถือวาการนําภาพยนตรนั้น
เผยแพรตอ สาธารณชนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่ง
บันทึกเสียงหรืองานที่ใชจัดทํา ภาพยนตรนั้น
มาตรา ๔๓ การทําซ้ํา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการโดยเจาพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายหรือตาม
คําสั่งของเจาพนักงาน ดังกลาวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ และที่อยูในความครอบครองของทาง
ราชการ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตาม มาตรา๓๒ วรรคหนึ่ง

หมวด ๒
สิทธิของนักแสดง
มาตรา ๔๔ นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน ดัง ตอไปนี้
(๑) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดง เวนแตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพ
หรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว
(๒) บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว

(๓) ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดง ที่
ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงตาม
มาตรา ๕๓
มาตรา ๔๕ ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือนําสําเนา
ของงานนั้นไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผูนั้นจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดง ใน
กรณีที่ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทน
ปกติในธุรกิจประเภทนั้น
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายใน เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดงมากกวาหนึ่งคน ขึ้นไป นักแสดง
เหลานั้นอาจแตงตั้งตัวแทนรวมเพื่อดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิของตนได
มาตรา ๔๗ ใหนักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือ
(๒) การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เปนภาคีแหง
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา ๔๘ ใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ หากเปนไปตามเงื่อนไขดัง ตอไปนี้
(๑) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในขณะที่มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะ
ที่เรียกรองสิทธิ หรือ
(๒) การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือใน
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง สิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา ๔๙ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการแสดง ในกรณี
ที่มีการบันทึกการแสดงใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการบันทึก การแสดง
มาตรา ๕๐
แสดง

สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่ ไดมีการบันทึกการ

มาตรา ๕๑ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ยอมโอนใหแกกันได ไมวา ทั้งหมดหรือบางสวน
และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครอง ก็ได
ในกรณีที่มีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิสวนที่เปนของตนเทานั้นการโอนโดยทาง
อื่นนอกจากทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและ ผูรับโอน ถาไมไดกําหนดระยะเวลาไวในสัญญา
โอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสามป
มาตรา ๕๒ ผูใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือไมจาย
คาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ใหถือวาผูนั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๕๓ ใหนํามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแก
สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม
หมวด ๓
การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ
มาตรา ๕๔ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งประสงคจะขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในงานที่มีการเผยแพรตอสาธารณชน ในรูปของ
สิ่งพิมพ หรืออยางอื่นที่คลายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการเรียน การสอน หรือคนควา ที่มิได
มีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร อาจยื่นคําขอตออธิบดี โดยแสดงหลักฐานวาผูขอ ไดขออนุญาตใหลิขสิทธิ์ในการจัดทํา
คําแปลเปนภาษาไทย หรือทําซ้ําสําเนางานที่ไดเคยจัดพิมพงานแปลเปนภาษาไทยดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ แต
ไดรับการปฏิเสธหรือเมื่อไดใชเวลาอันสมควรแลวแตตกลงกันไมได ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอดังกลาว
(๑) เจาของลิขสิทธิ์มิไดจัดทําหรืออนุญาตใหผูใดจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยของงานดังกลาว ออกทําการ
โฆษณาภายในสามปหลังจากที่ไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรก หรือ
(๒) เจาของลิขสิทธิ์ไดจัดพิมพคําแปลงานของตนเปนภาษาไทย ออกทําการโฆษณา ซึ่งเมื่อพนกําหนด
สามปหลังจากที่ไดจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวครั้งสุดทายไมมีการจัดพิมพ คําแปลงานนั้นอีก และไมมีสําเนาคํา
แปลงานดังกลาวในทองตลาด
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดัง ตอไปนี้
(๑) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หามมิใหอธิบดีมีคําสั่งอนุญาต หากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๑)
หรือ (๒) สิ้นสุดลงไมเกินหกเดือน
(๒) ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดทําคําแปลหรือ
จัดพิมพคําแปลงานที่ไดรับอนุญาตดังกลาว และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไมสิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยัง
ไมเกินหกเดือน หามมิใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลอื่นจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก
(๓) หามมิใหผูไดรับอนุญาตโอนสิทธิที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่น
(๔) ถาเจาของลิขสิทธิ์หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์แสดงตออธิบดีวาตนไดจัดทํา
คําแปลเปนภาษาไทย หรือจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวเปนภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพที่ไดรับ
อนุญาตตามมาตรา ๕๕ และจําหนายสิ่งพิมพนั้นในราคาที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอื่นในลักษณะเดียวกัน
ที่จําหนายในประเทศไทย ใหอธิบดีมีคําสั่งวาหนังสืออนุญาตที่ออกใหแกผูไดรับอนุญาตเปนอันสิ้นสุดลง และแจง
ใหผูไดรับอนุญาตทราบถึงคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
สําเนาสิ่งพิมพที่จัดทําหรือจัดพิมพขึ้นกอนที่อธิบดีมีคําสั่งใหหนังสืออนุญาต สิ้นสุดลง ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิที่จะ
จําหนายสําเนาดังกลาวจนกวาจะหมดสิ้นไป
(๕) หามมิใหผูไดรับอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสําเนาสิ่งพิมพที่ไดรับอนุญาตใหจัดแปล
หรือจัดทําเปนภาษาไทยดังกลาว เวนแตจะเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) ผูรับที่อยูตางประเทศเปนบุคคลสัญชาติไทย
(ข) สิ่งพิมพดังกลาวใชเพื่อวัตถุประสงคในการเรียน การสอน หรือ คนควา
(ค) การสงสิ่งพิมพดังกลาวจะตองไมเปนไปเพื่อการคา และ
(ง) ประเทศที่สิ่งพิมพถูกสงไปดังกลาวจะตองอนุญาตใหประเทศไทย สงหรือแจกจายสิ่งพิมพ
ดังกลาวในประเทศนั้น

มาตรา ๕๕ เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา ๕๔ ใหอธิบดีดําเนินการใหมีการตกลงกันระหวาง คูกรณีในเรื่อง
คาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ตกลงกันไมได ใหอธิบดีเปนผูพิจารณามี คําสั่งกําหนดคาตอบแทน
ที่เปนธรรม โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น และอาจกําหนดเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ตามที่
เห็นสมควร
เมื่อไดมีการกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์แลว ใหอธิบดีออกหนังสืออนุญาตใหแกผูขอใชลิขสิทธิ์
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายใน เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด ๔
คณะกรรมการลิขสิทธิ์
มาตรา ๕๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการลิขสิทธิ์" ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชย
เปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตอง
แตงตั้งจากผูแทนของสมาคมเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และ ผูแทนของสมาคมผูใชงานลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงเปนจํานวนไมนอยกวาหกคนเปนกรรมการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๕๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือเปนกรรมการเพิ่ม
ขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้ง ไวแลว
มาตรา ๕๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๕๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๖๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตาม พระราชบัญญัตินี้

(๒) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕
(๓) สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองคกรของผูสรางสรรคหรือนักแสดงเกี่ยวกับการดําเนินการ เพื่อ
จัดเก็บคาตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และการคุมครองหรือปกปองสิทธิหรือ
ประโยชนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
หมวด ๕
ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหวางประเทศ
มาตรา ๖๑ งานอันมีลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคและสิทธิของนักแสดงของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวย
การคุมครองลิขสิทธิ์ หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรืองาน
อันมีลิขสิทธิ์ขององคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยรวมเปนสมาชิก อยูดวย ยอมไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศ ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ คุมครองลิขสิทธิ์
หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๖
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง
มาตรา ๖๒ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญา
ใหสันนิษฐานไวกอนวางาน ที่มีการฟองรองในคดีนั้น เปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตาม
พระราชบัญญัตินี้ และโจทกเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ในงานดังกลาว เวนแตจําเลยจะโตแยงวาไม
มีผูใดเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง หรือโตแยงสิทธิของโจทก
งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อของบุคคลใดที่อางวาตนเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงแสดงไว ให
สันนิษฐานไวกอนวา บุคคลซึ่งเปนเจาของชื่อหรือสิ่งที่ ใชแทนชื่อนั้นเปนผู สรางสรรคหรือนักแสดง
งานใดไมมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว แตมิไดอางวาเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใชแทน ชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอาง วาเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผู
พิมพและผูโฆษณาแสดงไว ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลซึ่งเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพและผูโฆษณานั้นเปน
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น
มาตรา ๖๓ หามมิใหฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่เจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ ของนักแสดงรูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบปนับแตวันที่มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายแก
เจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย

รวมทั้งการสูญเสียประโยชน และคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงดวย
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวาบุคคลใดกระทําการ หรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอัน
เปน การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคล
ดังกลาวระงับ หรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดง ในการเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๖๔
มาตรา ๖๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนความผิดอันยอมความได

หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๖๗ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน เจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาของบุคคลใดในเวลาระหวางพระ
อาทิตยขึ้น ถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น หรือเขาไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจคนสินคา
หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควร สงสัยวามีการกระทําผิด ตามพระราช-บัญญัตินี้
(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีใน
กรณีมีเหตุอันควร สงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราช บัญญัตินี้
(๓) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวา
ถอยคํา สมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว มีประโยชนแกการคนพบหรือ ใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจน
การกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา ๖๘ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่ง เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา
๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง

เปน การกระทําเพื่อการคา ผูกระทํา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง
แปดแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการอันละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่น บาทถึงหนึ่งแสน
บาท ถาการกระทํา ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสาม
เดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแต หาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการสั่ง
ตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๗ หรือ
ฝาฝนหรือ ไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาป
กระทําความผิด ตอพระราชบัญญัตินี้อีก ตองระวางโทษเปนสองเทา ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของ
นิติบุคคลนั้นเปน ผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดย
ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา ๗๕ บรรดาสิ่งที่ไดทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักรอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
ตามพระราชบัญญัติ นี้ และยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหตกเปนของ
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สวนสิ่งที่ไดใช ในการกระทําความผิดให ริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา ๗๖ คาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปนจํานวนกึ่งหนึ่ง
แตทั้งนี้ ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง ที่จะฟองเรียกคาเสียหาย
ในทางแพงสําหรับสวนที่เกิน จํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ นักแสดงไดรับแลวนั้น
มาตรา ๗๗ ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๘ งานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช
๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้
งานที่ไดจัดทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติคุมครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แตเปนงานที่ไดรับความ
คุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดใช
บังคับมา เปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ จึงไมสอดคลองกับสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ได
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ การพัฒนาและการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของประเทศและ
ระหวางประเทศ สมควรที่จะไดมีการปรับปรุง มาตรการคุมครองดานลิขสิทธิ์ใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ดังกลาวและเพื่อสงเสริมใหมีการสรางสรรคงาน ในดานวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานดานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น จึง จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ฌ. ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา
วาดวยการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และการใหบริการขอมูลลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา
วาดวยการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และการใหบริการขอมูลลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่ปจจุบัน รัฐบาลไดมีนโยบายในการสงเสริมใหประชาชนที่เปนเจาของทรัพยสินทางปญญา
สามารถใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําทรัพยสินทางป ญญาไป
แปลงใหเปนทุน ประกอบกับเพื่อใหมีระบบการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และการใหบริการขอมูลลิขสิทธิ์ที่เปนระบบ
รวดเร็ว และรองรับนโยบายของรัฐบาลดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาจึงออกระเบียบกรม
ทรัพยสินทางปญญาไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวยการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์
และการใหบริการขอมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวย
การพิจารณาคําขอแจงขอมูลและขอรับบริการขอมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้ “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการและลูกจาง ซึ่งปฏิบัติราชการใน
สํานักลิขสิทธิ์
ขอ ๖ ใหผูอํานวยการสํานักลิขสิทธิ์เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป
ขอ ๗ การยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์ คําขอเพิกถอน
ขอมูลลิขสิทธิ์ คําขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ คําขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์ คําขอออก
หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์เดิม คําขอบันทึกหลักประกันการชําระหนี้โครงการแปลงทรัพยสินทางปญญา
เปนทุน และคําขอบันทึกการสิ้นสุดการเปนหลักประกันโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน ตามระเบียบ
นี้ใหยื่นตอเจาหนาที่ ณ กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด หรือ
หนวยงานอื่นตามที่อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญากําหนด หรือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญา ณ กรมทรัพยสินทางปญญา หรือโดยวิธีอื่นที่อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาประกาศกําหนด
ขอ ๘ คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์ คําขอเพิกถอนขอมูล
ลิขสิทธิ์ คําขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ คําขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์ คําขอออกหนังสือ
รับรองตามทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์เดิม และคําขอบันทึกหลักประกันการชําระหนี้โครงการแปลงทรัพยสินทาง
ปญญาเปนทุน คําขอบันทึกการสิ้นสุด การเปนหลักประกันโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน ใหใชแบบ
พิมพทายระเบียบ ดังนี้
(๑) คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์

ใหใชแบบ ลข. ๐๑

(๒) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอมูลลิขสิทธิ์
(๓) คําขอเพิกถอนขอมูลลิขสิทธิ์

ใหใชแบบ ลข. ๐๒
ใหใชแบบ ลข. ๐๓

(๔) คําขอออกใบแทนหนังสือ
รับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
(๕) คําขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์

ใหใชแบบ ลข. ๐๔
ใหใชแบบ ลข. ๐๕

(๖) คําขอออกหนังสือรับรองตาม
ทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์เดิม

ใหใชแบบ ลข. ๐๖

(๗) คําขอบันทึกหลักประกัน
การชําระหนี้โครงการแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนทุน

ใหใชแบบ ทปท. ๐๑

(๘) คําขอบันทึกสิ้นสุดการเปน
หลักประกันโครงการแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนทุน

ใหใชแบบ ทปท. ๐๒

ขอ ๙ หนังสือรับรองและใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ใหใชแบบทายระเบียบนี้
(๑) หนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์

ใหใชแบบ รลข. ๐๑

(๒) ใบแทนหนังสือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์

ใหใชแบบ รลข.๐๒

หมวด ๒
การแจงขอมูล

ขอ ๑๐ การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ใหเจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์โดยใชแบบ ลข. ๐๑ พรอมแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาคําขอ จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) หนังสือรับรองความเปนเจาของลิขสิทธิ์
(๓) ผลงานหรือภาพถายงานอันมีลิขสิทธิ์ จํานวน ๑ ชุด
(๔) สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน
ของเจาของลิขสิทธิ์
(๕) เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน หลักฐานแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ หนังสือตั้ ง
ตัวแทนหรือหนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวของตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจ เปนตน
ขอ ๑๑ ผลงานลิขสิทธิ์ที่ยื่นแจงขอมูลจะตองเปนงานสรางสรรคที่ผูสรางสรรคสรางสรรคขึ้นเอง
โดยไมไดลอกเลียนบุคคลอื่น และเปนงานประเภทตางๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ในการยื่น คําขอแจงขอมู ลลิขสิ ทธิ์ต ามข อ ๑๐ ใหผูขอแสดงรายละเอีย ดของผลงานลิ ขสิทธิ์
ดังนี้
(๑) งานวรรณกรรม แสดงรายละเอียดเนื้อหาโดยยอหรือคําพรรณา (ถามี)

(๒) โปรแกรมคอมพิวเตอรใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแรงจูงในในการสรางสรรค
ผลงาน ทั้งนี้ การสงผลงานประกอบคําขอใหนําสงสําเนา Source Code จํานวน ๑๐ หนาแรก และ ๑๐
หนาสุดทายหรือสงซีดีหรือแผนดิสกบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอรก็ได และในกรณีที่มี Source Code นอยกวา
๕๐ หนาใหสงซีดีหรือแผนดิสกบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยเจาของลิขสิทธิ์อาจผนึกและลงลายมือชื่อกํากับ
ดวยก็ได
(๓) งานนาฏกรรม แสดงรายละเอียดทาเตน ทารํา และแสดงรายละเอียดความ
เปนมาและแรงจูงใจในการออกแบบทาเตน ทารํา เปนตน
(๔) งานศิลปกรรม แสดงรายละเอียดการสรางสรรคงานลักษณะตางๆ
(๕) งานดนตรีกรรม แสดงรายละเอียดการสรางสรรค ทํานอง คํารองและทํานอง
คํารองที่แตงเพื่อประกอบทํานอง การเรียบเรียงเสียงประสาน โนตเพลง หรือแผนภูมิเพลง
(๖) งานภาพยนตร งานโสตทัศนวัสดุ
แสดงรายละเอียดผลงาน เชน เนื้อเรื่องโดยยอ เปนตน
(๗) งานสิ่งบันทึกเสียง แสดงรายละเอียดของผลงาน เชน รายชื่อเพลง และผูแตง
พรอมแนบปกของอัลบั้ม (ถามี)
(๘) งานแพรเสียงแพรภาพ แสดงรายละเอียดการสรางสรรคผลงาน
(๙) งานอื่ น ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิ ทยาศาสตร หรื อแผนกศิ ล ปะ แสดง
รายละเอียดของผลงานสรางสรรคดังกลาว
หมวด ๓
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์
ขอ ๑๒ ใหเจาของลิขสิทธิ์ที่ยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตามระเบียบนี้ แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์
ที่แจงไว เชน การโอนลิขสิทธิ์ หรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิในลิขสิทธิ์ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแจงแกไข
เปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู เปนตน ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว โดยยื่นคําขอ (แบบ ลข.
๐๒) พรอมแนบเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ หรือสําเนา
คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์หากยังไมไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
(๒) สําเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงขอมูลนั้นๆ เชน สําเนาสัญญาโอน
สําเนาสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในลิขสิทธิ์ สําเนาทะเบียนบานกรณียายที่อยู เปนตน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ

หมวด ๔
การพิจารณาคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์
ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ใหเจาหนาที่พิจารณาคําขอและเอกสารหากครบถวนถูกตอง
ตามระเบียบนี้ ใหรับคําขอไวเพื่อดําเนินการตอไป
หากคําขอและเอกสารมีขอบกพรองในสวนอันเปนสาระสําคัญ ใหเจาหนาที่ปฏิเสธไมรับคําขอ และแจงใหผู
ยื่นคําขอรับไปดําเนินการใหถูกตองครบถวนกอน
หากคํ าขอบกพรองในส วนที่ไมใช สาระสําคัญ ให เจ าหนาที่แจงใหผู ยื่นคําขอแก ไขขอบกพร องให
สมบูรณครบถวน และเมื่อผูยื่นคําขอไดแกไขขอบกพรองดังกลาวแลวใหเจาหนาที่รับคําขอไวเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๑๔ ในกรณีที่เจาหนาที่พิจารณาคําขอแลวเห็นวางานที่นํามาแจงไมเขาขายงานประเภทใด
ประเภทหนึ่งตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ใหเจาหนาที่ปฏิเสธการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และชี้แจงเหตุผลใหผู
ขอทราบ
หากผู ขอโต แย งการปฏิ เ สธการรั บ แจ ง ของเจ าหน าที่ และยื น ยั น ที่ จ ะแจ ง ข อมู ล ดั งกล าว ให
เจาหนาที่รับคําขอไวและชี้แจงขั้นตอนตามระเบียบใหผูขอทราบ ใหเจาหนาที่สรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามสายงานเพื่อเสนอเรื่องตออธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อพิจารณา เมื่ออธิบดีมีคําสั่งประการใด ให
เจาหนาที่มีหนังสือแจงคําสั่งพรอมเหตุผลไปยังผูแจงขอมูลลิขสิทธิ์ทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ในหนังสือแจงคําสั่งใหระบุดวยวา
คําสั่งดังกลาวไมทําใหสิทธิของผูยื่นคําขออันพึงมีอยูจริงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ เสียไป
ขอ ๑๕ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาคําขอและขอเท็จจริงตามขอ ๑๔ และมีคําสั่งรับแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ ใหเจาหนาที่ดําเนินการกับคําขอดังกลาวตอไปภายใตระเบียบนี้

หมวด ๕
การพิจารณาคําขอและบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์
ข อ ๑๖ เมื่ อ เจ า ของลิ ข สิ ทธิ์ ยื่ น คํ า ขอแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงข อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์ ตามข อ ๑๒ ให
เจาหนาที่พิจารณาคําขอและเอกสาร หากครบถวนถูกตองตามระเบียบนี้ ใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลลงในทะเบียน
ขอมูล และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ลงในดานหลังของหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เมื่อบันทึก
เรียบรอยแลวใหสงหนังสือรับรองคืนใหแกเจาของลิขสิทธิ์

หมวด ๖
การจัดทําทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์
ขอ ๑๗ เมื่ อเจาหนาที่พิจ ารณาคํ าขอแจ งข อมูล ลิขสิ ทธิ์ ตามที่กําหนดในหมวด ๔ แล ว ให
เจาหนาที่จัดทําทะเบียนขอมูลและใหเลขทะเบียน ขอมูล โดยดําเนินการดังนี้
(๑) กําหนดสัญลักษณจําแนกตามประเภทของผลงานลิขสิทธิ์ และใหเลขทะเบียนใน
คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ รวมทั้ง กํากับบนสําเนาผลงานหรือภาพถาย หรือเอกสารประกอบคําขอ ในที่ที่สามารถ
มองเห็นไดงาย

(๒) การกําหนดสัญลักษณจําแนกตามประเภทผลงานลิขสิทธิ์ใหใชสัญลักษณดังนี้
ว.

หมายถึง วรรณกรรม

ว๑

หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร

น.

หมายถึง นาฏกรรม

ศ.

หมายถึง ศิลปกรรม

ศ.๑

หมายถึง จิตรกรรม

ศ.๒

หมายถึง ประติมากรรม

ศ.๓

หมายถึง ภาพพิมพ

ศ.๔

หมายถึง สถาปตยกรรม

ศ.๕

หมายถึง ภาพถาย

ศ.๖

หมายถึง ภาพประกอบ แผนที่
โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร

ศ.๗

หมายถึง ศิลปประยุกต

ด.

หมายถึง ดนตรีกรรม

ส.

หมายถึง โสตทัศนวัสดุ

ภ.

หมายถึง ภาพยนตร

บ.

หมายถึง สิ่งบันทึกเสียง

พ.

หมายถึง งานแพรเสียงแพรภาพ

อ.
หมายถึง งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
ทั้งนี้ ใหระบุเลขทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์ไวทายสัญลักษณจําแนกประเภทของผลงานลิขสิทธิ์ขางตน
หมวด ๗
การเพิกถอนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์
ขอ ๑๘ เจาหนาที่อาจเพิกถอนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนยื่นคําขอใหเพิกถอนขอมูลลิขสิทธิ์ที่ตนเปนผูแจงไว
ตามแบบ ลข.๐๓ พรอมแนบหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (รลข.๐๑) ถามี หรือ
(๒) เจ าของลิขสิทธิ์ ที่แท จริงยื่นคํ าขอใหเพิ กถอน ตามแบบ ลข. ๐๓ โดยแสดง
เหตุ ผ ลและหลั ก ฐานความเป น เจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ แ ท จ ริ ง เช น คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ของศาล คํ า ชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการ หรือหนังสือโอนสิทธิ์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในตางประเทศ เปนตน
การยื่นคําขอเพิกถอนตาม (๑) และ (๒) ใหผูขอเพิกถอนแนบสําเนาบัตรประจําตัวหรือ
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน
๖ เดือนของผูเพิกถอนและหนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
ขอ ๑๙ ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนยื่นคําขอเพิกถอน
ขอมูลลิขสิทธิ์ตาม ขอ ๑๘ (๑) ใหเจาหนาที่เสนอผูอํานวยการสํานักลิขสิทธิ์เพื่อดําเนินการเพิกถอนคําขอแจง
ขอมูลตามความประสงคของเจาของลิขสิทธิ์ดังกลาว และใหเจาหนาที่ประทับตราเพิกถอนบนคําขอแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์
ขอ ๒๐ ในกรณีที่เจาหนาที่ไดรับคําขอเพิกถอนขอมูลลิขสิทธิ์ตามขอ ๑๘(๒) ใหมีหนังสือแจงใหเจาของ
ลิขสิทธิ์ที่เปนผูแจงขอมูลลิขสิทธิ์ทราบ พรอมสงสําเนาคําขอเพิกถอนและเอกสารประกอบคําขอ โดยแจงใหผูแจงขอมูลลิขสิทธิ์
โตแยงคําขอเพิกถอนดังกลาว ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับหนังสือแจง
ข อ ๒๑ ในกรณี ที่ เ จ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ แ จ ง ข อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์ มิ ไ ด โ ต แ ย ง คํ า ขอเพิ ก ถอนภายใน
กําหนดเวลา ใหเจาหนาที่พิจารณาเพิกถอนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์นั้นและใหมีหนังสือ
แจงเจาของลิขสิทธิ์ทแี่ จงขอมูลดังกลาวที่ถูกเพิกถอนทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ในหนังสือใหระบุดวยวา

การเพิกถอนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไมทําใหสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หากมีอยูเสียไป

ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ที่แจงขอมูลลิขสิทธิ์ ไดโตแยงคําขอเพิกถอนและชี้แจงเหตุผล พรอ มทั้ง
สงเอกสารหลักฐาน (ถามี) ภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาหนาที่สรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนออธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยไปยังคูกรณีทราบ คําวินิจฉัยขี้ขาด
ของอธิบดีใหถือวาเปนที่สุด อยางไรก็ดี คําวินิจฉัยของอธิบดีดังกลาวไมเปนการหามคูกรณีดําเนินคดีกรณีโตแยง
สิทธิระหวางคูกรณีใน ชั้นศาล (หากมี)
ขอ ๒๒ เมื่อเจาหนาที่แจงการเพิกถอนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์ตาม
ขอ ๒๑ แลว ใหประทับตราเพิกถอนบนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์และใหเรียกหนังสือ
รับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (รลข. ๐๑) ที่ไดออกใหไวคืน

หมวด ๘
ใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
ขอ ๒๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (รลข. ๐๑) ชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญ
หายเจาของลิขสิทธิ์อาจรองขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ โดยยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองการแจงขอมูลตามแบบ ลข. ๐๔ พรอมทั้งแนบหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ฉบับที่ชํารุด หรือ
หลักฐานการแจงความวาหนังสือรับรองสูญหาย
ขอ ๒๔ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (รลข. ๐๒) ไมวาในกรณีใดๆ
ใหถือวามีผลเปนการยกเลิกหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ฉบับเดิม

หมวด ๙
การบริการขอมูลลิขสิทธิ์

ขอ ๒๕ ในกรณี ที่บุ คคลประสงค จ ะขอตรวจค น ข อมู ล ลิ ขสิ ทธิ์ ใหยื่ น คํ าขอตรวจค น ข อมู ล
ลิขสิทธิ์ตามแบบ ลข. ๐๕ โดยตรวจคนขอมูลจากฐาน ขอมูลทางคอมพิวเตอรของกรมทรัพยสินทางปญญา
ในกรณีที่มีบุคคลประสงคจะขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์ในแฟมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และผลงาน
หากเจาของลิขสิทธิ์ที่แจงขอมูลลิขสิทธิ์ระบุในคําขอดังกลาววาประสงคจะใหบุคคลอื่นตรวจดูขอมูลและ/หรือ
ผลงานของตนได ใหเจาหนาที่ดําเนินการใหบุคคลที่ขอตรวจคนตรวจดูขอมูลดังกลาวได

หมวด ๑๐
การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการนําผลงานลิขสิทธิ์เปนหลักประกันการชําระหนี้กับสถาบันการเงิน
ขอ ๒๖ ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์นําผลงานลิขสิทธิ์ไปเปน
หลักประกันการชําระหนี้กับสถาบันการเงิน ใหเจาของลิขสิทธิ์ยื่นคําขอ (ทปท.๐๑) เพื่อบันทึกขอมูลพรอมสง
สําเนาสัญญาการกูเงิน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง และหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ฉบับจริง
เมื่อไดรับคําขอและเอกสารแลว ใหเจาหนาที่พิจ ารณาและทําการบันทึกขอมูลในดานหลังของ
หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ บันทึกทะเบียนขอมูลและฐานขอมูลทางคอมพิวเตอรพรอมทั้งลงวันที่ยื่นคํา
ขอและลงลายมือชื่อผูบันทึกขอมูลดวย เมื่อบันทึกเรียบรอยแลว ใหสงหนังสือรับรอง ดังกลาวคืนใหแกผูขอ
ข อ ๒๗ ในกรณี ที่ เ จ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ยื่ น คํ า ขอ (ทปท.๐๒) เพื่ อ บั น ทึ ก การสิ้ น สุ ด การเป น
หลักประกันโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน พรอมสงหลักฐานแสดงการสิ้นสุดการเปนหลักประกัน
ดังกลาวและหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ฉบับจริง ใหเจาหนาที่ดําเนินการบันทึกขอมูลโดยปฏิบัติตาม ขอ
๒๖ วรรคสอง

หมวด ๑๑
เบ็ดเตล็ด

ขอ ๒๘ ในกรณีมีปญหาที่เจาหนาที่ไมสามารถปฏิบัติการตามระเบียบนี้ได ใหสรุปขอเท็จจริง
และขอปญหา พรอมความเห็นเสนออธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อพิจารณา และมีคําสั่งตอไป

ขอ ๒๙ ใหเจาของลิขสิทธิ์ที่ไดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไวแลว กอนระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา
วาดวยการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และการใหบริการขอมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ใชบังคับและ มีความประสงคที่จะขอหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ยื่นคําขอรับหนังสือ รับรองดังกลาว
โดยใชแบบ ลข. ๐๖ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน
๖ เดือน
กอนออกหนั งสือรั บรองการแจงข อมูลลิ ขสิทธิ์ ใหเจาหนาที่ แจงเจาของลิขสิทธิ์ที่ขอออกหนั งสือรั บรอง
ตรวจสอบขอมูลในคําขอใหเปนปจจุบัน และ ยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์ตามระเบียบนี้

บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๐ บรรดาขอมูลลิขสิทธิ์ที่ไดแจงไวแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ ใชบังคับใหมีผลอยูตอไป
และใหอยูภายใตบังคับของระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

คณิสสร นาวานุเคราะห
(นายคณิสสร นาวานุเคราะห)
อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา

ญ. แบบฟอรม คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์

ฎ. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบตั ร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่มา : เว็บไซดของกรมทรัพยสินทางปญญา
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=240&Itemid=470

พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒
แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐ และการออกแบบผลิตภัณฑ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๓ในพระราชบัญญัตินี้
"สิทธิบัตร" หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ
ตามที่กําหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้
"อนุสิทธิบัตร" หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ ตามที่กําหนดในหมวด ๓
ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้
"การประดิษฐ" หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลให ไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม หรือการกระทําใด ๆ ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี
"กรรมวิธี" หมายความวา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษาใหคงสภาพ
หรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ และรวมถึงการใชกรรมวิธีนั้น ๆ ดวย
"แบบผลิตภัณฑ" หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบ ของลวดลาย หรือสีของ
ผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้ง
หัตถกรรมได
"ผูทรงสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร

"ผูทรงอนุสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบัตร
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบัตร
"พนักงานเจาหนาที"่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความ รวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด ๒
สิทธิบัตรการประดิษฐ
สวนที่ ๑
การขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบ ดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น และ
(๓) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖ การประดิษฐขึ้นใหม ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว
งานที่ปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปนี้ดวย

(๑) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๒) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยู
แลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไมวาการเปดเผยนั้นจะกระทําโดยเอกสาร สิ่งพิมพ
การนําออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใด ๆ
(๓) การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร
(๔) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกินสิบแปดเดือน
กอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให
(๕) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร และได
ประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
การเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจากการ กระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย
หรือการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผูประดิษฐ รวมทั้งการแสดงผลงานของผูประดิษฐในงานแสดง
สินคาระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการและการเปดเผยสาระสําคัญหรือ
รายละเอียดดังกลาวไดกระทําภายในสิบสองเดือนกอนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิใหถือวาเปนการเปดเผยสาระ
สําคัญหรือรายละเอียดตาม (๒)
มาตรา ๗ การประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนที่ประจักษโดยงายแกบุคคล
ที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น
มาตรา ๘ การประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม ไดแก การ ประดิษฐที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
มาตรา ๙ การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
(๑) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตาม ธรรมชาติ สัตว พืช หรือสารสกัดจาก
สัตวหรือพืช
(๒) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(๓) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
(๔) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว
(๕) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
มาตรา ๑๐ ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะไดรับการระบุชื่อวาเปนผูประดิษฐใน
สิทธิบัตรสิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได

การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและ ผูรับโอน
มาตรา ๑๑ สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐซึ่งลูกจางไดประดิษฐขึ้น โดยการทํางานตามสัญญา
จางหรือโดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทําการประดิษฐ ยอมตกไดแกนายจางเวนแตสัญญาจางจะระบุไวเปน
อยางอื่น
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางที่ทําการประดิษฐสิ่ง หนึ่งสิ่งใดดวยการใชวิธีการ สถิติหรือ
รายงานซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้นแมวาสัญญาจางจะมิไดเกี่ยวของ
กับการประดิษฐ
มาตรา ๑๒ เพื่อสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพื่อความเปนธรรมแกลูกจางในกรณีที่การประดิษฐของ
ลูกจางตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถานายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนําสิ่งประดิษฐนั้นไปใช ให
ลูกจางมีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติได
ใหลูกจางที่ทําการประดิษฐตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรับ บําเหน็จพิเศษจากนายจาง
สิทธิที่จะไดรับบําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม
การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหยื่นตออธิบดีตาม หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จพิเศษ ใหแกลูกจางตามที่เห็นสมควรโดยคํานึงถึงคาจาง
ความสําคัญในการประดิษฐ ประโยชน ที่นายจางไดรับหรือจะไดรับจากการประดิษฐดังกลาว และเงื่อนไขอื่นตามที่
กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการประดิษฐของขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหถือวาขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิเชนเดียวกับลูกจางตามความ
ในมาตรา ๑๒ เวนแตระเบียบของทางราชการหรือองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรไดตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูใน
ประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได
(๔) มีภูมิลําเนา หรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังใน
ประเทศไทย หรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตร
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๑๕ ถามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐรวมกัน บุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรรวมกัน
ในกรณีผูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตร หรือติดตอ ไมได หรือไมมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ผูประดิษฐคน
อื่นจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได
ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบัตรจะขอเขาเปนผูรวมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ไดกอนมีการออกสิทธิบัตร เมื่อ
ไดรับคําขอแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ใหสงสําเนาคําขอไป
ยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นดวย
ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับ สิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร มาให
ถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติม ก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีได
วินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๑๖ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกัน ใหบุคคลซึ่งไดยื่น
คําขอรับสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตร ในวันเดียวกัน ใหทําความตกลงกันวาจะ
ใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสู
ศาลภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดดังกลาว ให
ถือวา บุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
(๒) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
(๓) รายละเอียดการประดิษฐที่มีขอความสมบูรณ รัดกุม และชัดแจง อันจะทําใหผูมีความชํานาญในระดับ
สามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐนั้นได และตองระบุวิธีการใน
การประดิษฐที่ดีที่สุดที่ผูประดิษฐจะพึงทราบได
(๔) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร หาก
คําขอรับสิทธิบัตรเปนไปตามที่กําหนดในความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอ
ดังกลาวเปนคําขอรับสิทธิบัตรตาม พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๘ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะการประดิษฐอยางเดียว คําขอรับสิทธิบัตรเพื่อ
การประดิษฐหลายอยางในคําขอฉบับเดียวกัน จะกระทําไดตอเมื่อการประดิษฐหลายอยางนั้นมีความเกี่ยวพันอัน
อาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน
มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือสิ่งประดิษฐในงานแสดงตอสาธารณชน ซึ่งหนวยงานของรัฐ
เปนผูจัดหรืออนุญาตใหมีขึ้นในราชอาณาจักร ถาไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายในสิบสอง
เดือนนับแตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวา ไดยื่นคําขอนั้นในวันเปดงานแสดงนั้น
มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐไวนอก
ราชอาณาจักร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นใน ราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแตวันที่ได
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปน ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอก
ราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได
มาตรา ๒๐ ผูขอรับสิทธิบัตรอาจขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตรได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง แตการแกไขเพิ่มเติมนั้นตองไมเปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ
มาตรา ๒๑ หามมิใหเจาพนักงานซึง่ มีหนาที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐ
หรือยอมใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ ไมวาโดยวิธีใด ๆ กอนมีการประกาศโฆษณาตาม
มาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอม เปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๒๒ หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดิษฐนั้นไดมีผูยื่นคําขอรับ สิทธิบัตรไวแลวเปดเผย
รายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธีใด ๆ หรือกระทําโดยประการอื่นที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูขอรับ
สิทธิบัตร กอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเปนการประดิษฐ ที่ตองรักษาไว
เปนความลับเพื่อประโยชนแกความมั่นคงแหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปกปดสาระสําคัญและ
รายละเอียดการประดิษฐนั้นไวเปนความลับ จนกวาจะสั่งเปนอยางอื่น
หามมิใหบุคคลใดรวมทั้งผูขอรับสิทธิบัตรเปดเผยสาระสําคัญหรือ รายละเอียดการประดิษฐ โดยรูอยูวาอธิบดีไดสั่ง
ใหปกปดไวเปนความลับตามวรรคหนึ่ง เวนแต จะมีอํานาจทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย

สวนที่ ๒
การออกสิทธิบัตร

มาตรา ๒๔ ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๑๗
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดย กฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชนในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือองคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศ หรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการ
ประดิษฐตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือรายละเอียดการประดิษฐตามมาตรา ๑๗
(๓) ตามคําขอรับสิทธิบัตรได และอธิบดีอาจใหถือวาการปฏิบัติงานในการตรวจสอบนั้นเปนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เจาหนาที่ได
มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคําขอ รับสิทธิบัตรใดมีการ
ประดิษฐหลายอยางที่ไมมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน ใหแจงใหผูขอรับ
สิทธิบัตรแยกคําขอสําหรับการประดิษฐแตละอยาง
ถาผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางหนึ่งอยางใดที่ไดแยกตามวรรคหนึ่ง
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ใหถือวาไดยื่นคําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรครั้งแรก
การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย กฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมเห็นดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองยื่นอุทธรณ
คําสั่งตออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน เมื่ออธิบดี ไดวินิจฉัยและมีคําสั่งแลว ใหคําสั่งของอธิบดีเปนที่สุด
มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับสิทธิบัตรมาใหถอยคํา
ชี้แจง หรือใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักร ใหผูขอรับสิทธิบัตรสงผลการ
ตรวจสอบการประดิษฐ หรือรายละเอียดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูขอรับสิทธิบัตร สงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปน
ภาษาไทย
ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไมสงเอกสารตามวรรค
สองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนอธิบดีอาจขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เห็น สมควร

มาตรา ๒๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ตออธิบดีแลว
(๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับ
ความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร นั้นและใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําสั่งโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแต
วันที่อธิบดีมีคําสั่ง
(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับความ
คุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง และกอนการประกาศโฆษณา ใหพนักงานเจาหนาที่แจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่
อธิบดีกําหนด หรือโดยมีหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เพื่อใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคา ธรรม
เนียมการประกาศโฆษณา หากผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงหรือไดรับหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือ
แจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผูขอรับสิทธิบัตรยังไมชําระ
คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก ใหถือวาผูขอรับ
สิทธิบัตรละทิ้งคําขอรับ สิทธิบัตร
มาตรา ๒๙ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองยื่นคําขอใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายใน หาปนับแตวันประกาศโฆษณา ในกรณี
ที่มีการคัดคานและมีการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตาม มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแต
วันที่คําวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แลว แตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคําขอภายในเวลาที่
กําหนดไว ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่อธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงาน หรือองคการ
สิทธิบัตรของรัฐตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๕ ถามีคาใชจายในการ
ตรวจสอบการประดิษฐนั้น ใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาใชจายนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่
พนักงานเจาหนาที่ แจงใหทราบ ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคําขอรับ
สิทธิบัตร
มาตรา ๓๐ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ถาปรากฏวาคําขอรับ สิทธิบัตรไมชอบดวย
มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหอธิบดี สั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผูคัดคานในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๑ และใหประกาศ
โฆษณาคําสั่งนั้นตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวาผู
ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ จะยื่นคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได แตตองยื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตาม
มาตรา ๒๘

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนา คําคัดคานไปยังผูขอรับสิทธิบัตร ใหผู
ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ผูขอรับสิทธิบัตรไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอรับสิทธิบัตร
ไมยื่นคําโตแยง ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมทั้งแสดงหลักฐาน
มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคาน หรือผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดง
หรือแถลงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔แลว ใหแจงคําวินิจฉัยและคําสั่งไปยังผูคัดคานและ
ผูโตแยงพรอมดวยเหตุผล
มาตรา ๓๓ เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๙
และพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว ให พนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการตรวจสอบ
เสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาไมมีเหตุขัดของ
ในการออกสิทธิบัตร และเปนกรณีที่ไมมีการคัดคานตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๑
แตอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูขอรับสิทธิบัตร เปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีสั่งใหรับจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตร
ใหแกผูขอรับ สิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออก สิทธิบัตร
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหจด ทะเบียนการประดิษฐและออก
สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ ชําระคาธรรมเนียม แตตองไมกอนสิ้นระยะเวลา
อุทธรณตามมาตรา ๗๒ ถาผูขอรับสิทธิบัตร ไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสองใหถือวาละทิ้งคํา
ขอรับสิทธิบัตร
สิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีผูคัดคานตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร
ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดี หรือไดอุทธรณ คําสั่งของอธิบดีและคณะกรรมการ
หรือศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดแลว ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันมีคําสั่งของอธิบดี หรือนับแตวันที่คณะกรรมการหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึง
ที่สุด แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดยื่นคําขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และให
ถือวาการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูถูกคัดคานตามมาตรา ๒๘ เปนประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
ของผูคัดคานดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใดจะยื่นคําคัดคานคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกวานั้น
ไมได

ในการออกสิทธิบัตรใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรและ
ตรวจสอบการประดิษฐของผูคัดคานตามมาตรา ๒๔ และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับแกผูคัดคานดวย

สวนที่ ๓
สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร
มาตรา ๓๕ สิทธิบัตรการประดิษฐใหมีอายุยี่สิบปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มี
การดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดี
ดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น
มาตรา ๓๕ ทวิ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๓๖ กอนวันออกสิทธิบัตร มิให ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผู
ทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศโฆษณาคําขอดังกลาว
ตามมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํา รูวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว หรือไดรับคําบอก
กลาวเปนลายลักษณอักษรวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมี
สิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคลผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาว ใหยื่นฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการ
ออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว
มาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร
(๒) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใช กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๑) การกระทําใด ๆ เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ตองไมขัดตอการใช
ประโยชนตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไมทําใหเสื่อมเสียตอประโยชนอันชอบธรรมของผูทรงสิทธิบัตรเกิน
สมควร
(๒) การผลิตผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธีดังที่ผูทรงสิทธิบัตรไดจด ทะเบียนไว ซึ่งผูผลิตผลิตภัณฑหรือผูใช
กรรมวิธีดังกลาวไดประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือ เครื่องใชเพื่อประกอบกิจการดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยื่น
ขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผูผลิตหรือผูใชกรรมวิธีไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้
โดยไมอยูภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙ ทวิ
(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ
รวมทั้งการกระทําตอผลิตภัณฑยาดังกลาว

(๔) การกระทําใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูขอมีวัตถุประสงคที่จะผลิต จําหนาย หรือนําเขา
ซึ่งผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร ดังกลาวสิ้นอายุลง
(๕) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณอื่นของ
เรือของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศ
ไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่เรือดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และ
จําเปนตองใชอุปกรณดังกลาวกับเรือนั้น
(๖) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การสรางการทํางาน หรืออุปกรณอื่น
ของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ
(๗) การใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณา-จักร ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หากผู
ทรงสิทธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว
มาตรา ๓๖ ทวิ สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุ
ในขอถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐตามขอ ถือสิทธิ ใหพิจารณาลักษณะของการประดิษฐที่ระบุ
ในรายละเอียดการประดิษฐและรูปเขียนประกอบดวย
ขอบเขตของการประดิษฐที่ไดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐที่แมจะมิไดระบุในขอถือสิทธิ
โดยเฉพาะเจาะจง แตเปนสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชนใชสอย และทําใหเกิดผลทํานองเดียวกับลักษณะของการ
ประดิษฐที่ระบุไวในขอ ถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่
เกี่ยวของกับการประดิษฐนั้น
มาตรา ๓๗ ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรืออักษรตางประเทศที่มี
ความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑหรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตร
การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสิทธิบัตรไวดวย
มาตรา ๓๘ ผูทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา ๓๖ และมาตรา
๓๗ หรือจะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคลอื่นก็ได
มาตรา ๓๙ การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น
(๑) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขัน
โดยไมชอบธรรมไมไดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการ แขงขันโดยไมชอบ
ธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(๒) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร ชําระคาตอบแทนสําหรับการใชการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไมได
การกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนที่ขัดตอบทบัญญัติ แหงมาตรานี้ เปนโมฆะ
มาตรา ๔๐ ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิบัตรรวมกัน ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผู
ทรงสิทธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิใชสิทธิตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูทรง
สิทธิบัตรรวมคนอื่น แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตร ตามมาตรา ๓๘ ตองไดรับความ
ยินยอมจาก ผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน
มาตรา ๔๑ การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ตองทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบัตรขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๙ ให
อธิบดีเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวาสัญญานั้นขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๙
ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียนสัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาใหสวนที่สมบูรณแหงสัญญานั้นแยกจากสวนที่ไม
สมบูรณได ในกรณีนั้นอธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได
(ความในวรรคสามถูกยกเลิก)
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง

สวนที่ ๔
การชําระคาธรรมเนียมรายป
มาตรา ๔๓ ผูทรงสิทธิบัตรตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เริ่มแตปที่หาของอายุ
สิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของ ปที่หานั้นและของทุก ๆ ปตอไป
ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาแหงอายุสิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับปที่
หาถึงปที่ออกสิทธิบัตร ใหชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร
ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองเสีย
คาธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียม รายป โดยตองชําระคาธรรมเนียมรายปพรอมทั้ง
คาธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นกําหนดเวลาชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง

เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผูทรงสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียม
เพิ่ม ใหอธิบดีทํารายงานตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอน
สิทธิบัตรวามีเหตุจําเปนไมอาจชําระคาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมเพิ่มภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามได
คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๔๔ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาโดยชําระ ทั้งหมดในคราวเดียวแทนการชําระ
คาธรรมเนียมเปนรายปก็ได
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไปแลว แตไดมีการแกไขอัตราคาธรรมเนียม
รายป หรือผูทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผูทรงสิทธิบัตรไมตองชําระคาธรรมเนียม
รายปเพิ่มเติม หรือไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ไดจายลวงหนาไปแลวนั้น

สวนที่ ๕
การใชสิทธิตามสิทธิบัตร
มาตรา ๔๕ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอใหบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตาม สิทธิบัตรของตนลงใน
ทะเบียนสิทธิบัตรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได
เมื่อไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแลวและมีผูมาขอใชสิทธิบัตรนั้น ใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลซึ่งขอใช
สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นใชสิทธิบัตรได ตามเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร ที่ผูทรง
สิทธิบัตรและผูขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดให
อธิบดีกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร
คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะ กรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัยนั้น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
เมื่อไดมีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียม รายปสําหรับสิทธิบัตรนั้นลงตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมรายป
มาตรา ๔๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือสี่ปนับแตวัน ยื่นขอรับสิทธิบัตร แลวแต
ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่
ยื่นคําขอมีพฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตร ไมใชสิทธิโดยชอบดังตอไปนี้

(๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร หรือ
(๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการขายผลิตภัณฑ
ดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความ ตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวา ผูขอไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเงื่อนไขและ คาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไม
สามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกทั้งมาตรา
มาตรา ๔๗ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผลเปนการ ละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรอื่น
ผูทรงสิทธิบัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิดังกลาวจะยื่นคําขอใช สิทธิตามสิทธิบัตรอื่นตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนา อยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปนผลดี
ทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบัตรที่ขอใช
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใชสิทธิตามสิทธิบัตรของผูขอใชสิทธิภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขอใช
สิทธินั้น
(๓) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น เวนแต จะเปนการโอนไปพรอมกับสิทธิบัตร
ของตน
ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดยได
เสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ แหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลา
อันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ ทวิ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ไดรับอนุญาตใหใชตามมาตรา ๔๖ อาจมีผลเปนการ
ละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอีก ผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ จะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นนั้น
ตออธิบดีก็ไดภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปนผลดี
ทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบัตรที่ขอใช

(๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดยไดเสนอ
เงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอัน
สมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๗ ทวิ
สําหรับผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียวใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได ในกรณีนี้ผูทรงสิทธิบัตรไมมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทน
มาตรา ๔๙ ในการยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผูขอใชสิทธิตองเสนอ
คาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พรอมกับคําขอใชสิทธิ สําหรับกรณีการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๗ ผู
ขอใชสิทธิ ตองยินยอมอนุญาตใหผูทรงสิทธิบัตรที่ตนขอใชสิทธิเปนผูมีสิทธิใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเปนการ
ตอบแทนดวย
เมื่อไดรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจง
กําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสองดวย
ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาต
ใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถอยคําชี้แจง ใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรง
สิทธิบัตรและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัยนั้น
มาตรา ๕๐ เมื่ออธิบดีวินิจฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เปนผูสมควร
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ใหอธิบดีกําหนด คาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และ
ขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามที่
ผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตไดตกลงกัน และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดี

กําหนด ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัด สิทธิดังกลาวตามที่อธิบดี
พิจารณาเห็นสมควร ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณอัน จําเปน
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะอนุญาตใหผูรับอนุญาตรายอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนดวยก็ได
(๓) ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่น เวนแตจะโอนกิจการหรือชื่อเสียงในทางการคา
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธินั้น ดวย
(๔) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเปนสําคัญ
(๕) คาตอบแทนที่กําหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี
เมื่ออธิบดีไดกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิดังกลาวแลว ใหอธิบดีสั่งให
ออกใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัยนั้น
การออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ใหเปนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ ทวิ ใบอนุญาตใหใชสิทธิที่ออกใหดวยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกไดหากปรากฏวาเหตุ
แหงการอนุญาตไดหมดสิ้นไปและไมอาจเกิดขึ้นไดอีก และการ ยกเลิกดังกลาวจะไมกระทบกระเทือนสิทธิหรือ
ผลประโยชนที่ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธินั้น
การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรค สาม และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือ การอันจําเปนในการปองกัน
ประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม หรือปองกันหรือบรรเทาการ
ขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอยางอื่นอยางรุนแรง หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น กระทรวง
ทบวง กรม อาจใชสิทธิ ตามสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคลอื่น
กระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือ
โดยไมชักชา ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับเงื่อนไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ
ในการนี้ใหยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี การกําหนด
คาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของ ผูทรงสิทธิบัตร และใหนํามาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรใด ๆ ก็ไดเพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ โดยเสีย
คาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรง สิทธิบัตร และตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งนั้น

สวนที่ ๖
การคืนสิทธิบัตร การเลิกขอถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร
มาตรา ๕๓ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตร หรือเลิกขอถือสิทธิบางขอก็ได โดยทําตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอตามวรรคหนึ่ง ถามีผูทรงสิทธิบัตรรวม ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน หรือถามีการอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มาตรา
๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นดวย
มาตรา ๕๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา
๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ บุคคลผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได
มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา ๕๐ แลว ปรากฏวาเมื่อพน
กําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ดังกลาว ผูทรงสิทธิบัตร ผูรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตร หรือผู
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร มิไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือในขณะนั้นไมมีผูใดขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่ง
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวใน
ราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวามีเหตุ อันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว

(๒) ผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดย ฝาฝนมาตรา ๔๑
กอนการขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีมีคําสั่งใหทําการสอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งใหผู
ทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบัตรทราบเพื่อยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตน การยื่นคําแถลง
ดังกลาวตองยื่นภายใน หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง อธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําชี้แจงหรือใหสง
เอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได
เมื่ออธิบดีไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรใหเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีทํา
รายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบัตร
สวนที่ ๗
(ถูกยกเลิก)

หมวดที่ ๓
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ไดตองเปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมเพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑ ใหม
(๑) แบบผลิตภัณฑที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๒) แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียด ในเอกสารหรือสิ่งพิมพที่ได
เผยแพรอยูแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๓) แบบผลิตภัณฑที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ มาแลวกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร
(๔) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นไดวาเปนการเลียนแบบ
มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได
(๑) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้

(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ
(๒) ขอความระบุผลิตภัณฑที่จะใชกับแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตร
(๓) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๔) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะแบบผลิตภัณฑที่ใชกับผลิตภัณฑอยางเดียว
การกําหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑไวนอก
ราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ นั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแตวันที่
ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอก
ราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได
มาตรา ๖๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว แตกอนที่อธิบดีสั่งใหรับ
จดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑและออกสิทธิบัตร ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา ๕๖
มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร
และใหพนักงานเจาหนาที่ แจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑
พรอมทั้งปดสําเนาคําสั่งไว ณ สถานที่รับคําขอรับสิทธิบัตรดวย
ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและมีผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๓๑ ใหอธิบดีพิจารณาคําคัดคานของผูคัดคานตอไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๒
มาตรา ๖๒ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุสิบปนับแตวันขอรับ สิทธิบัตรในราชอาณาจักร ใน
กรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ มิใหนับระยะเวลาใน
ระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น
มาตรา ๖๒ ทวิ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๖๓ กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผู
ทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการออกแบบผลิตภัณฑ ที่ขอรับสิทธิบัตร และไดมีการประกาศโฆษณา
คําขอดังกลาวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํารูวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นได
มีการยื่นขอรับสิทธิบัตร ไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการ
ยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียก
คาเสียหายดังกลาวใหยื่นฟองตอศาล หลังจากที่ไดมีการออก สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว
มาตรา ๖๓ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑตาม สิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว
เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง ผลิตภัณฑที่ใชแบบผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตการใชแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อประโยชนในการ ศึกษาหรือวิจัย

มาตรา ๖๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ บุคคลผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะฟอง
ตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได
มาตรา ๖๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๓ ในหมวด ๒ วาดวยสิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ วาดวย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑโดยอนุโลม

หมวด ๓ ทวิ
อนุสิทธิบัตร
มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางเดียวกันไมได
มาตรา ๖๕ จัตวา ผูขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิที่จะ
ขอรับจากอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตร หรือจากสิทธิบัตรเปนอนุสิทธิบัตรไดกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและ
ออกอนุสิทธิบัตร หรือกอนการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา ๒๘ แลวแตกรณี และผูขอมีสิทธิให
ถือเอาวันยื่นคําขอเดิมเปนวัน ยื่นคําขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร ให พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
คําขอรับอนุสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๑๗ และตรวจสอบวาการประดิษฐนั้น
ไดรับการคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศประกอบดวยมาตรา ๙ หรือไม และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
(๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรไมถูกตองตาม มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา
๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับ
อนุสิทธิบัตรนั้นและให พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับ อนุ
สิทธิบัตร หรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่ง

(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗
และการประดิษฐนั้นไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหจดทะเบียน
การประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร และกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร ใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงผูขอ รับอนุสิทธิบัตรเพื่อใหผูขอรับอนุสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและคา ธรรม
เนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ (๒)
อนุสิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหนึ่งปนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร
บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐที่ไดรับ อนุสิทธิบัตรมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕
ทวิ หรือไมก็ได
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐ และ
ทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวาการประดิษฐ
นั้นมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีแจง ใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่กําหนดใน มาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีมีคําสั่งให
สอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งใหผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบ เพื่อยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง และอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็
ได และเมื่อไดสอบสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะ ตามที่กําหนดใน
มาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีทํารายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น และแจง
ใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายใน สิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง
มาตรา ๖๕ สัตต อนุสิทธิบัตรใหมีอายุหกปนับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราช- อาณาจักร ในกรณีที่มีการ
ดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลา
ในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของอนุสิทธิบัตรนั้น
ผูทรงอนุสทิ ธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราวมีกําหนดคราวละสองป โดยใหยื่นคําขอตออายุ
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันกอนวันสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ให
ถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียน อยูจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
การขอตออายุอนุสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๕ อัฏฐ ผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “อนุสิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร อสบท. หรืออักษร
ตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะ บรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการ
โฆษณาการประดิษฐตามอนุสิทธิบัตร

การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขอนุสิทธิบัตรไวดวย
มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคล ผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงานอัยการจะฟอง
ตอศาลขอใหเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้นก็ได
มาตรา ๖๕ ทศ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ ทวิ มาตรา ๓๖
มาตรา ๓๖ ทวิ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๐ ทวิ มาตรา ๕๑ มาตรา
๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ ในหมวด ๒ วาดวยสิทธิบตั รการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ ทวิ วาดวยอนุ
สิทธิบัตร โดยอนุโลม
หมวดที่ ๔
คณะกรรมการสิทธิบัตร
มาตรา ๖๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสิทธิบัตร” ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
พาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร เภสัชศาสตร เศรษฐศาสตร และนิติศาสตร อีกไมเกินสิบสอง
คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหกคน
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี แตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูได รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
มาตรา ๖๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก

(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน ที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๕
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒
(๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอ ความเห็นตอ
คณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา
๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวย มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ผูมีสวนไดเสียตามมาตราดังกลาวมีสิทธิอุทธรณ

ตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของ อธิบดี ถาไมอุทธรณภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ถามีคูกรณีใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนาอุทธรณ
ไปยังคูกรณีดวย
มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี หรือพิจารณารายงานการสอบสวน
ของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของ อธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๔๓ เพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คณะกรรมการจะใหผูคัดคาน หรือผูโตแยง
หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๔ เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยหรือมีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐
มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐
หรือมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๗๒ แลว ใหแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งพรอมดวยเหตุผลไปยังผูอุทธรณและคูกรณี หรือผู
ทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตาม อนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี
คูกรณีฝายใดไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําวินิจฉัยหรือคําสั่ง ถาไมดําเนินคดีภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการเปน
ที่สุด
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหศาลสั่งใหคณะกรรมการหรืออธิบดีเสีย
คาฤชาธรรมเนียมแทนฝายอื่น
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๗๕ หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” “อนุสิทธิบัตร
ไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษร ตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใด ๆ
มาตรา ๗๖ หามมิใหบุคคลใดใชคําวา “รอรับสิทธิบัตร” หรือ “รอรับ อนุสิทธิบัตร” หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะ บรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ใด ๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาคําขอนั้น

มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ ฟองผูฝาฝน
สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเปนคดีแพง หากผูทรง สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจนไดวา
ผลิตภัณฑที่จําเลยผลิต มีลักษณะเชนเดียวกันหรือคลายกันกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตร
หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร ใหสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยไดใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร เวนแต
จําเลยจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอื่น
มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง อัน
เปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตาม มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละ
เวนการกระทําดังกลาว นั้นได การที่ศาลมีคําสั่งดังกลาวไมตัดสิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรที่จะเรียก
คาเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี
มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรง อนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือ
มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวน ที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหายรวมทั้ง
การสูญเสียประโยชน และคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรดวย
มาตรา ๗๗ จัตวา บรรดาสินคาที่อยูในครอบครองของผูกระทําการอันเปน การฝาฝนสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ให
ริบเสียทั้งสิ้น ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคําสั่งใหทําลายสินคาดังกลาวหรือดําเนินการอยางอื่นเพื่อปองกันมิให
มีการนําเอาสินคาดังกลาว ออกจําหนายอีกก็ได
มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยาง
เดียวกันโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาบุคคลนั้นขอรับ อนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น
มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดย ไมไดรวมกัน และมีบุคคลฝาย
หนึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร แตบุคคลอีกฝายหนึ่งไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
(๑) ใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรไวกอน เปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น
(๒) ถามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับ อนุสิทธิบัตร ใหพนักงานเจาหนาที่แจง
ใหผูขอรับสิทธิบัตรและผูขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อให ทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือให
มีสิทธิรวมกัน และจะใหคําขอรับ สิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนคําขอสําหรับการประดิษฐนั้น ถาตกลงกัน
ไมไดภายใน เวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา ที่
อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตรและละ
ทิ้งคําขอรับอนุสิทธิบัตร

มาตรา ๗๗ สัตต ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือวันประกาศโฆษณาการ
จดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐใด ผูขอรับอนุสิทธิบัตร ผูทรงอนุสิทธิบัตร ผู
ขอรับสิทธิบัตร หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐนั้นอาจไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกันกับ
ของตน และตนไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
หรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ ตรวจสอบและทํารายงานการตรวจสอบเสนอ
อธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวาการจดทะเบียน
การประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นจะไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการ
ประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนวัน
เดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร หรือวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรของผูขอใหตรวจสอบ ใหอธิบดีแจงใหผูขอรับ
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร และผูขอใหตรวจสอบทราบ เพื่อใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผู
เดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดี กําหนด ใหถือวาบุคคลเหลานั้นมีสิทธิรวมกันใน
การประดิษฐนั้น
มาตรา ๗๗ อัฏฐ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวย มาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได
ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี
และไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐนั้นในวันเดียวกัน ผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุ
สิทธิบัตร หรือผูมีสวนไดเสียอื่น หรือ พนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดีเรียกใหผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตร
นั้นทําความตกลง กันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน และตองทําความตกลงกันวาจะเลือก
ใหการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ถาตก
ลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหถือวาผูทรงสิทธิบัตรและผู ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิรวมกันและใหถือวาการ
ประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตร
มาตรา ๗๘ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิของผูใดสูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให
เจาของขอรับใบแทนสิทธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธินั้นไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๗๙ บรรดาคําขอ คําคัดคาน คําโตแยง และคําอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติ นี้ ใหใชแบบพิมพ
และมีสําเนาตามที่อธิบดีกําหนด

มาตรา ๘๐ บรรดาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอรับอนุสิทธิบัตร การประกาศโฆษณา คําขอรับสิทธิบัตร คํา
ขอใหตรวจสอบการประดิษฐ คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร คําขอตออายุ อนุสิทธิบัตร คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คํา
ขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําอุทธรณคําสั่งหรือ
คําวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทน ใบอนุญาตใหใชสิทธิ คําขออื่น ๆ การคัดสําเนา
เอกสารและการรับรองสําเนาเอกสาร ใหเสีย คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ ๖
ความผิดและกําหนดโทษ
มาตรา ๘๑ เจาพนักงานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ มาตรา ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๓ วรรค
สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิก
มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิก
มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิก
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไมไดรับอนุญาตจากผู
ทรงสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน สี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๓๖ โดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูทรงอนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๘๗ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุสิทธิบัตร โดย
การแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหไดไปซึ่ง สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ผูดําเนินกิจการหรือ
ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิด นั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
กระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
-------------------------------------

ผูสนองพระราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม*
๑. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

๒. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑอยางเดียวกัน และยื่นขอใน
คราวเดียวกันตั้งแต ๑๐ คําขอขึ้นไป

๑๐,๐๐๐ บาท

๓. การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร

๕๐๐ บาท

๔. คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๕. คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

๖. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

๗. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ
ปที่ ๕

๒,๐๐๐ บาท

ปที่ ๖

๔,๐๐๐ บาท

ปที่ ๗

๖,๐๐๐ บาท

ปที่ ๘

๘,๐๐๐ บาท

ปที่ ๙

๑๐,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๐

๑๒,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๑

๑๔,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๒

๑๖,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๓

๑๘,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๔

๒๐,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๕

๓๐,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๖

๔๐,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๗

๕๐,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๘

๖๐,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๙

๗๐,๐๐๐ บาท

ปที่ ๒๐

๘๐,๐๐๐ บาท

หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว

๔๐๐,๐๐๐ บาท

๘. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ปที่ ๕

๑,๐๐๐ บาท

ปที่ ๖

๒,๐๐๐ บาท

ปที่ ๗

๓,๐๐๐ บาท

ปที่ ๘

๔,๐๐๐ บาท

ปที่ ๙

๕,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๐

๖,๐๐๐ บาท

หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว

๒๐,๐๐๐ บาท

๙. คาธรรมเนียมรายปสําหรับอนุสิทธิบัตร
ปที่ 5

๒,๐๐๐ บาท

ปที่ 6

๔,๐๐๐ บาท

หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว

๖,๐๐๐ บาท

๑๐. คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร
ครั้งที่ ๑

๑๔,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๒

๒๒,๐๐๐ บาท

๑๑. คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๑๒. คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๑๓. คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๑๔. ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๑๕. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ ฉบับ
ละ
๑๖. คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

๑๗. การคัดสําเนาเอกสาร หนาละ
๑๘. การรับรองสําเนาเอกสารเอกสารเกิน ๑๐ หนา ฉบับละ
เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา หนาละ
๑๙. คําขออื่น ๆ ฉบับละ

๑๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐ บาท
๑๐๐ บาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมนี้แกไขใหมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ ดัง
ขอความที่ปรากฏนี้แลว
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อสงเสริมใหมีการคนควาวิจัยและ
ประดิษฐผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม และการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ที่เปนประโยชนและเปนการกาวหนา
ทางเทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในประเทศ และเพื่อใหผูประดิษฐและผูออกแบบ
ผลิตภัณฑไดรับการคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑโดยหามมิใหบุคคลอื่นลอกเลียนหรือเลียน
การประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑนี้โดยมิไดคาตอบแทน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนที่ ๓๕ ลง
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒
ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕
และ
ฉบับที่สาม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๒
หมายเหตุ :เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลของมาตรา ๒ ของพระราชบัญญัตินี้
จะทําใหบทบัญญัติตาง ๆ มีผลใชบังคับเมื่อ พนกําหนดหนึ่งรอย แปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (ประกาศในวันที่ ๓๑ มีนาค พ.ศ. ๒๕๔๒) นั้น เปนพระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแกไขเพียงบางมาตรา และมิไดยกเลิกทั้งฉบับ ดังนั้น ขอความใดที่แกไข
เพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเพิ่มเติมขึ้นใหม โดยเพิ่มเขาไปในมาตราเดิม หรือเพิ่มเปนมาตราใหม ไดนําขอความ
ดังกลาวมาใสไวแทนขอความเดิมในมาตราตาง ๆ โดยไดทําหมายเหตุ (footnote) กํากับไวเพื่อใหเปนที่สะดวกแก
ผูใชไวเรียบรอยแลว สวนขอความในบางมาตรา ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไม
เกี่ยวของกับการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก หรือเพิ่มเติมขึ้นใหมโดยเพิ่มเขาไปในมาตราเดิม หรือเพิ่มเปนมาตราใหม
แตเปนบทบัญญัติเฉพาะกาลสําหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดนํามาตราดังกลาวมาแสดงตอทายหมายเหตุนี้ดวย
แลว

มาตรา ๔๓ สิทธิบัตรที่ออกใหตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ออกใหตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
ถือวาเปนสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แตใหสิทธิบัตร
มีอายุตอไปไดเพียงเทาที่มีเหลืออยูตามสิทธิบัตรนั้น
มาตรา ๔๔ คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และอธิบดี
ยังไมมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผูขอมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเปนคําขอรับอนุสิทธบัตรไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”

……………………………………………………

ฏ. แบบฟอรม แบบคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

คูมือนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปการศึกษา 2554

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณะทํางานยกรางแผนปฏิบัติการดานการวิจัยและบริการวิชาการ
ฉบับปรับปรุง มกราคม 2555
คํานํา

งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีหนาที่ในการบริหารงาน ประสานงาน จัดหา
แหลงเงินทุนสนับสนุน สงเสริมใหอาจารยพัฒนางานวิจัยและความรวมมือทางวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร
ใหความรูและบริการวิชาการใหกับชุมชน ซึ่งในปการศึกษา 2554 นี้ ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ ที่จะชวยพัฒนาและยกระดับคุณภาพ เพื่อชวยผลักดันงานวิจัยและบริการวิชาการใหมี
คุณภาพและเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีสวนชวยแกปญหาใหกับชุมชน พัฒนาสูเวทีระดับจังหวัด
และประเทศตอไป
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว งานวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับคณะกรรมการบริหาร
งานวิ จั ย และบริ การวิ ช าการ และคณะทํ างานยกร า งจั ด ทํ า คู มือ วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ป ก ารศึ ก ษา 2554
จึงเห็นสมควรจัดทําคูมืองานวิจัยฉบับปรับปรุงนี้ขึ้น เพื่ อใหคณาจารยที่สนใจจะทํางานวิจัยเขาใจถึงวิธีการและ
ขั้นตอนตาง ๆ อันจะเปนประโยชนแกผูทําวิจัย ใหสามารถดําเนินการวิจัยบรรลุตามเปาหมายตอไป
งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณะทํางานยกรางจัดทําคูมือวิจัยและบริการวิชาการ
ฉบับปรับปรุง มกราคม 2555
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