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1. นโยบายการทําวิจัย
นโยบายการวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ปการศึกษา 2554 จะเนนตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  โดยใช

งบประมาณและบุคลากรท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ในมุมมองระดับทองถิ่น ประเทศ  และสากล เพ่ือชวยวิจัยปญหา พัฒนาบุคลากร ใหบริการวิชาการ และชวย
อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชน

2. ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยเปนภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการท่ีจะ

นําไปสูการบุกเบิกและแสวงหาความรูท่ีมีคุณคาแกสังคม ขณะเดียวกันบุคลากรของสถาบันการศึกษาก็จะได
เพ่ิมพูนสติปญญาและสามารถถายทอดความรู ตลอดจนนําความรูนั้นไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตรงตามความ
ตองการของสังคม ซึ่งมีความสําคัญเทียบเทากับการสอน การวิจัยจึงควรไดรับการสนับสนุนและแสวงหาแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ ดวยความจริงท่ีวา สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันท่ีมีความ
พรอมในการทําวิจัยมากกวาสถาบันอ่ืนๆ กลาวคือ เปนสถาบันท่ีอยูในฐานะเปนผูนําและมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ เปนแหลงรวมนักวิชาการ รวมท้ังอิสระและเสรีภาพทางวิชาการอยางเพียงพอแกการทําวิจัย ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความเหมาะสมในการเปนผูนําสําหรับดําเนินงานทางดานการวิจัย

มีผูใหความหมายของการวิจัยไวหลากหลาย ดังนี้
พจน สะเพียรชัย กลาววา "การวิจัยคือวิธีแกปญหาท่ีมีระบบแบบแผนเชื่อถือได เพ่ือใหเกิดความรูท่ี

เชื่อถือได"
อนันต ศรีโสภา กลาววา "การวิจัยเปนกระบวนการเสาะแสวงหาความรูจากปญหาท่ีชัดเจนอยางมีระบบ

โดยมีการทดสอบสมมติฐานท่ีแสดงความสัมพันธระหวางเหตุและผล ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายในเรื่องนั้น ๆ
เพ่ือนําไปพยากรณหรือสังเกตการเปลี่ยนแปลง เม่ือควบคุมสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหคงท่ี"

เบส (Best) ใหความหมายไววา "การวิจัยเปนแบบแผนหรือกระบวนการวิเคราะหอยางเปนปรนัยมี
โครงสรางท่ีเปนระเบียบ มีการจดบันทึกรายงาน และสรุปผลเปนกฎเกณฑหรือทฤษฎีข้ึน เพ่ือนําไปอธิบาย ทํานาย
หรือควบคุมปรากฏการณตาง ๆ"

โดยสรุป การวิจัย คือ การศึกษาคนควาอยางเปนระบบและระเบียบแบบแผน เพ่ือแสวงหาคําตอบท่ี
ถูกตองและนาเชื่อถือ สําหรับปญหาหรือโจทยวิจัยท่ีกําหนด เพ่ือแสวงหาความรูใหมวิธีการทํางานใหม ๆ ซึ่งทําให
เกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีมีการวางแผน
ลวงหนาอยางมีระบบทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือใหผลการศึกษาถูกตองและเชื่อถือได รวมท้ังมีการเผยแพร
ผลจากงานวิจัยเพ่ือใหมีการนําไปใชประโยชน หรือแกปญหาตอไป ดังนั้น การวิจัยประกอบดวยลักษณะสําคัญ
3 ประการ คือ

1. เปนกระบวนการคนควาหาขอเท็จจริงหรือปรากฏการณตามธรรมชาติ
2. เปนกระบวนการหรือการกระทําท่ีมีระบบระเบียบ
3. เปนการกระทําท่ีมีจุดประสงคท่ีแนนอน

3. ข้ันตอนของกระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยสามารถแบงเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้
1. การกําหนดปญหาการวิจัย (Problem definition) ซึ่งจะคลอบคลุมถึงท่ีมาและความสําคัญของปญหา

การวิจัย จุดมุงหมายของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย และประโยชนท่ีจะไดรับ



2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Literature review) เปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของวามีใครทําวิจัยในประเด็นเก่ียวกับปญหานั้น ๆ ไวบาง ผลการวิจัยไดขอคนพบอะไรบาง การวิจัยใช
ระเบียบวิธีวิจัยอยางไร ตัวแปรท่ีศึกษามีอะไรบาง กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนอยางไรเครื่องมือและเทคนิคท่ีใชทํา
วิจัยมีอะไร เปนตน

3. วิธีดําเนินการวิจัย (Method) เปนการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)
วาการวิจัยมีประเด็นและสาระสําคัญอะไรบาง และขอบเขตการวิจัยเปนอยางไร ตัวแปรท่ีศึกษามีอะไรบางและ
นิยามอยางไร แบบแผนการวิจัย (research design) เปนอยางไร การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
การสรางเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล

4. การรายงานผลการวิจัย (Result) เปนการแสดงผลลัพธจากการวิจัย แสดงผลจากการวิเคราะหขอมูล
และแปลผลใหอยูในรูปแบบของรายงานการวิจัย

5. การสรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion) เปนการสรุปการดําเนินงานท้ังหมดตั้งแต
การกําหนดปญหาการวิจัย จุดมุงหมายการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยอยางยอ ผลการวิจัย และอภิปรายผลลัพธท่ี
เกิดข้ึน ตลอดจนขอเสนอแนะในการประเด็นปญหาวิจัยท่ีควรไดรับการวิจัยตอไป

4. เงื่อนไขในการใหทุนอุดหนุนงานวิจัย
1. ผูขอทุนจะทําวิจัยสวนบุคคลหรือคณะบุคคลก็ได
2. ประเภทของการวิจัยตองเปนศาสตรในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน

การวิจัยในชั้นเรียน หรือตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
3. เปนโครงการวิจัยท่ีมีคุณภาพดี ผลงานการวิจัยเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ตอมหาวิทยาลัย

และตอสังคม
4. เปนโครงการวิจัยท่ีมิไดทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
5. เปนโครงการวิจัยท่ีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติใหไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

5. ข้ันตอนการเสนอโครงรางเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
1. ผูขอรับทุนจัดทําโครงรางการวิจัยท่ีจะเสนอขอรับทุน โดยมีหัวขอตามแนวทางการเสนอโครงรางการวิจัย
2. ผูขอรับทุนเสนอโครงรางการวิจัยผานหัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบและนําเสนอตอ

คณะกรรมการวิชาการและสงเสริมงานวิจัยของคณะ เพ่ือพิจารณาและกลั่นกรองความเหมาะสมของขอเสนอ โครง
รางการวิจัย และความสอดคลองตามนโยบายดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย กรณีมีความเห็นชอบใหดําเนินการ
โดยนําเสนอตอคณบดีและอธิการบดี ตามลําดับ

3. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ทําหนาท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของโครง
รางการวิจัย และความสอดคลองตามนโยบายดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอความเห็นตออธิการบดี

4. อธิการบดี พิจารณาอนุมัติดําเนินการตามแหลงทุนวิจัยท่ีขอสนับสนุน ซึ่งแบงเปน
1) ทุนสนับสนุนจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามหลักเกณฑดานการเงินของ

มหาวิทยาลัย
2) ทุนจากภายนอกสถาบัน ดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของแหลงทุนท่ีใหการสนับสนุน

5. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดทําประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
อยางเปนทางการ

6. ข้ันตอนการดําเนินงานหลังไดรับทุนอดุหนุนงานวิจัย
1. ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหลงทุนดังนี้



1.1 ทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย ใหผูวิจัยดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามหลักเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย

1.2 ทุนสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน ใหผูวิจัยประสานงานการเบิกจายงบประมาณจากแหลง
ทุนตามหลักเกณฑของแหลงทุนและเงื่อนไขท่ีมีตอมหาวิทยาลัย

2. ผูวิจัยรายงานความคืบหนาของการวิจัยใหหนวยงานวิจัยและบริการวิชาการและ/หรือคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ทราบเปนระยะ

3. ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น ผูวิจัยตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณพรอมแผน CD ใหแกหนวยงานวิจัย
และบริการวิชาการ อยางนอย 1 ชุด โดยจัดพิมพตามแนวทางการเขียนรายงานวิจัยท่ีกําหนด

4. ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา
4.1 ลิขสิทธิ์ของการวิจัยใหเปนของมหาวิทยาลัยโยนก ผูวิจัยสามารถนําไปเผยแพรในทาง

วิชาการไดโดยแจงใหทางมหาวิทยาลัยรับทราบ
4.2 ผลงานวิจัยท่ีนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ในรูปสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให

มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจดทะเบียนและเปนผูรับผิดชอบคาใชจายอันเกิดมาจากการจดทะเบียนดังกลาว

7. ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
1.  ผูขอรับทุนสนับสนุนทําบันทึกผานผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีในการพิจารณา

กลั่นกรองความเหมาะสมของผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อวารสาร/ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) ท่ีตองการตีพิมพเผยแพร กรณีมีความเห็นชอบใหดําเนินการ ใหนําเสนอตอคณบดีและ
อธิการบดีตามลําดับ

3.  อธิการบดี พิจารณาและอนุมัติใหดําเนินการเผยแพร
4.  ผูขอรับทุนสนับสนุนดําเนินการเบิกจายเงิน และตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/บทความวิชาการใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

8. ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
1. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย รวบรวมขอมูลผลงานวิจัยท่ีไดรับ

ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ดําเนินการคัดสรรงานวิจัยท่ีจะ

สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
3. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย ดําเนินการสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจงาย
4. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย เผยแพรความรูท่ีสังเคราะหแก

บุคคลท่ัวไปไดรับทราบ

9. แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยและหนวยงานภายนอก
สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนความรวมมือในการทําวิจัยระหวางนักวิจัยและกับหนวยงานภายนอกสถาบัน
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปนําเสนอหรือตีพิมพแกหนวยงานภายนอก



3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนนกัวิจัยใหพัฒนาศักยภาพของตนโดยการเขารวมการสัมมนาเชิงวิชาการ หรือ
การอบรมในหลักสูตระยะสั้นดานการพัฒนางานวิจัย

4. หนวยงานวิจัยและบริการวิชาการ ดําเนินการประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยใหนักวิจัยทราบเปนระยะ ๆ

10.  นักวิจัยและนักวิจัยพ่ีเลี้ยง
ในกรณีเห็นสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแตงตั้งนักวิจัยพ่ีเลี้ยง โดยนักวิจัยพ่ีเลี้ยงควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนอาจารยปฏิบัติงานเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยหรือ
2. เปนอาจารยพิเศษนอกสถาบันท่ีมีตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป
3. มีประสบการณในการทํางานวิจัยมาแลวอยางนอย 2 โครงการ
4. มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักวิจัยไดตลอดระยะเวลาการรับทุน

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

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

10.3 จรรยาบรรณนักวิจัย
คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ ไดกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัย เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรมากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสราง
จรรยาบรรณในหมูนักวิจัยตอไป

จรรยาบรรณนักวิจัย มีลักษณะดังตอนี้
ขอ 1 นักวิจัยตองซ่ือสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ



นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของ
ผูอ่ืน ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุน
วิจัยและมีความเปนธรรมเก่ียวกับผลประโยชนท่ีไดจากการวิจัย

แนวทางปฏิบัติ :
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน

- นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแตการเลือกเรื่องท่ีจะทําวิจัย
การเลือกผูเขารวมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

- นักวิจัยตองใหเกียรติผูอ่ืน โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลและความคิดเห็นท่ี
นํามาใชในงานวิจัย

1.2 นักวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย
- นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย

เพ่ือขอรับทุน
- นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซื่อสัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน
- นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเก่ียวกับผลประโยชนท่ีไดจากการวิจัย
- นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจัยอยางยุติธรรม
- นักวิจัยตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอ่ืนมาอางวาเปนของตน

ขอ 2 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงานท่ีสนับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานท่ีตนสังกัด

นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยท่ีผูเก่ียวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศเวลาทํางาน
วิจัยใหไดผลดีท่ีสุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละท้ิงงานระหวางดําเนินการ

แนวทางปฏิบัติ :
2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย

- นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบเพ่ือปองกัน
ความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลัง

- นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑตามขอตกลงอยางครบถวน
2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย

- นักวิจัยตองทุมเทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจัย เพ่ือใหไดมาซึ่งผลงาน
วิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชน

2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย
- นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละท้ิงงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงานตาม

กําหนดเวลา ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย
- นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เพ่ือใหผลอันเกิด

จากการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป

ขอ 3 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรูความชํานาญหรือมี

ประสบการณเก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีทําวิจัย เพ่ือนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเพ่ือปองกันปญหาการวิเคราะห
การตีความหรือการสรุปท่ีผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย



แนวทางปฏิบัติ :
3.1 นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัยอยางเพียงพอ เพ่ือ

นําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพ่ือปองกันความเสียหาย

ตอวงการวิชาการ

ขอ 4 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัยไมวาเปนสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับคน สัตว

พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานท่ีจะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางปฏิบัติ :
4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลองตองทําในกรณีท่ีไมมีทางเลือกอ่ืนเทานั้น
4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกท่ีจะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลท่ีจะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาและสังคม

ขอ 5 นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย

ตองถือเปนภาระหนาท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรือบีบ
บังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล

แนวทางปฏิบัติ :
5.1 นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยท่ีใชในการทดลองโดยตองไดรับความยินยอมกอนทํา การ

วิจัย
5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวท่ีใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึงแตผลประโยชน

ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชนและรักษาความลับของกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง

ขอ 6 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการอาจสงผลใหมี

การบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ :
6.1 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเก่ียวของ
6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวงัผลประโยชน

สวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน

ขอ 7 นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจนเกินความเปน

จริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ



แนวทางปฏิบัติ :
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมเผยแพรผลงานวิจัย

เกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริงไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน

ในทางวิชาการ

ขอ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมท่ีจะเปดเผยขอมูลและข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลทาง

วิชาการของผูอ่ืน และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง
แนวทางปฏิบัติ :
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางความเขาใจในงานวิจัยกับเพ่ือน

รวมงานและนักวิชาการอ่ืนๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําท่ีดีเพ่ือสรางความรูท่ี

ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได

ขอ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือความเจริญ

และประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏบัิติ :
9.1 นักวิจัยพึงไตรตรองหาหัวขอการวิจัยดวยความรอบคอบ และทําการวิจัยดวยจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลัง

ปญญาของตนเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชนสุขตอสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไมทําการวิจัยท่ี

ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งข้ึน และอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการสงเสริม

พัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป

11. แนวทางการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
คําช้ีแจงและคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการเสนอโครงรางงานวิจัย



1. ชื่อโครงการวิจัย
(ระบุชื่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

2. รายชื่อคณะผูทําวิจัย
(ระบุหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวม)

3. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
(เปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองทําวิจัยเรื่องนี้)

4. วัตถุประสงคของการวิจัย
(ระบุใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและความสําคัญของเรื่อง)

5. ขอบเขตของการวิจัย
(ระบุสาระสําคัญของเรื่องท่ีจะทําวิจัยภายในขอบเขตท่ีตองการศึกษา)

6. สมมติฐานของการวิจัย
(ระบุสิ่งท่ีผูวิจัยคาดวาจะเปนเชนนั้น)

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
(ระบุแนวทางท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน)

8. นิยามศัพท
(เปนการใหความหมายของคําท่ีนํามาใชในงานวิจัยเพ่ือใหเขาใจตรงกันระหวางผูอานกับผูวิจัย)

9. การทบทวนวรรณกรรม
(เปนขอมูลท่ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของสอดคลองกับเรื่องท่ีเสนอ)

10. ระเบียบวิธีการวิจัย
เปนการอธิบายวิธีการวิจัย อาทิ

- รูปแบบหรือประเภทของการวิจัย
- ประชากร และกลุมตัวอยาง
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัย

11. ระยะเวลาของการทําวิจัย
12. งบประมาณ
13. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง

12. แนวทางการเขียนรายงานความกาวหนาการวิจัย
แนวทางการรายงานความกาวหนาการวิจัย มีสวนประกอบของรายงาน ดังนี้
1. หนาปก

- ชื่อโครงการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อหัวหนาโครงการ และคณะผูรวมทําวิจัย
- แหลงท่ีมาของทุนอุดหนุน
- วันเดือนปท่ีรายงาน

2. แบบรายงานความกาวหนาการวิจัย



2.1 สวนหัวกระดาษ
- ระบุ ครั้งท่ีรายงาน ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน ปพ.ศ. ถึงเดือน ปพ.ศ.
- รหัสโครงการ (ถามี)
- ชื่อโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ชื่อหัวหนาโครงการ และคณะผูรวมทําวิจัย
- ชวงระยะเวลาทําการวิจัย (ตั้งแตเดือน ปพ.ศ. ถึงเดือน ปพ.ศ.)

2.2 รายละเอียดเก่ียวกับผลความกาวหนาของการวิจัย
1) วัตถุประสงคของโครงการ
2) ความกาวหนาของการดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานตามท่ีระบุในขอ

เสนอโครงการ
3) ผลการวิจัยท่ีไดดําเนินการไปแลว ประกอบดวย

- เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (การตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ การทดลองใชกับกลุม
ตวัอยาง เปนตน)

- การรวบรวมขอมูล (แจกแบบสอบถามกับใคร อยางไร ไดรับกลับมาจํานวนเทาใด
เปนตัวแทนของประชากรท่ีกําหนดไวหรือไม)

- ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน (จํานวนกลุมตัวอยางท่ีรวบรวมขอมูลได ผลการ
วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค เปนตน)

4)  งานสําเร็จตามเปาหมายท่ีเสนอไวในโครงการหรือไม (ถาไมเพราะเหตุใด)
5)  ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
6)  ผลการดําเนินงานท่ีไดดําเนินการไปแลว คิดเปนรอยละเทาใดของโครงการวิจัยตลอดท้ัง

โครงการ
7)  ลงชื่อหัวหนาโครงการ
8)  ลงวันเดือนปท่ีรายงาน

13. การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
รูปแบบจัดพิมพรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ มีรูปแบบการพิมพ ดังนี้

1. กระดาษพิมพ
ใชกระดาษปอนดขาว ชนิด 70 แกรมข้ึนไป ขนาด A4

2. ตัวพิมพ
ใชตัวอักษรสีดําแบบเดียวกันตลอดเลม และพิมพดวย Microsoft Word ขนาดตัวอักษร 16

3. การเวนริมขอบกระดาษและการข้ันบรรทัดใหม
หัวกระดาษใหเวน 1.5 นิ้ว ขอบซายมือเวน 1.5 นิ้ว ขอบขวามือและขอบลางเวน 1 นิ้ว การยอหนา

ใหเวนระยะ 8 ตัวอักษร โดยเริ่มพิมพตัวอักษรท่ี 9 การข้ึนบรรทัดใหม (หัวขอ) ใหเวนระหวางบรรทัดเพ่ิมข้ึนอีก
1 บรรทัด

4. ปริมาณการพิมพใน 1 หนา
การพิมพใน 1 หนา ไมควรเกินกวา 28 บรรทัด

5. การพิมพเลขหนา
การลําดับในสวนนําเรื่องท้ังหมดใหเรียงลําดับตามพยัญชนะในภาษาไทย 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)
สารบัญแผนท่ี (ถามี)

ข. สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย
บทท่ี 1  บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 คําถามการวิจัย (ถามี)
1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.6 นิยามศัพท
1.7 ประโยชนท่ีไดรับ

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีท่ีรองรับ
2.2 ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีวิจัย
2.3 สรุป

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย
3.3 รูปแบบการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยา
3.3 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย
3.4 การรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล

ค. สวนทายรายงาน ประกอบดวย
1. บรรณานุกรม
2. ภาคผนวก

- รายละเอียดท่ีตองการนําเสนอ
- แบบสอบถาม

3. ประวัติยอผูวิจัย



14. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ เก่ียวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดริเริ่มโดยการใช
สติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของ
ผูอ่ืน โดยงานท่ีสรางสรรคตองเปนงานตามประเภทท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับความ
คุมครองทันทีท่ีสรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน

กฎหมายลิขสิทธิ์ ใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด 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 ท่ีมีภาพหรือมีท้ังภาพและเสียง )
7. งานภาพยนตร
8. งานแพรเสียงแพรภาพ
9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ

วิธีดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
1. การกรอกขอมูลและระบุรายละเอียดตางๆ

(1) ชื่อเจาของลิขสิทธิ์ ใหระบุชื่อสัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือนิติบุคคล (แลวแต
กรณี) และท่ีอยูของเจาของลิขสิทธิ์

(2) ชื่อตัวแทน กรณีท่ีเจาของลิขสิทธิ์ตองการมอบอํานาจใหกับผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการใด
ๆ เก่ียวกับการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และระบุถึงขอบเขตอํานาจของผูรับมอบอํานาจ โดยใหระบุ ชื่อ



สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือนิติบุคคล (แลวแตกรณี) และท่ีอยูของผูรับมอบอํานาจ
(3) สถานท่ีติดตอในประเทศไทย ใหระบุสถานท่ีและเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอเจาของสิทธิหรือ

ตัวแทน เพ่ือสะดวกในการติดตามเอกสารและผลงาน กรณีเอกสารและผลงานมีความไมครบถวน
(4) ชื่อผูสรางสรรคหรือนามแฝง ใหระบุชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือนิติ

บุคคล ท่ีอยูผูสรางสรรค นามแฝง กรณีผูสรางสรรคเปนนิติบุคคลใหระบุ วัน เดือน ป ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล และ
กรณีท่ีผูสรางสรรคเสียชีวิตแลวใหระบุ วัน เดือน ป ท่ีผูสรางสรรคเสียชีวิต

(5) ชื่อผูสรางสรรครวมหรือนามแฝง ใหระบุชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
นิติบุคคล ท่ีอยูของผูสรางสรรคหรือนามแฝง กรณีมีผูสรางสรรครวมมากกวา 1 คน ใหระบุในชองนี้ กรณีผู
สรางสรรครวมเปนนิติบุคคล ใหระบุ วัน เดือน ป ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีท่ีผูสรางสรรครวมเสียชีวิต
แลว ใหระบุ วัน เดือน ป ท่ีผูสรางสรรคเสียชีวิต

(6) ชื่อผลงาน ใหระบุชื่อผลงานท่ีสะกดถูกตอง เพ่ือประโยชนในการระบุในหนังสือรับรองการแจง
ขอมูล

(7) ประเภทของงาน ใหระบุประเภทของงานและลักษณะงานท่ีประสงคจะยื่นแจงขอมูลพรอมระบุ
ผลงานท่ียื่นประกอบคําขอ เชน หนังสือ 1 เลม หรือแผนซีดี 1 แผน ฯลฯ เปนตน

(8) ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ ใหระบุวาเปนเจาของลิขสิทธิ์โดยวิธีใด เชน เปนผูสรางสรรค ผูวา
จาง ผูรับจาง นายจาง หรือผูรับโอนลิขสิทธิ์ ฯลฯ เปนตน

(9) ลักษณะการสรางสรรค ใหระบุวา เปนผูสรางสรรคข้ึนเองท้ังหมด สรางสรรคบางสวน โดย
ระบุวามีสวนใดบาง หรือ เปนกรณีอ่ืนๆ เชน เปนผูรวบรวมผลงาน หรือผูดัดแปลงผลงาน ฯลฯ

(10) สถานท่ีสรางสรรค ใหระบุวา การสรางสรรคผลงานกระทําในประเทศใด
(11) ปท่ีสรางสรรค ใหระบุปท่ีทําการสรางสรรคผลงาน
(12) การโฆษณางาน ใหระบุ วัน เดือน ป และประเทศท่ีมีการโฆษณาครั้งแรก โดยการทํา

สําเนางานออกจําหนายโดยความยินยอมของผูสรางสรรคและสําเนางานมีจํานวนมากพอสมควร กรณียังไมมีการ
โฆษณางานใหระบุโดยทําเครื่องหมายในชองยังไมไดโฆษณา

(13) การแจง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในตางประเทศ ใหระบุวาเคยแจง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ ใน
ตางประเทศหรือไม โดยใหทําเครื่องหมายลงในชองการแจงหรือจดทะเบียน (แลวแตกรณี)

(14) การอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ใหระบุเครื่องหมายลงในชองวาเคยอนุญาต/โอนลิขสิทธิ์
หรือไม เชน หากไมเคยอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ใหทําเครื่องหมายในชองไมเคยอนุญาตใหผูอ่ืนใช
ลิขสิทธิ์หรือโอนลิขสิทธิ์ในงานของตน หากเคยอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ใหระบุวาอนุญาตใหใชหรือโอน
ลิขสิทธิ์แกใคร เม่ือใด เปนการอนุญาตโอนลิขสิทธิ์โดยใหสิทธิท้ังหมดหรือบางสวน และมีระยะเวลาในการอนุญาต/
โอนลิขสิทธิ์เทาใด

(15) การเผยแพรขอมูลลิขสิทธิ์ ใหระบุวาอนุญาตใหคนอ่ืนตรวจดูเอกสารในแฟมคําขอแจงขอมูล



ลิขสิทธิ์และผลงานหรือไม
(16) การลงนามในคําขอใหเจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนเปนผูลงนาม

2. ใบตอทายคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ในกรณีท่ีขอมูลท่ีกรอกในคําขอ (ลข.01) มีจํานวนมาก และผูขอไมอาจ
กรอกขอมูลไดครบถวนในแตละขอ เชน ในกรณีท่ีมีเจาของลิขสิทธิ์ ตัวแทน ผูสรางสรรครวมมากกวา 1 คน ผูขอ
สามารถระบุขอมูลเพ่ิมเติมไดในใบตอทายฯ ผูลงนามในใบตอทาย คือ เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน

3. แบบแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ ใหระบุวิธีการและข้ันตอนในการสรางสรรค
ผลงานโดยยอหรือแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ผูลงนามในแบบแสดงรายละเอียดการสรางสรรคผลงาน
โดยยอ คือ เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน

4. หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ใหระบุชื่อเจาของลิขสิทธิ์ ท่ีอยู ทะเบียนนิติบุคคล  (ถามี)
ประเภทของงานลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน และระบุวันท่ียื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ผูลงนามในหนังสือรับรองความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ คือ เจาของลิขสิทธิ์ เทานั้น

5. ผลงานลิขสิทธิ์ท่ีใชยื่นประกอบคําขอ
- วรรณกรรม เชน หนังสือ ชุดเอกสาร แผนซีดี ฯลฯ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร เชน สําเนา Source Code จํานวน 10 หนาแรกและ 10 หนา สุดทาย

หรือสงซีดีหรือแผนดิสกบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร และในกรณีท่ีมี Source Code นอยกวา 50 หนา ใหสงแผน
ซีดีหรือแผนดิสกบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยเจาของลิขสิทธิ์อาจผนึกและลงลายมือชื่อกํากับดวยก็ได

- นาฏกรรม เชน แผนซีดี ภาพการแสดงพรอมบรรยายประกอบทาทางทุกข้ันตอน 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
- งานอ่ืนใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ เชน ภาพถายของ

ผลงาน ฯลฯ

6. เอกสารท่ีใชประกอบการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
1. สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเปนบุคคลธรรมดา)
2. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ท่ีนายทะเบียนออกใหไมเกิน 6 เดือน ของเจาของลิขสิทธิ์ (กรณี

เปนนิติบุคคล)
3. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีการมอบอํานาจ)



4. หนวยงานหรือองคกรของรัฐบาลใชสําเนาหนังสือแตงตั้งผูบริหารหนวยงานหรือองคกรฯ รวมท้ัง
สําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นคําขอ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

5. มูลนิธิใชสําเนาหนังสือการจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

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

15. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบตัร

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ท่ีมีลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนด เปนสิทธิพิเศษ ท่ีใหผูประดิษฐคิดคน
หรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสทิธิท่ีจะผลิตสินคา จําหนายสินคาแตเพียงผูเดียว ในชวงระยะเวลาหนึ่ง

การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเก่ียวกับ ลักษณะองคประกอบ โครงสรางหรือ
กลไกของผลิตภัณฑ รวมท้ังกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึน หรือทําให



เกิดผลิตภัณฑข้ึนใหม ท่ีแตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของเครื่องยนต ,ยารักษาโรค, ,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผัก
ผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน

การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) หมายถึง ความคิดสรางสรรควเก่ียวกับรูปรางลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑท่ีแตกตางไปจากเดิม เชน การออกแบบแกวน้ําใหมีรูปรางเหมือนรองเทา เปนตน

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐจะมีลักษณะ
คลายกันกับการประดิษฐ แตเปนความคิดสรางสรรคท่ีมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก หรือเปนการประดิษฐ
คิดคนเพียงเล็กนอยและมีประโยชนใชสอยมากข้ึน

ข้ันตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1. การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุมครอง
เม่ือไดทําการประดิษฐคิดคนหรือออกแบบผลิตภัณฑข้ึนมา และประสงคจะขอรับความคุมครองอาจจะมี

ปญหาวาควรจะขอรับความคุมครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ท้ังนี้ ผูท่ีประสงคจะขอรับความคุมครองควรท่ีจะ
คํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้

1. สิ่งท่ีคิดคนข้ึนมานั้นเปนการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑในกรณีนี้สามารถท่ีจะพิจารณาได
งายๆ วา ถาสิ่งนั้นเปนการคิดคนท่ีกอใหเกิดลักษณะใหมท่ีมีหนาท่ีการทํางาน ประโยชนใชสอยก็สามารถสรุปไดทัน
ท่ีวาเปนการประดิษฐ แตถาสิ่งนั้นเปนการคิดคนเก่ียวกับรูปราง ลักษณะ หรือลวดลายท่ีปรากฏอยูบนตัวผลิตภัณฑ
เพ่ือใหเกิดความสวยงาม สามารถสรุปไดวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑซึ่งควรท่ีจะยื่นขอรับความคุมครองสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ

ในกรณีท่ีเปนการประดิษฐ ก็ตองสินใจอีกวาควรท่ีจะขอรับความคุมครอง สิทธิบัตรการประดิษฐหรืออนุ
สิทธิบัตร ในกรณีนี้ ผูขอความคุมครองควรท่ีจะคํานึงถึงตอไปวา สิงประดิษฐนั้นมีเทคนิคท่ีซับซอนหรือไม หากมี
เทคนิคท่ีซับซอนก็ควรท่ีจะขอรับความคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐ ท้ังนี้เนื่องจากเงื่อนไขท่ีวา จะตองเปน
สิ่งประดิษฐใหม มีข้ันการประดิษฐท่ีสูงข้ึน และสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมไดนั่นคือจะตองดูวาลักษณะ
ของสิ่งประดิษฐควรท่ีจะอยูภายใตเงื่อนไขใด

2. องคประกอบอ่ืนๆ เชน คาธรรมเนียมท่ีถูกกวา อายุการคุมครอง ข้ันตอนการจดทะเบียนท่ีไมยุงยาก
ซับซอน เปนตน ซึ่งผูขออาจจะนํามาประกอบการพิจารณาเลือกวาจะยื่นคําขอแบบใด

2. ข้ันตอนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรการประดิษฐ
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ จะตองยื่นคําขอพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน 500

บาท ท่ีซึ่งคําขอจะตองประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ ท่ีมีหัวขอครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ
1.5 รูปเขียน ( ถามี )
1.6 เอกสารอ่ืนๆ ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติ

บุคคล เปนตน
รายการท่ี 1.2-1.6 ผูขอจะตองจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4

2. เม่ือยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีสิ่งบกพรองท่ีพอจะแกไขไดเจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอหรือ



ตัวแทนของผูขอทราบ เพ่ือใหทําการแกไขใหถูกตอง ท้ังนี้จะมีเงื่อนเวลาวา จะตองดําเนินการภายใจ 90 วัน นับ
จากวันท่ีไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ

3. ในการแกไขเพ่ิมเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติม
พรอมท้ังตองชําระคาธรรมเนียม

4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว เจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอมา
ดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเปนเงิน 250 บาท โดยเจาหนาท่ีจะแจงสองครั้งๆ ละ 60 วัน
นับจากวันท่ีไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ และใหจัดสงคําขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุดอีกหนึ่ง
ชุดพรอมท้ังสงคําแปลขอถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐเปนภาษาอังกฤษ ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรณีท่ี
ผูอ่ืนเห็นวาสิ่งท่ียื่นขอสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผูประดิษฐแอบเอาของผู
คัดคานซึ่งเปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน

5. เม่ือประกาศโฆษณาแลว ผูขอตองยื่นขอใหตรวจสอบการประดิษฐ พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน
250 บาท โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ป นับตั้งแตวันประกาศโฆษณา หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอ
ละท้ิงคําขอ

6. ภายหลังจากมีการขอใหตรวจสอบแลว เจาหนาท่ีจะทําการสืบคนเอกสารวา เคยมีสิ่งประดิษฐเดียวกัน
หรือคลายกันหรือไม ( รวมท้ังตรวจคนเอกสารจากตางประเทศดวย ) ถาคําขอถูกตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด
ในกฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเปนเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอ
ตอไป หากไมถูกตองจะยกคําขอ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ จะตองยื่นคําขอพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน

250 บาทท่ีซึ่งคําขอตองประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หนา
1.2 คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ ( ถามี )
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 รูปเขียน
1.5 เอกสารอ่ืนๆ ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติ

บุคคล เปนตน
รายการท่ี 1.2-1.5 ผูขอจะตองจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4

2. เม่ือยื่นคําขอตามขอ 1 แลวถามีสิ่งบกพรองท่ีพอจะแกไขไดเจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอหรือตัวแทนของผูขอ
ทราบ เพ่ือใหทําการแกไขใหถูกตอง ท้ังนี้จะมีเงื่อนเวลาวาจะตองดําเนินการภายใน 90 วนั นับจากวันท่ีไดรับแจง
หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ

3. ในการแกไขเพ่ิมเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังตอง
ชําระคาธรรมเนียม

4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว เจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอมาดําเนินการ
ชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเปนเงิน 250 บาท โดยเจาหนาท่ีจะแจงสองครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันท่ี
ไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ และใหจัดสงคําขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุดอีกหนึ่งชุดเพ่ือเปด
โอกาสใหมีการคัดคาน กรณีท่ีผูอ่ืนเห็นวาสิ่งท่ียื่นขอสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมได
เปนผูคิดคนแอบเอาของผูคัดคานซึ่งเปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน



5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑนี้ ผูขอไมตองยื่นคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐซึ่งจะใชเฉพาะกรณี
การประดิษฐเทานั้น เม่ือประกาศโฆษณาครบ 90 วันแลวเจาหนาท่ีจะทําการสืบคนวาเคยมีแบบผลิตภัณฑท่ีเหมือน
หรือคลายกันแพรหลายมากอนหรือไม ถาคําขอถูกตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระ
คาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเปนเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอตอไป หากไมถูกตองจะยกคําขอ

อนุสิทธิบัตร
1. การยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร จะตองยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมท่ีซึ่งคําขอจะตองประกอบดวย

1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ ท่ีมีหัวขอครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ
1.5 รูปเขียน (ถามี)
1.6 เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติ

บุคคลเปนตน
รายการท่ี 1.2-1.6 ผูขอจะตองเตรียมข้ึนเองในกระดาษขนาด เอ 4

2. เม่ือยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีสิ่งบกพรองท่ีพอจะแกไขไดเจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอหรือตัวแทนของผูขอ
ทราบ เพ่ือใหทําการแกไขใหถูกตอง ท้ังนี้จะมีเงื่อนเวลาวา จะตองดําเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจง
หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ

3. ในการแกไขเพ่ิมเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังตอง
ชําระคาธรรมเนียม

4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว จะรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร
ใหแกผูขอ ซึ่งเจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอมาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร
และประกาศโฆษณาเปนเงิน 1,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละ
ท้ิงคําขอละท้ิงคําขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เปนเวลา 1 ป

5. เม่ือประกาศโฆษณาแลว บุคคลอ่ืนท่ีมีสวนไดเสีย สามารถท่ีจะขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตรวาเปนไปตาม
เงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก หากปรากฏวา อนุสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตาม
กฎหมายก็จะถูกเพิกถอนตอไป

3. สถานท่ีและวิธีการข้ึนขอจดเบียน
สถานท่ีย่ืนขอจดทะเบียน
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนไดท่ี สวนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทาง

ปญญา กระทรวงพาณิชย เลขท่ี 44/100 ถ. สนามบินน้ํา ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดท่ีทานมีภูมิลําเนาอยู

วิธีการย่ืนขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงตอพนักงานเจาหนาท่ีพรอมชําระคาธรรมเนียม
2. สงคําขอทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาท่ี พรอมชําระคาธรรมเนียม โดยชําระทางธนาณัติ

สั่งจายในนาม กรมทรัพยสินทางปญญา

แหลงท่ีมา : http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Item



16. การวิจัยในช้ันเรียน
ปจจุบันสถาบันการศึกษาตางๆ ไดใหความสําคัญเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนกันมากข้ึน จะสังเกตเห็นไดจาก

การจัดใหการอบรมเก่ียวกับเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Research : CAR) ใหแกผูสอนในสถานศึกษากันอยางแพรหลาย แตยังมี
ผูสอนสวนหนึ่งท่ีเขาใจเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนคลาดเคลื่อน โดยเขาใจวาการวิจัยในชั้นเรียนเหมือนกับการวิจัย
ศึกษาท่ัวไป ซึ่งความเปนจริงแลวการวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการท่ีงายกวาไมซับซอน และอาจจะไมตองใชสถิติ
ใดๆ ประกอบการทําวิจัยเลยก็ได

เพราะเหตุใดผูสอนจึงตองทําการวิจัยในช้ันเรียน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 24 กําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี

เก่ียวของสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู มาตรา 30 ให
สถานศึกษาสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือการพัฒนาจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน มาตรา 67
สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา นอกจากนี้ในมาตรา 27 ยังกําหนดใหสถานศึกษามีหนาท่ี
จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ
อันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งก็คือสถานศึกษาจะตองสราง
หลักสูตรในระดับทองถ่ินข้ึนใชเอง โดยการกําหนดเนื้อหาสาระและกระบวนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนหรือทองถ่ิน จะตองใชการวิจัยในชั้นเรียนเปนสวนประกอบ เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพ
คุณภาพ และปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงเปนความจําเปนท่ีจะตองมีความรูความเขาใจ
และสามารถทําการวิจัยในชั้นเรียนดวยตนเองได

ความหมายของการวิจัยในช้ันเรียน
มีนักวิชาการไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนไวหลายทัศนะ เชน สุวิมล วองวานิช (2544) ให

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนวา คือการวิจัยท่ีทําโดยครูผูสอนในหองเรียน เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
หองเรียน และนําผลมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน ประวัติ เอราวรรณ (2542) ใหความหมายไววา เปน
การศึกษาคนควาของครูเพ่ือแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือพฤติกรรมของนักเรียน และคิด
วิเคราะหเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

สรุปไดวา การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ประเมินหาประสิทธิภาพ
คุณภาพ และแกปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน

Hopkins (1994) กลาววา การวิจัยท่ีดําเนินการโดยครูระหวางการสอน ไมใชการวิจัยในระดับหลักการ
และทฤษฎี โดยมากจะจัดในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผูสอนปฏิบัติไปพรอมกับ
การสอน ผูสอนจึงเปนผูคิดวางแผนการวิจัย ทําการวิจัย สรุปผลการวิจัย และนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปใชทันที



ขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณเผยแพรใหแกผูเก่ียวของ ซึ่งเปนลักษณะของการ
วิจัยแบบรวมมือ (Collaboration Research) การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการสรางองคความรูโดยผูสอน องค
ความรูท่ีไดจะมีความเฉพาะเก่ียวกับสภาพปญหาและการพัฒนางานของผูทําการวิจัยเทานั้น ไมสามารถนํา
ผลการวิจัยในชั้นเรียนท่ีไดไปอางอิงในกรณีของกลุมอ่ืนไดดังเชนงานวิจัยการศึกษาท่ัวไป

แนวทางการวิจัยในช้ันเรียน
ความสําเร็จของการทําวิจัยในชั้นเรียนนั้น นอกจากผูทําการวิจัยจะตองเขาใจในวิธีการทําวิจัยในชั้นเรียน

แลว การเลือกเรื่องการทําวิจัยก็เปนสิ่งสําคัญ ควรเปนเรื่องท่ีผูทําวิจัยปฏิบัติอยู มีความสนใจ และมีความรูในเรื่อง
ท่ีจะทําการวิจัยเปนอยางดี ไมเชนนั้นอาจทําใหการวิจัยลมเหลวถาเปนการวิจัยในครั้งแรก หากไมประสบ
ความสําเร็จจะทําใหเกิดความไมม่ันใจในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนั้นการทําวิจัยครั้งแรกจึงควรเลือกเรื่องท่ีงายไม
ซับซอน และมีกรอบการดําเนินงานเปนข้ันตอนตั้งแตตนจนจบ

การวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องเก่ียวกับการสอนของผูสอนในชั้นเรียน ดังนั้นเรื่องท่ีนํามาทําการวิจัยในชั้น
เรียนจึงตองเก่ียวของกับเนื้อหาสาระ ดังนี้

1. หลักสูตร เปนการวิจัยเพ่ือการสราง พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเปนรายวิชาหรือเฉพาะเรื่อง เชน การ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เปนตน

2. การเรียนการสอน เปนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรม (Innovation) หารูปแบบ วิธีการ ทดลอง
ปรับปรุง พัฒนา แกไขปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน เชน การสอนซอมเสริม การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน การผลิตสื่อตางๆ เปนตน

3. การวัดประเมินผล เปนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรม หารูปแบบ วิธีการทดลอง ปรับปรุง พัฒนา
แกไขปญหาเก่ียวกับการวัดประเมินผลในรายวิชาตางๆ เชน การวิเคราะหขอสอบ การแกปญหาผูเรียนติด F
เปนตน

4. การแกปญหาผูเรียน เปนการวิจัยเพ่ือแกปญหาผูเรียนในหองเรียน อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม
หรือในฐานะอาจารยท่ีปรึกษา ผูสอนประจําวิชา เชน ปญหาผูเรียนไมกลาถามไมกลาแสดงออกในขณะเรียน
ปญหาผูเรียนเกเร หรือติดยาเสพติด เปนตน

5. การแกปญหาปรับปรุงพัฒนางานเฉพาะดาน ในกรณีท่ีผูสอนมีงานพิเศษท่ีตองรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการสอน เชน งานบริหาร งานพัสดุ งานกิจกรรมนิสิต งานประชาสัมพันธ ผูสอนสามารถนําการวิจัย
ในชั้นเรียนไปใชในการปรับปรุงพัฒนา และแกไขปญหางานท่ีรับผิดชอบได

ข้ันตอนการทําวิจัยในช้ันเรียน
การทําวิจัยในชั้นเรียนมีผูเสนอไวหลายรูปแบบ แตในท่ีนี้จะเสนอข้ันตอนการวิจัยในชั้นเรียนตาม

กระบวนการแกปญหาแบบวิทยาศาสตร (Scientific Method) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้
1. สํารวจปญหา การสํารวจปญหาเปนข้ันตอนแรกท่ีทําใหเกิดการวิจัยในชั้นเรียน ปญหาอาจจะ

เกิดข้ึนในขณะผูสอนปฏิบัติงานหรือทําการสอน การไดมาซึ่งปญหาอาจไดจากการสังเกต การพูด การซักถาม
การสัมภาษณ การตรวจงาน เปนตน เม่ือไดปญหาแลวก็นําปญหานั้นมาเรียงลําดับความสําคัญ นําปญหาท่ีสําคัญ
เรงดวนมาดําเนินการกอน ปญหาท่ีเหลือจะนําไปแกไขหรือพัฒนาตามลําดับความสําคัญตอไป

2. หาทางเลือกในการแกปญหา เม่ือทราบปญหาท่ีตองการแกไขหรือพัฒนาแลวจะตองหาทางเลือกใน
การแกปญหาหลายๆ วิธีวาจะใชวิธีการใดดีท่ีสุด เชน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนอ่ืนๆ ศึกษาเอกสาร
วารสาร ตํารา คูมือ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เปนตน

3. กําหนดวิธีการแกปญหาและเครื่องมือ เปนการระบุวิธีการแกปญหาและกําหนดเครื่องมือท่ีจะใชการ



แกปญหาหรือพัฒนาวาจะใชวิธีการใดและใชเครื่องมือชนิดใด มีขอบเขตกวางขวางเพียงไหน เชน ใชวิธีการทดลอง
(Experiment) ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Studies) ใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบผลหรือหาสาเหตุ (Causal
Comparative Studies) เปนตน เครื่องมือท่ีใชในการแกปญหาหรือพัฒนาอาจใชแบบทดสอบ (Test)
แบบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ (Interview) หรือการสังเกต (Observation)

4. ดําเนินการ การวิจัยในชั้นเรียนจะทําการวิจัยโดยผูสอนกับผูเรียนในหองเรียนท่ีผูสอนสอนอยู ขอมูล
ท่ีไดสวนใหญจะไดจากการสังเกต การสัมภาษณ การจดบันทึกเปนสําคัญ ดังนั้นขอมูลท่ีใชในการวิจัยในชั้นเรียนจึง
เปนขอมูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative data) มากกวาขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data)

5. สรุปผล เปนการนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาสรุปผลจากการแกปญหาหรือการพัฒนา เนื่องจากขอมูล
ท่ีไดสวนมากเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปจึงเปนลักษณะของการวิเคราะหเนื้อหาโดย
การบรรยาย หรือหากตองใชสถิติอาจใชเพียงสถิติข้ันพ้ืนฐาน เชน การหาคาสัดสวน (Ratio data) คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deivation) เปนตน ท้ังนี้การพิจารณาวาจะใช
คาสถิติใดตองแลวแตลักษณะของขอมูลท่ีไดและเลือกใชใหเหมาะสม

การรายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเปนการจัดทําเอกสารเพ่ือรายงานความเปนมา และความสําคัญ ผลของ

การทําวิจัยในชั้นเรียนและการนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือเผยแพรผูเก่ียวของในสถานศึกษาและผูสนใจหลายคนอาจ
เขาใจวา รายงานการวิจัยในชั้นเรียนจะตองมีเนื้อหามากมายหลายหนาเหมือนการวิจัยการศึกษาท่ีเคยเห็นกัน
ท่ัวไป แตความเปนจริงก็คือรายงานการวิจัยในชั้นเรียนมีจํานวนหนาเพียง 1-20 หนาก็ได ท้ังนี้แลวแตลักษณะของ
ปญหาหรือจํานวนขอมูลท่ีไดจากการวิจัย

หัวขอการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน อาจแบงไดเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบท่ัวไป สามารถกําหนดหัวขอไดตามความเหมาะสม เชน

- ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เปนการกลาวถึงเหตุผลหรือความจําเปนในการทําวิจัย
- วัตถุประสงค เปนการบอกถึงความตองการหรือระบุผลท่ีตองการในการทําวิจัย
- วิธีการแกปญหา กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการทําวิจัย ข้ันตอนการทําวิจัย วิธีการไดมาของขอมูล

และวิธีการสรุปผล
- สรุปผล เปนการเสนอผลของการวิจัย หรือผลของการแกปญหาวาไดผลอยางไร
- ขอเสนอแนะ การเสนอแนะอาจเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของวิธีการแกปญหาหรือการใหความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมจากผลท่ีไดจากการวิจัย เพ่ือใหการวิจัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึนหรือเพ่ือประโยชนสําหรับผูทีสนใจ
2. รูปแบบของการวิจัยทางวิชาการ แบงหัวขอการเขียนรายงานออกเปน 5 บท ไดแก

บทท่ี 1 บทนํา ประกอบดวยความเปนมาของปญหา ความสําคัญของปญหา ซึ่งเปนท่ีมาหรือเปน
เหตุผลท่ีตองทําการวิจัยในชั้นเรียน

บทท่ี 2 แนวคิดสําคัญหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ เปนการนําเสนอความรู เอกสาร งานวิจัย หรือทฤษฎี
ท่ีเก่ียวของกับปญหาท่ีทําการวิจัย

บทท่ี 3 กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการทําวิจัย เชน แบบแผนของการวิจัย แหลงขอมูล เครื่องมือ
เครื่องใช เปนตน

บทท่ี 4 ผลการดําเนินการวิจัย เปนการนําเสนอขอคนพบหรือวิธีการการแกปญหาท่ีไดจากการวิจัย
อาจเสนอในรูปแบบของการบรรยาย ตาราง กราฟ โดยพิจารณาใชตามความเหมาะสม

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ เปนบทสุดทายของการเขียนรายงานโดยสรุปอยางยอ แต
ไดสาระใจความ พรอมท้ังอภิปรายรายงานผลวาสอดคลองหรือแตกตางจากการกําหนด
สมมุติฐานการวิจัย ตลอดจนงานวิจัยอ่ืนๆ และทฤษฎีตางๆ หรือไม อยางไร และ



ขอเสนอแนะควรเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญเทานั้น

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

ภาคผนวก



ก. นิยามศัพททางการวิจัยที่ควรทราบ
นักวิจัยตองทําความเขาใจความหมายของศัพทตาง ๆ ในการวิจัย เพ่ือนําไปใชในการเขียนรายงานวิจัยท่ี

ถูกตอง รวมท้ังสื่อใหผูอานงานวิจัยเขาใจ ศัพทท่ีใชบอย ไดแก
แนวคิด หมายถึง คํา วลี ท่ีกลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีขอบเขตไมชัดเจนนัก การตีความข้ึนกับความรูและ

ประสบการณของผูอาน
คํานิยามปฏิบัติการ (Operational definition) เปนการใหความหมายของคําท่ีเปนแนวคิด ออกมาใน

ลักษณะท่ีวัดได สังเกตได เพ่ือใหมีความหมายท่ีแนนอนมีขอบเขตเปนอยางเดียวกัน จะไดไมเกิดความคลาดเคลื่อน
ในงานวิจัย ทําใหผูอานเขาใจความหมายตรงกัน การใหความหมายของคําในเชิงปฏิบัติการจะตางไปจาก
ความหมายเชิงทฤษฎี คือ จะเนนท่ีการวัด การสังเกตท่ีปฏิบัติไดแตคํานิยามท่ีใหตองไมขัดกับความหมายเชิงทฤษฎี

ตัวแปร (Variables) หมายถึงสิ่งท่ีเปลี่ยนคาไดเปนหลายคา เปนลักษณะคุณภาพ คุณสมบัติของ
บุคคล สิ่งของ หรือสิ่งสนใจจะนํามาศึกษาท่ีสามารถนับได วัดได และแจกแจงไดหลายคาในการทําวิจัย เม่ือนํา
แนวคิดมาระบุนิยามปฏิบัติการแลว จะกลายเปนรูปของตัวแปร

โดยท่ัวไปตัวแปรมี 3 ชนิด คือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรแทรกซอน
คาสังเกต (Observation) หมายถึง คาท่ีวัดไดของตัวแปร วัดไดจากตวัอยางแตละหนวย
ขอมูล (data) หมายถึง ชุดของคาสังเกตท่ีวัดได จากกลุมตัวอยาง ชุดหนึ่ง ๆ
หนวยวิจัย (Subject) หมายถึง หนวยเบื้องตนมีลักษณะท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา อาจเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมี

ชีวิตก็ได
ตัวอยาง (Sample) หมายถึง ลักษณะท่ีผูวิจัยศึกษา ไดมาจากการเลือกมาเพียงบางสวนของประชากร

โดยมุงหมายวาตัวอยางท่ีเลือกมาจะเปนตัวแทนของประชากร



ประชากร (population) หมายถึง หนวยท้ังหมดท่ีมีลักษณะท่ีผูวิจัยสนใจจะศึกษา
ประชากรเปาหมาย (target population) หมายถึง ประชากร ท่ีผูวิจัยกําหนดขอบเขตหรือคุณสมบัติ

ข้ึนโดยมีความมุงหมายจะใหผลการวิจัยสามารถนํามาสรุปรวมกลุมประชากรเปาหมายนี้ดวย
การเลือกตัวอยาง (sampling) เปนวิธีการเลือกบางสวนของประชากรข้ึนมาศึกษา ซึ่งทําไดหลายวิธี

เปนตนวากําหนดลงไปเลยวาตองการหนวยใด ของประชากรบาง หรือใชการจับฉลาก หรือ การกําหนดโควตา
เปนตน

การเปนตัวแทน (representativeness) ในการวิจัยหมายถึง การท่ีตัวอยางหรือหนวยวิจัย มีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับคุณสมบัติของประชากร การจะเปนตัวแทนประชากรไดนั้น การเลือกตัวอยาง จะตองใชเทคนิคท่ี
เหมาะสม ซึ่งการจะใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบใด ข้ึนกับลักษณะของประชากร และคุณสมบัติท่ีตองการจะ
ศึกษา

การสุม (randomization) เปนวิธีการท่ีทําใหเกิดความเทาเทียมกัน ของการท่ีแตละหนวยของ
ประชากรจะถูกเลือกมาเปนตัวอยาง และ/หรือแตละหนวยของตัวอยางจะถูกจัดเขาไวในกลุมหรือของการศึกษา
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือลดอคติท่ีจะเกิดข้ึนจากการเลือก วิธีการดังกลาวอาจใชการจับฉลาก ทอดลูกเตา หรือใช
ตารางเลขสุม

ตัวอยางสุม (random sampling) หมายถึง ตัวอยางท่ีถูกเลือกมาจากประชากร โดยวธิีแตละหนวยของ
ประชากร มีโอกาสในการถูกเลือกเทาเทียมกัน

การออกแบบการวิจัย (research design) เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยในเรื่องเก่ียวกับการเลือก
กลุมตัวอยาง การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยนักวิจัยตองออกแบบการวิจัยเพ่ือมุงในการหาคําตอบท่ีจะตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยท่ีดีท่ีสุด

โครงการวิจัย (research proposal) เปนแผนการท่ีกําหนดไวลวงหนาอยางละเอียดถึงข้ันตอนของการ
ทําวิจัยทุกข้ัน โครงการวิจัยจะสื่อถึงปญหาวิจัย ความสําคัญและประโยชนในการศึกษา การเขียนมีวัตถุประสงค
เพ่ือใชในการขออนุมัติทําการศึกษา หรือเขียนขอทุนในการทําวิจัย และเปนแมแบบในการดําเนินการวิจัย

การจัดกระทํา (Manipulation) หมายถึง สภาพการณหรือการกระทําท่ีผูวิจัยจัดข้ึน เพ่ือการควบคุม
หรือการกําหนดคาตัวแปรอิสระ ในการวิจัยแบบทดลองหรือก่ึงทดลอง เพ่ือวัดคาจะมีผลใดเกิดข้ึนจากการกระทํา
นั้นๆ

สิ่งทดลอง (Treatment) หมายถึง สิ่งท่ีผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทดลอง เพ่ือเปนการควบคุมหรือกําหนด
คาตัวแปรอิสระในการวิจัยทดลองหรือก่ึงทดลอง

ความเท่ียง (reliability) หมายถึง ระดับความสมํ่าเสมอ หรือความคงท่ีท่ีเครื่องมือวิจัยวัดคาของสิ่งท่ี
ตองการวัด

ความตรง (Validity) หมายถึง ระดับความสมารถในการวัดท่ีเครื่องมือวิจัยจะวัดคาของสิ่งตองการได
ตรงความเปนจริง

ระดับความมีนัยสําคัญ (The level significant) หมายถึง ระดับท่ีสามารถยอมใหมีการคลาดเคลื่อนได
คิดเปนรอยละเทาไร

นักวิจัย หมายถึง  ผูท่ีดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบเพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสัย โดยมีระเบียบ
วิธีอันเปนท่ียอมรับในแตละศาสตรท่ีเก่ียวของ ซึ่งครอบคลุมท้ังแนวคิด มโนทัศน วิธีการท่ีใชในการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล

จรรยาบรรณ หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพท่ีกลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไวเปนหลัก เพ่ือใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติเพ่ือ
รักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน



จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง  หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพ่ือใหการดําเนินงาน
วิจัยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาให
เปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

ข. การวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยท่ีมุงหาขอเท็จจริงและขอสรุปเชิงปริมาณ

เนนการใชขอมูลท่ีเปนตัวเลขเปนหลักฐานยืนยันความถูกตองของขอคนพบ และขอสรุปตางๆ มีการใชเครื่องมือท่ีมี
ความเปนปรนัยในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ การสังเกตการสัมภาษณ การทดลอง
เปนตน

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยท่ีนักวิจัยจะตองลงไปศึกษาสังเกตและกลุม
บุคคลท่ีตองการศึกษาโดยละเอียดทุกดานในลักษณะเจาะลึก ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการเปนหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลจะใชการวิเคราะหเชิงเหตุผล ไมไดมุง
เก็บเปนตัวเลขมาทําการวิเคราะหโดยพ้ืนฐานเชิงปรัชญา การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณมีท่ีมาท่ี
แตกตางกัน กลาวคือการวิจัยเชิงคุณภาพมีพ้ืนฐานปรัชญาแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) ในขณะท่ีการวิจัยเชิง
ปริมาณมีพ้ืนฐานปรัชญาแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ดังนั้น การแสวงหาคําตอบหรือคนหาความจริงดวยวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพจะเนนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนตามสภาพการณท่ีเปนธรรมชาติ โดยข้ึนอยูกับบริบทของแตละชุมชน
นั้นๆ อาศัยวิธีการพรรณนาเปนสําคัญ ขอมูลเหลานี้จะถูกนํามาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการอุปมาน แลวสรุปตีความ
ผลการวิเคราะหตั้งเปนองคความรู เปนกฎหรือทฤษฎี ในทางตรงกันขามกับวิธีการคนหาความจริงดวยวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณตองอาศัยกระบวนการหรือวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีอยูบนรากฐานของขอมูลเชิงประจักษ และข้ันตอน
ท่ีมีระเบียบแบบแผน โดยเริ่มตนดวยกฎหรือทฤษฎีกอนจากนั้นขอมูลเชิงประจักษจะถูกรวบรวมและนํามาศึกษา
วิเคราะหดวยวิธีการอนุมาน และสรุปเปนขอคนพบ

ค. การกําหนดประเด็นปญหาในการวิจัยโดยทั่วไป
ปญหาการวิจัย (Research Problem) หมายถึง สิ่งท่ีกอใหเกิดความสงสัย และตองการรูคําตอบดังนั้น

การกําหนดปญหาการวิจัย จึงหมายถึง การระบุประเด็นท่ีนักวิจัยสงสัย และประสงคท่ีจะหาคําตอบ ซึ่งก็คือ
ปญหาการวิจัยนั่นเอง ดังนั้น นักวิจัยจึงจําเปนตองระบุปญหาการวิจัยใหกระชับและชัดแจงทุกครั้งท่ีดําเนินการ
วิจัยหลังจากกําหนดหัวขอปญหาในการวิจัยไดตามความเหมาะสมแลว ข้ันตอไปจะตองกําหนดประเด็นปญหาของ
การทําวิจัยใหชัดเจน ซึ่งเปนการตีกรอบปญหาใหอยูในวงจํากัด การตีกรอบปญหาให



ง. แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอก

แหลงทุน ชื่อทุน สาขาวิชาท่ีใหทุน ระยะเวลาเปดรับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)
http://www.trf.or.th
โทร.0-2298-0455-75ตอ 120,
129,149, 198, 201

Email : trfbasic@trf.or.th

1. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม
2. ทุนวิจัยองคความรูใหมท่ีเปนพ้ืนฐานตอ
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. ทุนวิจัยพ้ืนฐานแบบกําหนดทิศทาง

6. ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

- ไมจํากัด
- ไมจํากัด

- ไมจํากัด

เนนงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และ
แกไขปญหาของประเทศ

เนนการวิจัยท่ีสามารถตอบ
ปญหา สรางรูปแบบเสนอ
ทางเลือกหรอืช้ีนําการ
ปรับตัวของชุมชนทองถ่ินได

ปละครั้ง
พฤศจิกายน - ธันวาคม

พฤศจิกายน - ธันวาคม
มกราคม และกรกฎาคม

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)รวมกับสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัย
ของอาจารยรุนใหม
2. ทุนเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของ
อาจารยรุนกลางในสถาบันอุดมศึกษา

- ไมจาํกัด

- ไมจาํกัด

ตุลาคม – พฤศจิกายน

พฤศจิกายน - ธันวาคม

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสรมิสุขภาพ (สสส.)
http://www.thaihealth.or.th
โทร.0-2298-0500 ตอ1411

โครงการวิจัยเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ สนับสนุนโครงการท่ีมุงเนน
ในการสรางเสรมิสุขภาพ
กอประโยชนตอชุมชนหรือ
ประชาชนอยางชัดเจน  มี
ความคดิริเริ่มสรางสรรค
และมีพ้ืนฐานขององค
ความรู

ตลอดท้ังป



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

1. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทท่ัวไป

2. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทกําหนดเรื่อง

3. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเรงดวน

4. ทุนอุดหนุนวิจยัเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-อังกฤษ

6. ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-นอรเว

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร

วิทยาศาสตรกายภาพและ
คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร
การแพทย, วิทยาศาสตรเคมี
และเภสัช, เกษตรศาสตรและ
ชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตรและ
อุตสาหกรรมวิจัย, ปรัชญา,
นิติศาสตร, รัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร,
เศรษฐศาสตร, สังคมวิทยา

การวิจัยท่ีแกไขปญหาสําคัญ
เรงดวนของประเทศ หรือปญหา
อันคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต
อันใกล และมีความจําเปนตอง
รีบดําเนินการในทันที หรือรีบ
หาคําตอบหรือมาตรการ
ตลอดจนวิธีการตางๆ เพ่ือ
แกปญหาดังกลาว

อุตสาหกรรม  การเกษตร
การพลังงาน  การแพทย การ
สาธารณสุข  สิ่งแวดลอม การ
จัดการทรัพยากร  การปองกัน
ประเทศ  ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ทางวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชา

Marine technology,  Energy
technology, Material
engineering (corrosion,
polymers and ceramics),
Information technology,
Environmental
technology/ pollution
science, Geotechnical
sciences

กุมภาพันธ-มีนาคม

กุมภาพันธ-มีนาคม

ตลอดท้ังป

ตุลาคม-มกราคม

ตลอดท้ังป

ตลอดท้ังป



แหลงทุน ชื่อทุน สาขาวิชาท่ีใหทุน ระยะเวลาเปดรับ
7. ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-เยอรมัน

8. ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-ออสเตรยี

9. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-จีน

10. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-เกาหลี

Protestant theology,  Catholic
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

Agriculture,  Architecture,
Biology,  Chemistry,  Engineering,
Material Science,  Medical
Science,  Physics

ฟสิกส, เคมี, ชีววิทยา,
ธรณีวิทยา, เซรามิกส,
เกษตรศาสตร

ตลอดท้ังป

ตลอดท้ังป

ตลอดท้ังป

ตลอดท้ังป



แหลงทุน ชื่อทุน สาขาวิชาท่ีใหทุน ระยะเวลาเปดรับ
11. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-สวีเดน Biology,  Energy,  Agriculture,

Technology Transfer Analysis
System  Environment,
Education

ตลอดท้ังป

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

14. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางไทย-ญี่ปุน (NRCT-
JSPS)

15. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการ
ความรวมมือกับตางประเทศ (ไทย-ญี่ปุน)
(ทําวิจัยในประเทศไทยเทาน้ัน)
16. ทุนวิจัยระยะยาวสําหรับนักวิจัยรุนเยาว
17. ทุนอุดหนุนการวิจยัและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย

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
ผลิตภณัฑธรรมชาตแิละ Ploymer
Science, ทันตแพทยศาสตร,
วิทยาศาสตรการประมง
- ไมจาํกัด

- ไมจาํกัด
พฤติกรรมจริยธรรม, พฤติกรรม
ประชาธิปไตย, พฤติกรรม
สิ่งแวดลอมและสาธารณประโยชน
,พฤติกรรมสขุภาพกาย พฤติกรรม
สุขภาพจิตและ การบรโิภค,
พฤติกรรมครอบครัว, พฤติกรรมการ
ทํางาน,พฤติกรรมการเปนพลเมืองดี

ตลอดท้ังป

ตลอดท้ังป

กันยายน-
พฤศจิกายน

ตลอดท้ังป

กันยายน-ธันวาคม
ตลอดท้ังป



แหลงทุน ชื่อทุน สาขาวิชาท่ีใหทุน ระยะเวลาเปดรับ
18. ทุนการวิจัยจาก National Institutes
of Health (NIH) แหงประเทศสหรัฐ
19. การเสนอผลงานประดิษฐคิดคนเพ่ือ
ขอรับรางวัลงานประดิษฐคิดคนประจําป
20. การเสนอรายงานวิจยัหรือวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอกเพ่ือขอรับรางวัลผลงาน
การวิจัยประจําป

Biomedical หรือ Behavioral
Sciences

มกราคม-พฤษภาคม

พฤศจิกายน –
เมษายน

ตุลาคม – มกราคม



สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม
http://www.nepo.go.th
โทร.0-2270-1758

ทุนวิจัยสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม

ทางสํานักงานจะประกาศหัวขอ
เรื่องเปนคราวๆไป  ท้ังน้ีจะไดแก
เรื่องท่ีเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม
ในชุมชน

ไมแนนอน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
http://www.nstda.or.th
โทร.0-2564-7000

1. ทุนอุดหนุนภายใตโครงการสนับสนุน
นักวิจัยใหม
2. ทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย (Career
Development Awards)

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดท้ังป

สถาบันสงเสรมิการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
http://www.ipst.ac.th
โทร.0-2392-4021 ตอ 143,144,182

ทุนสงเสรมิและสนับสนุนการวิจยัดาน
การศึกษาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร  คณติศาสตร และ
เทคโนโลยี

พฤษภาคม –
กรกฎาคม

มูลนิธิโทเรเพ่ือการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศไทย
http://www.ttsf.or.th
โทร.0-2266-6609

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม

สิงหาคม-ตุลาคม

สํานักงานนโยบายและแผน  พลังงาน
(สพน.)
http://www.eppo.go.th
โทร.0-2612-1555

ทุนโครงการศึกษา  วิจัยและพัฒนา
แผนงานภาคความรวมมือ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การอนุรักษพลังงานแกสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองคกร
เอกชนท่ีไมมุงคากําไร

มกราคม   เมษายน
กรกฎาคมและ
ตุลาคม

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

1. ทุนดานการจัดการสารอันตรายและ
กากของเสีย

2. ทุนดานการจัดการมลพิษ

เปนการวาจางทําการศึกษา
โครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
จัดการสารอันตรายและกากของ
เสีย
เปนการวาจางทําการศึกษาเพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการจดัการมลพิษ

ไมแนนอน

ไมแนนอน

แหลงทุน ชื่อทุน สาขาวิชาท่ีใหทุน ระยะเวลาเปดรับ
สถาบันการแพทยดานอุบัติเหตแุละสา
ธารณภัย  กรมการแพทย
http://www.dms.moph.go.th
โทร.0-2245-0848, 0-2246-6926

ทุนวิจัยเก่ียวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัย ดานสาธารณสุขเก่ียวกับดาน
อุบัติเหตุ และสาธารณภัย ซึ่งมผีล
ตอสุขภาพของประชาชน

ตุลาคม – ธันวาคม

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา
http://www.fda.moph.go.th
โทร.0-2282-4855,

0-2282-6522
0-2286-2569

ทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

สนับสนุนการวิจยัเพ่ือพัฒนางาน
คุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสขุอันเก่ียวกับอาหาร
และยา  เครื่องสําอาง  วัตถุมีพิษ
วัตถุออกฤทธ์ิตอจติและ
ประสาท  ยาเสพตดิใหโทษ
เครื่องมือแพทยและสารระเหย

กุมภาพันธ

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและ ดานพันธุวิศวกรรมและ ตลอดท้ังป



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

โทร.0-2564-6700

วิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีมีศักยภาพใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม
และสามารถสงเสริมใหมีการ
พัฒนาในภาคเกษตรและ/หรือ
ภาคอุตสาหกรรมได

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
http://www.nectec.or.th

โทร.0-2564-6900 ตอ 2346 - 55

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรม

- อุตสาหกรรมอาหารและ
การเกษตร
- อุตสาหกรรมการแพทยและ
สาธารณสุข
- อุตสาหกรรมยานยนตและ
การขนสง
- อุตสาหกรรมซอฟตแวร ไม
โครชิฟและอิเล็กทรอนิกส
- อุตสาหกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคมีภณัฑ

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

ทุนอุดหนุนวิจัยบุหรี่และสุขภาพ โครงการวิจัยเก่ียวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสบูของ
ประชาชน และผลกระทบตอ
สุขภาพอันเน่ืองจากบุหรี่

กันยายน-ตุลาคม

แหลงทุน ชื่อทุน สาขาวิชาท่ีใหทุน ระยะเวลาเปดรับ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

http://www.hsri.or.th

โทร.0-2951-1284-93ตอ 127

ทุนทบทวนสถานการณและวิจัยหาองค
ความรูเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย

การจัดบริการหรือบริหารงาน
สาธารณสุขในดานตางๆ ดังน้ี
- การพัฒนาโครงสรางระบบ
บริการ
- การเงินการคลังเพ่ือสุขภาพ
- การพัฒนาคณุภาพบรกิาร
- การประเมินและสงเสริมการใช
เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ
- การสงเสริมสุขภาพ
- การกระจายอํานาจเพ่ือการ
พัฒนาการสาธารณสุข
- บทบาทของประชาชนและ
ประชาสังคมในดานสุขภาพ
- การสรางสิ่งแวดลอมท่ี
สงเสริมการมีสุขภาพท่ีดี
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตลอดท้ังป



กลุมขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคญัตอ
การปฏิรปูระบบสาธารณสุข
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กลุมประชากรท่ีสาํคญั

กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.moe.go.th

โทร.0-2282-1816,
0-2282-9862 ตอ 713, 707, 703

1. ทุนอุดหนุนการวิจยัประเภทท่ัวไป

2. ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา
การศาสนาและการวัฒนธรรม แบงทุนเปน
2 ประเภท คือ

2.1 ทุนประเภทท่ีคณะกรรมการฯ
เปนผูกําหนดเรื่อง โดยกําหนดลําดับ
ความสําคญัของหัวขอ ดังน้ี

1) คานิยมและพฤติกรรมท่ีเบีย่งเบน
ทางสังคมของเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน
กลุมเสี่ยง หรือกลุมท่ีเปนปญหาของสังคม
ใหอยูรวมกันอยางสงบสุข

การศึกษา  การศาสนา และ
การวัฒนธรรม

ปละครั้ง

ตุลาคม-ธันวาคม

.แหลงทุน ชื่อทุน สาขาวิชาท่ีใหทุน ระยะเวลาเปดรับ
2) รูปแบบการประยุกตใช

ศิลปวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมคณุภาพการศึกษาและ
สรางความเขาใจอันดีระหวางชาติ

3) ปจจัยสภาพแวดลอม และกระบวนการท่ี
สงผลตอการศึกษาตอ และการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

4) คุณธรรม จริยธรรมในเรื่องท่ีจําเปน
ตอการดํารงตนในสังคมของเด็ก เยาวชน
ขาราชการ และประชาชนท่ัวไป

5) การดําเนินการและผลกระทบท่ีเกิด
จากการจัดสอบเทียบความรูใหกับเด็กนอก
ระบบโรงเรียน และการจัดการศึกษาใหกับ
เด็กเกงพิเศษในระบบนอกโรงเรียน

2.2 ทุนประเภทผูวิจัยเปนผูกําหนด
เรื่องเอง โดยจะสนับสนุนใน 9 ดาน คือ

1) ดานการสงเสริมใหทําวิจยัพัฒนา
สมรรถภาพองคกรและบุคลากรการวิจัย

2) ดานการสงเสริม เผยแพรและ
ประยุกตใชงานวิจัย



3) ดานการศึกษาท่ีเปนพ้ืนฐานการ
ดํารงชีวิต หรือท่ีเก่ียวกับการศึกษา ระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศกึษา และ
ระดับมัธยมศึกษา

4) ดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
5) ดานการฝกหดัครูและพัฒนาชุมชน
6) ดานการศึกษานอกโรงเรยีนและ

การศึกษาพิเศษ
7) ดานการสงเสริมและสนับสนุน

การศึกษา
8) ดานศาสนา  ศลิป และวัฒนธรรม
9) ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมและพลานามัย

แหลงทุน ชื่อทุน สาขาวิชาท่ีใหทุน ระยะเวลาเปดรับ
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ

http://www.culture.go.th

โทร.0-2248-5852 -3

ทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ

- การคุมครองมรดกวัฒนธรรมใน
ชุมชนดานศลิปะการแสดง
ดานงานชางฝมือพ้ืนบาน  ดาน
ประเพณแีละพิธีกรรม  และภูมิ
ปญญาดานอาหารการกิน
- การคุมครองมรดกวัฒนธรรมใน
ชุมชน

กรกฎาคม

มูลนิธิ 50 ป ธนาคารแหงประเทศ
ไทย
http://www.bot.or.th
โทร.0-2283-5012

ทุนสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย - ดานเศรษฐกิจ
- ดานสังคมและการเมือง
- ดานการเงิน

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(องคการมหาชน)
http://www.sac.or.th
โทร.0-2880-9429 ตอ 3314-5

ทุนสงเสริม สนับสนุนงานวิจัย และสราง
นักวิจัย และนักวิจัยรุนใหม

พัฒนาองคความรูเก่ียวกับ
สังคมวัฒนธรรม และเช่ือมโยง
องคความรู  การเผยแพร
ขยายผล และใชประโยชนใน
การพัฒนาสังคม

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

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

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไป การศึกษาและการศาสนา ตุลาคม



จ. คําช้ีแจงแบบเสนอโครงการวิจัย (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 ท้ังใน รูปแบบโครงการวิจัยอิสระหรือโครงการวิจัยท่ีอยูภายใตแผนงานวิจัย

ช่ือโครงการวิจัย : ระบุชื่อโครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย
ใหระบุชื่อแผนงานวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รายละเอียดโครงการวิจัย ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวน ก : ลักษณะโครงการวิจัย

- ระบุโครงการวิจัยเปนโครงการวิจัยใหม หรือเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง (ปท่ี 2 เปนตนไป) กรณีเปน
โครงการวิจัยตอเนื่องตองระบุจํานวนระยะเวลาท่ีทําการวิจัยท้ังหมด และ ปงบประมาณท่ีเสนอขอวาเปนปท่ีเทาใด
พรอมท้ังระบุรหัสโครงการวิจัยดวย

I ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (ผนวก 2) โดยระบุความสอดคลอง
มากท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศาสตร และระบุความสําคัญกับ เรื่องท่ีสอดคลองมากท่ีสุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ

II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศาสตร และระบุกลยุทธ
การวิจัยท่ีสอดคลองมากท่ีสุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ พรอมท้ังระบุแผนงานวิจัยท่ีสอดคลองมากท่ีสุดในกลยุทธการ
วิจัยนั้น ๆ

III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกลุมเรื่องท่ีควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่งประกอบดวย 12 กลุมเรื่อง โดยระบุกลุมเรื่องท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด
เพียง 1 กลุมเรื่อง (ผนวก 3)

IV ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) ซึ่งประกอบดวย 2 ระยะ โดยระบุ
ความสอดคลองมากท่ีสุดเพียง 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 พรอมท้ังสถานท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) พรอมท้ังระบุชื่อหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีรวมดําเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดสวน
ของงานท่ีแตละหนวยงานมีสวนรวมดังกลาว (ถามี) รวมท้ังระบุชื่อหัวหนาโครงการวิจัย ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย
ผูรวมงานวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการทําการวิจัย พรอมท้ังระบุสัดสวนท่ีทํางานวิจัย (%)
ของผูวิจัยในโครงการวิจัยนี้แตละคนดวย
2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ

2.1 การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research)
2.2 การวิจัยประยุกต (applied research)
2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development)

3. ระบุสาขาวิชาการและกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 5)
4. ระบุคําสําคัญ (keywords) ท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัยท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศใหครบถวน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารท่ีมีชื่อเรื่องประเภท
เดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได
5. แสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้
6. ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับความสําคัญเปนขอ ๆ โดยเชื่อมโยงกับ
ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย
7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ท่ีเชื่อมโยงกับปญหาท่ีทําการวิจัยแตไมสามารถกําหนด
โดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได
8. แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวของ สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลท่ีนาจะเปนไปไดจาก
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการวิจัย แลวนํามาสังเคราะหเปนสมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของ
โครงการวิจัย
9. กําหนดปญหาใหชัดเจนท้ังในดานการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปญหา หรือดานอ่ืน ๆ ใหเขาถึง
ขอเท็จจริงของปญหาอยางแทจริง ดวยการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ (reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ
สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวของ และแสวงหาเหตุผลท่ีนาจะเปนไปได จากทฤษฎ/ีสมมุติฐานใน
สาขาวิชาการท่ีเก่ียวของ
10. ระบุเอกสารท่ีใชอางอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดังตอไปนี้

11.1 แกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีทําการวิจัย
11.2 เปนองคความรูในการวิจัยตอไป
11.3 บริการความรูแกประชาชน
11.4 บริการความรูแกภาคธุรกิจ
11.5 นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
11.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
11.7 เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย
11.8 อ่ืน ๆ (ระบุ)



และระบุชื่อหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
12. แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาข้ันตอไป หรือการบริหารงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา
สถานท่ี ฯลฯ ใหชัดเจน และควรเสนอของบประมาณในสวนนี้ดวย
13. อธิบายข้ันตอนวิธีการทําการวิจัย อาทิ การเก็บขอมูล การกําหนดพ้ืนท่ี ประชากรตัวอยางการสุมตัวอยาง
ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมท้ังระบุสถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวน
และชัดเจน เพ่ือประโยชนในการเสนอของบประมาณ
14. ระบุระยะเวลาท่ีทําการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปท่ีเริ่มตน ถึงเดือน ปท่ีสิ้นสุด
การวิจัย โดยระบุดวยวาปท่ีเสนอขอเปนปท่ีเทาใดของโครงการวิจัยนี้ รวมท้ังระบุข้ันตอนและระยะเวลาของ
แผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียดภายในปงบประมาณ (1 ตุลาคมของปนั้น - 30 กันยายน ของป
ถัดไป) ในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัยท่ีเสนอของบประมาณเพ่ือทําการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแจงแผนการดําเนินงานใน
ปตอ ๆ ไปโดยสังเขปดวย
15. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจําเปนของอุปกรณท่ีเปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย(อุปกรณการวิจัย
โครงสรางพ้ืนฐาน ฯลฯ) ท่ีตองการเพ่ิมเติม รวมท้ังอุปกรณท่ีตองขอเชา หรือขอยืมจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือการวิจัยนี้
16 ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย

16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปท่ีเสนอขอ โดยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ให
ชัดเจน (ผนวก 6)

16.2 กรณีท่ีเปนโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป โปรดระบุรายละเอียด
งบประมาณการวิจัยท่ีจะเสนอขอในปตอ ๆ ไป แตละปตลอดการวิจัย โดยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ใหชัดเจน
(ผนวก 9)

16.3 กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องท่ีไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว ใหระบุงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
ในแตละป ทุกปท่ีผานมา
17. แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ท่ีไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยและนําไปสูการประยุกตใชความคุมคาของงบประมาณท่ีจะใชทําการวิจัย
ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนผลลัพธ (outcome) ได โดยระบุประเภทของผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ
ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้

1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
1.2 ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมีความแตกตางจากท่ีเคยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จท่ีอาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได

2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จก่ึงกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา
2.2 เปนผลสําเร็จท่ีมีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน
2.3 เปนผลสําเร็จท่ีจะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย

3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จก่ึงกลางในระยะตอมา
3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ
3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี
น้ําหนักการพิจารณาโครงการวิจัยสูง



ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพ่ือการสงออก เนื่องจากมะมวงท่ีสงออกมีคุณภาพดี แตเม่ือ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้นจึงตองวิจัยเพ่ือแกปญหา
ดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง

- ใหระบุผลผลิตท่ีไดคือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออก ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จ
ของงานวิจัยระยะนี้ เปนผลสําเร็จเบ้ืองตน (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนง ของยีน (gene) ท่ีควบคุมลักษณะ
เปลือกแข็งของมะมวง

- ใหระบุผลผลิตท่ีไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ท่ี ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
ผลสําเร็จของงานวิจัย ระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซ่ึงแสดงผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
คือทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของมะมวงเพื่อการสงออก

- ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งท่ีแสดง มูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยระยะนี้เปน ผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)

หมายเหตุ : 1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงขอ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
หลักของแผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงคของโครงการวิจัยท่ีกําหนดไว
2. แตละผลสําเร็จท่ีไดอาจดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปเดยีวกันหรือมากกวา 1 ป ก็ได กรณี
มากกวา 1 ป ใหระบุผลสําเร็จท่ีคาดวาจะไดรับในแตละปใหชัดเจน

18. โครงการวิจัยตอเนื่องปท่ี 2 ข้ึนไป
18.1 หัวหนาโครงการวิจัยตองรับรองวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณท่ี

ผานมาจริง โดยระบุเปนขอความ พรอมลายมือช่ือกํากับอยางชัดเจน
18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูในระหวางการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหลงเงินทุนอ่ืนหรือไม

หรือเปนการวิจัยตอยอดจากการวิจัยอ่ืน (ถามี)
18.3 ตองรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)

19. คําช้ีแจงอ่ืน ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนและช้ีใหเห็น
ถึงคุณคาของโครงการวิจัยมากย่ิงข้ึน
20. ลงช่ือหัวหนาโครงการวิจัย พรอมลายมือช่ือ และวัน เดือน ป

สวน ค : ประวัติคณะผูวิจัย
1. ระบุช่ือ (พรอมคํานําหนาช่ือ เชน นาย นางสาว นาง ยศ เปนตน) และนามสกุล ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. ระบุเลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน



3. ระบุตําแหนงบริหาร/วิชาการ ท่ีเปนปจจุบัน
4. ระบุหนวยงานท่ีสังกัด และสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)
5. ระบุประวัติการศึกษา
6. ระบุสาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ ซ่ึงอาจแตกตางจากวุฒิการศึกษาก็ได
7. ระบุประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ อาทิ สถานภาพในการ
ทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย เปนตน

7.1 ระบุช่ือแผนงานวิจัยในฐานะผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย
7.2 ระบุช่ือโครงการวิจัยในฐานะท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย
7.3 ระบุช่ืองานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : ระบุช่ือผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร สถานภาพในการทํา

การวิจัย และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ช่ือขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําการวิจัยวาไดทําการ

วิจัยเสร็จแลวประมาณรอยละเทาใด
หมายเหตุ : 1. กรณีท่ีหนวยงานวิจัยมิไดทําการวิจัยเอง แตเปนการจดัจาง โปรดใช แบบ ว–1ด

โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวใหมากท่ีสุด พรอมท้ังแนบแบบขอกําหนด
(terms of reference-TOR) การจัดจางการทําวิจัยดวย
2. กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณท่ีผานมา
และนักวิจัยมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการวิจัยในปงบประมาณตอไป ตอง
จัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณดวย
3. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชน
ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการใชสัตว ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรม
ใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 1 ชุด

___________________________________



ฉ. แบบเสนอโครงการวิจยั

ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แบบ ภค-1ย/54
ท่ีมา 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
จัดทําขอเสนอการวิจัยโครงการวิจัยท่ีอยูภายใตแผนงานวิจัย)

ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................

ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย

1. ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย

1.1 หัวหนาโครงการ (ระบุชื่อหัวหนาโครงการ หนวยงาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
สถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร และ E-mail * * กรุณาระบุใหชัดเจนเพื่อ
ประโยชนของทานในการติดตอกลับ)



1.2 ผูรวมงานวิจัย (ระบุชื่อผูรวมวิจัย  หนวยงาน พรอมท้ังสถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท
โทรสาร และ E-mail และอธิบายถึงลักษณะและสัดสวนของงานท่ีแตละคนรับผิดชอบ)

1.3 ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ระบุชื่อท่ีปรึกษาโครงการ หนวยงาน สถานท่ีติดตอ หมายเลข
โทรศัพท  โทรสาร และ E-mail)

1.4 หนวยงานหลัก (ระบุชื่อหนวยงานหลักในระดับกลุม/กอง/สํานัก/ กรม/กระทรวง หรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พรอมสถานท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท โทรสาร)

1.5 หนวยงานสนับสนุน (ระบุชื่อหนวยงานสนับสนุน พรอมรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.4)

2. ประเภทการวิจัย (ระบุประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท  คําอธิบายดังรายละเอียดแนบทาย)

 การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research)

 การวิจัยประยุกต (Applied research)

 การพัฒนาทดลอง (Experimental development)

3.สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย (คําอธิบายดังรายละเอียดแนบทาย)

4. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย (ระบุคําสําคัญ (keywords) ท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือ
เนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการนําไปใชใน
การเลือกหรือคนหาเอกสารท่ีมีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได)

5. ความสําคัญ และท่ีมาของปญหา (แสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้)

6. วัตถุประสงคของการวิจัย (ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับ
ความสําคัญเปนขอๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความสําคัญและท่ีมาของปญหา)

7. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ท่ีเชื่อมโยงกับปญหา
ท่ีทําการวิจัยแตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได)

8. ทฤษฎี สมมติฐาน และหรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย (แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวของ สมมติฐาน
และหรือกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลท่ีนาจะเปนไปไดจากทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการวิจัย แลว
นํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย)

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเกี่ยวของ (ใหระบุเนื้อหาโดยสรุปของ
เอกสารท่ีเก่ียวของพรอมขอมูลสถิติและเหตุผลท่ีเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวของโดย
บรรยายใหเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีจะทําการวิจัย)

10. เอกสารอางอิงของการวิจัย (ระบุเอกสารท่ีใชอางอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล)



11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน ระบุไดมากกวา 1 ขอ  พรอมระบุกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับประโยชนและผลกระทบจาก
ผลงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน)

12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย (ใหแสดง
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาข้ัน
ตอไปท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานท่ี ฯลฯ ให
ชัดเจน)

13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล (อธิบายข้ันตอนวิธีการทําการวิจัย
อาทิ การเก็บขอมูล การกําหนดพ้ืนท่ี ประชากรตัวอยาง การสุมตัวอยาง ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล
ฯลฯ รวมท้ังระบุสถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพ่ือประโยชนในการเสนอขอ
งบประมาณ)

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ระบุระยะเวลาท่ีใชในการทํา
การวิจัยไมควรเกิน 1 ป รวมท้ังระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Grant chart) โดยละเอียด
ท้ังนี้ใหจัดทําแยกเปนรายปกรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่องระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป และ วช.จะให
การสนับสนุนงบประมาณเปนรายปโดยไมมีความผูกพันกับปถัดไป)

กิจกรรม เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด (ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปนรูปธรรมท่ี
สามารถประยุกตเพ่ือนําไปใชประโยชนได ท้ังนี้ตองระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน  โดยให
จัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตและตวัชี้วัดของแผนงานวิจัย

ผลผลิต ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน



16. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวช้ีวัด (ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลตอเนื่อง
จากผลผลิตท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศ สภาพแวดลอมในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ท้ังนี้ ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาว และตองระบุตัวชี้วัดท่ี
แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 2)

ตารางท่ี 2 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน

17. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัยท่ีมีอยู (ระบุรายละเอียด)

18. งบประมาณของโครงการวิจัย

18.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแตละโครงการยอย
เฉพาะปท่ีเสนอขอโดยแยกตามงบประเภทตางๆ ใหชัดเจน โดยแยกเปนหมวดดังนี้ งบบุคคลากร งบดําเดินการ
(คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน(ครุภัณฑตองชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนพรอมใบเสนอราคา)

รายการ จํานวนเงิน



รายการ จํานวนเงิน
1.งบบุคคลากร

1.1 คาจางช่ัวคราว (ระบุคณุวุฒิของบุคลากรท่ีจางเปนเจาหนาท่ีของโครงการโดยใชอัตราจางตาม
ระเบียบของทางราชการ (จางตามวุฒิการศึกษา พรอมระบุหนาท่ีตามความจําเปนในชวงระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ฯลฯ )

1.2 ฯลฯ
2.งบดําเนินงาน

2.1 คาตอบแทน

2.1.1 คาตอบแทนท่ีปรึกษา (ระบรุายละเอียดแนบทายวา จางท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีในขอบเขต
งานหรือประเด็นใดบาง/ระยะเวลา/คาตอบแทน ตอวัน หรือตอเดือน ฯลฯ)

2.1.2 คาตอบแทนทํางานลวงเวลา(ระบุจํานวนคน และจํานวนวัน)

2.2.คาใชสอย

- คาเบี้ยงเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ

- คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง คาซอมแซมครุภณัฑ

- คาจางเหมาบริการ

- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คารับรองและพิธีการ

- คาเงินประกันสังคม

- คาใชสอยอ่ืนๆ ฯลฯ

2.3.คาวัสดุ

- วัสดสุํานักงาน

- วัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น

- วัสดไุฟฟาและวิทยุ

- วัสดโุฆษณาและเผยแพร

- วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา

- วัสดุคอมพิวเตอร

- วัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ

2.4.คาธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน (คาสาธารณูปโภค ไมเกินรอยละ 10 ของงบวิจัยไมรวม
คาตอบแทนนักวิจัย และคาตอบแทนท่ีปรึกษา

3.งบลงทุน

- ครุภัณฑ(ตองช้ีแจงเหตุผลความจําเปนพรอมใบเสนอราคา)



รายการ จํานวนเงิน
- ฯลฯ

รวมงบประมาณ

18.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยในแตละป  กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา
ดําเนินการมากกวา 1 ป โดยแยกเปนหมวดดังขอ 17.1

หมวดคาใชจาย ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี.....

งบบุคคลากร

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบนั

ครุภัณฑ

รวมทั้งสิ้น

19. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงาน ตลอด
แผนงานวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ท่ีไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดย
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณท่ีจะใชทํา
การวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ โดย
สอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พรอมท้ังระบุประเภทผลสําเร็จของ
งานวิจัยเปนอักษรยอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้

1.  ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

1.1  ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป

1.2  ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมีความแตกตางจากท่ีเคยมีมาแลว

1.3  ผลสําเร็จท่ีอาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได

2.  ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

2.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา



2.2  เปนผลสําเร็จท่ีมีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน

2.3  เปนผลสําเร็จท่ีจะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย

3.  ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

3.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จก่ึงกลางในระยะตอมา

3.2  ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ

3.3  ผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี
น้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง

ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพ่ือการสงออก เนื่องจากมะมวงท่ีสงออกมีคุณภาพดี แตเม่ือ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตองวิจัย
เพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้

1.  การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง

- ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)

2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ท่ี
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง

- ใหระบุผลผลิตท่ีไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ท่ีควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I)

3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน คือทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมของมะมวงเพ่ือการสงออก

- ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งท่ีแสดงมูลคาเพ่ิมเพ่ือการสงออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)

ระดับความสําเร็จของงาน (เลือกได 1 ระดับ)

 P (Preliminary results)

 I  (Intermediate results)

 G (Goal results)

ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)



 1. ไมไดเสนอตอแหลงทุนอ่ืน

 2.   เสนอตอแหลงทุนอ่ืน (ระบุชื่อแหลงทุน)

2.1  ชื่อโครงการท่ีเสนอ

2.2  คาดวาจะทราบผล

คําช้ีแจงอ่ืนๆ

19.1 คํารับรองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแหลงทุนของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอหากมีมากกวา 1 แหลง
โปรดระบุสัดสวน

19.2 แสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว การขออนุญาติใชสิ่งมีชีวิตตัดตอพันธุกรรม(GMO) ฯลฯ
หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ในอันท่ีจะเปนประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของแผนงานวิจัยมาก
ยิ่งข้ึน

20. หนังสือรับรองการเปนท่ีปรึกษาของโครงการวิจัย (กรณีมีท่ีปรึกษาโครงการวิจัยใหจัดทําหนังสือ
รับรอง ตามตัวอยางขางทาย)

21.  ลงลายมือช่ือหัวหนาโครงการ และนักวิจัยรวมโครงการเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอ
การวิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เรื่อง  การรับขอเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจําปงบประมาณ 2554

(ลงช่ือ) .

( )

หัวหนาโครงการ

วันท่ี เดือน พ.ศ. 2553 .



(ลงช่ือ) (ลงช่ือ).............................................................................

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

ผูรวมวิจัย ผูรวมวิจัย

วันท่ี เดือน พ.ศ. 2553 วันท่ี เดือน พ.ศ. 2553

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

(ลงช่ือ) .

( )

ตําแหนง ......................................................................

วันท่ี 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. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร
และ e-mail

5. ประวัติการศึกษา

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย  หัวหนาโครงการวิจัย หรือ ผู
รวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย)

7.1  หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

7.2  งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป)

7.3  งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา ไดทํา
การวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด

หมายเหตุ : ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพ่ือประโยชนในการ
ประเมินขอเสนอโครงการ

_________________________________



รายละเอียดแนบทาย

ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบดวย

1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เปน
การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพ่ือหาความรูใหมๆ เก่ียวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และ
ความจริงท่ีสามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพ่ือตั้งและ
ทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตางๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังท่ีจะใชประโยชน
โดยเฉพาะ

2. การวิจัยประยุกต (Applied research) เปนการศึกษาคนควาเพ่ือหาความรูใหมๆ และมี
วัตถุประสงคเพ่ือนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ ท่ีได
จากการวิจัยข้ันพ้ืนฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหม ๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีไดระบุไวแนชัดลวงหนา

3. การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เปนงานท่ีทําอยางเปนระบบ โดยใชความรูท่ี
ไดรับจากการวิจัยและประสบการณท่ีมีอยู เพ่ือสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพ่ือการติดตั้งกระบวนการ
ระบบและบริการใหม หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งตางๆ เหลานั้นใหดีข้ึน

2. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย

2.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร และสถิติ ฟสิกส
ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ฟสิกสของ
สิ่งแวดลอม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

2.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

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 และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

2.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตร
ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

2.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ



2.6 สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา
สถาปตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

2.7 สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมาย
เศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

2.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบ
การเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพ่ือความม่ันคง เศรษฐศาสตรการเมือง
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

2.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การบัญชี
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปญหาสังคม สังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม
พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ

2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ

2.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอก
โรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

ตัวอยาง
หนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ขาพเจา .ขอยืนยันวาขาพเจาไดรับเปนท่ี
ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง............................................................................................................................. .



.ซึ่งมี . สังกัด เปน
หัวหนาโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย

ลงชื่อ.................................................................

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

............../......................./................

ช. แบบรายงานความกาวหนาแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (แบบ ต-1ช/ด)

ท่ีมา http://eval.nrct.go.th/images/stories/report/model%20t1ch%20and%20d.doc



แบบรายงานความกาวหนาแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย

1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ชื่อผูวิจัย (นาย  นางสาว  นาง  ยศ) ................................................................................................................

หนวยงานท่ีสังกัด .............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ แบบ ต-1ช/ด



หมายเลขโทรศัพท .............................. โทรสาร ............................... e-mail .................................................

ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........................................................................................

งบประมาณท่ีไดรับ ....................................................... บาท ระยะเวลาทําการวิจัย .................................. ป

เริ่มทําการวิจัยเม่ือ (เดือน  ป) .............................................. ถึง (เดือน  ป) ...................................................

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของการวิจัย

2.1 วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย (โดยสรุป) ........................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยท่ีไดเสนอไวกับงานวิจัยท่ีได
ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย วามีกิจกรรม / ข้ันตอน
ปฏิบัติตามลําดับอยางไร …………………………………………….………………….……………..…………………………

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พรอมสรุปและวิเคราะหผลท่ีไดดําเนินการไปแลว [ท้ังนี้ ใหแนบ
บทความ ผลงานความกาวหนาทางวิชาการของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ระหวางท่ีทําการวิจัย
ท่ีเคยพิมพในวารสารทางวิชาการแลวหรือบทความท่ีจะนําไปเผยแพรทางสื่อมวลชนได (ถามี)]

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2.4 ระบุรายละเอียดท่ีไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูประเมิน (ถามี) ..............................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2.5 งบประมาณท่ีไดใชจายไปแลวนับตั้งแตเริ่มทําการวิจัยเปนเงินท้ังสิ้น .............................................. บาท

2.6 งานตามแผนงานวิจัย / โครงการวิจัยท่ีจะทําตอไป .................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2.7 คําชี้แจงเก่ียวกับปญหา/อุปสรรค และวิธีการแกไข (ถามี) ......................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

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

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

ผูอํานวยการแผนงานวิจัย / หัวหนาโครงการวิจัย

วันท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ. …..........



ผลการประเมินรายงานความกาวหนาของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย

สรุปความเห็นของการประเมิน

 สนับสนุนใหดําเนินการตอไป

 ไมสนับสนุนใหดําเนินการตอไป ระบุเหตุผล ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(ลายเซ็น)

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

หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา/กระทรวง
วันท่ี ............. เดอืน .......................... พ.ศ. .................

หมายเหตุ : แบบฟอรมน้ีใชสําหรบัขอเสนอการวิจัยท้ังแผนงานวิจยัและโครงการวิจัย



ซ. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ท่ีมา
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

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗"

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

"ผูสรางสรรค" หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

"ลิขสิทธิ์" หมายความวา สิทธิแตผูเดียวท่ีจะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เก่ียวกับงานท่ีผู
สรางสรรคไดทําข้ึน

"วรรณกรรม" หมายความวา งานนิพนธท่ีทําข้ึนทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ
ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย"โปรแกรม
คอมพิวเตอร" หมายความวาคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีนําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทํางานหรือเพ่ือใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ท้ังนี้ ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะ
ใด

"นาฏกรรม" หมายความวา งานเก่ียวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงท่ีประกอบข้ึนเปน
เรื่องราว และใหหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย

"ศิลปกรรม" หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงท่ีประกอบดวย เสน แสง สี หรือสิ่งอ่ืนอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกันลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง

(๒) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงท่ีเก่ียวกับปริมาตรท่ีสัมผัสและจับตองได

(๓) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพและหมายความรวมถึงแมพิมพ
หรือแบบพิมพท่ีใชในการพิมพดวย

(๔) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง งานออกแบบตกแตงภายในหรือ
ภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง



(๕) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพท่ีเกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนส
ไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยน้ํายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธีใด ๆ อันทําใหเกิดภาพข้ึน หรือการ
บันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือ วิธีการอยางอ่ืน

(๖) งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสราง ภาพรางหรืองานสรางสรรค รูปทรงสามมิติอันเก่ียวกับ
ภูมิศาสตร ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร

(๗) งานศิลปประยุกต ไดแก งานท่ีนําเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันไปใชประโยชนอยางอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงาน ดังกลาวนั้น เชน นําไปใชสอย
นําไปตกแตงวัสดุหรือสิ่งของอันเปนเครื่องใช หรือนําไปใชเพ่ือประโยชน ทางการคา

ท้ังนี้ ไมวางานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึงภาพถายและ
แผนผังของงานดังกลาวดวย

"ดนตรีกรรม" หมายความวา งานเก่ียวกับเพลงท่ีแตงข้ึนเพ่ือบรรเลง หรือขับรองไมวาจะมีทํานองและ
คํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และใหหมายความรวมถึงโนตเพลง หรือแผนภูมิเพลงท่ีไดแยกและเรียบเรียงเสียง
ประสานแลว

"โสตทัศนวัสดุ" หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมี
ลักษณะอยางใด อันสามารถท่ีจะนํามาเลนซ้ําไดอีก โดยใชเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น และให
หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถามี

"ภาพยนตร" หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับของภาพ ซึ่งสามารถนําออกฉาย
ตอเนื่องไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน เพ่ือนําออกฉายตอเนื่อง ไดอยางภาพยนตร และให
หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร นั้นดวย ถามี

"สิ่งบันทึกเสียง" หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของดนตรี เสียง การแสดง หรือเสียงอ่ืนใด
โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถท่ีจะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับการ
ใชวัสดุนั้น แตท้ังนี้มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอ่ืน

"นักแสดง" หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่ง แสดงทาทาง รอง กลาว
พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด

"งานแพรเสียงแพรภาพ" หมายความวา งานท่ีนําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน หรือโดยวิธีการอยางอ่ืนอันคลายคลึงกัน

"ทําซํ้า" หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาดวยวิธีใด ๆ เลยีนแบบ ทําสําเนา ทํา แมพิมพ บันทึกเสียง
บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบับ จากสําเนาหรือจากการโฆษณา ในสวนอันเปนสาระสําคัญ
ท้ังนี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนท่ีเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรใหหมายความถึงคัดลอกหรือทํา
สําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด ไมวาดวยวิธีใด ๆ ในสวน อันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปน
การจัดทํางานข้ึนใหม ท้ังนี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน



"ดัดแปลง" หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไข เพ่ิมเติม หรือจําลองงานตนฉบับ
ในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานข้ึนใหม ท้ังนี้ ไมวา ท้ังหมดหรือบางสวน

(๑) ในสวนท่ีเก่ียวกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือ
รวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม

(๒) ในสวนท่ีเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหมปรับปรุง
แกไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทําข้ึนใหม

(๓) ในสวนท่ีเก่ียวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานท่ี มิใชนาฏกรรมใหเปน
นาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมใหเปนงานท่ีมิใชนาฏกรรม ท้ังนี้ ไมวาในภาษาเดิมหรือตางภาษากัน

(๔) ในสวนท่ีเก่ียวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานท่ี เปนรูปสองมิติหรือสามมิติใหเปน
รูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุนจําลองจากงานตนฉบับ

(๕) ในสวนท่ีเก่ียวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับ เรียบเรียงเสียงประสานหรือ
เปลี่ยนคํารองหรือทํานองใหม

"เผยแพรตอสาธารณชน" หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดย การแสดง การบรรยาย
การสวด การบรรเลงการทําใหปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานท่ี
ไดจัดทําข้ึน

"การโฆษณา" หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือ ลักษณะอยางใดท่ีทําข้ึนโดย
ความยินยอมของผูสรางสรรคออกจําหนาย โดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏตอสาธารณชนเปนจํานวนมากพอสมควร
ตามสภาพของงานนั้น แตท้ังนี้ไมหมายความรวมถึง การแสดงหรือการทําใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือ
ภาพยนตร การบรรยาย หรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเก่ียวกับงานใด การนําศิลปกรรม
ออกแสดงและการกอสราง งานสถาปตยกรรม

"พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้

"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความ รวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑ ลิขสิทธิ์



สวนท่ี ๑ งานอันมีลิขสิทธิ์

มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรือ งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะของผูสรางสรรค ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด
การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิด หรือข้ันตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธีใชหรือ ทํางาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร

มาตรา ๗ สิ่งตอไปนี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

(๑)ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ

(๒)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

(๓)ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือตอบโตของ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนวยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทองถ่ิน

(๔)คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕)คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอ่ืนใดของ
รัฐหรือของทองถ่ินจัดทําข้ึน

สวนท่ี ๒
การไดมาซ่ึงลิขสิทธิ์

มาตรา ๘ ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานท่ีตนไดสรางสรรคข้ึน ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ียังไมไดมีการโฆษณางานผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทยหรืออยูในราชอาณาจักรหรือ
เปนผูมี สัญชาติหรือ อยูในประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ คุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยู
ดวยตลอดระยะเวลาหรือ เปนสวนใหญ ในการสรางสรรคงาน นั้น

(๒)ในกรณีท่ีไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกไดกระทําข้ึนในราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศท่ีเปน ภาคีแหง อนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือในกรณีท่ีการ
โฆษณาครั้งแรกไดกระทํา นอกราชอาณาจักร หรือในประเทศอ่ืนท่ีไมเปน ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หากไดมีการโฆษณางาน ดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศท่ีเปน
ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่ง ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายใน สามสิบวันนับแตวันท่ีไดมี
การโฆษณาครั้งแรก หรือผูสรางสรรคเปนผู มีลักษณะตามท่ีกําหนด ไวใน (๑) ในขณะท่ีมีการโฆษณางาน ครั้งแรก
ในกรณีท่ีผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้ง
ข้ึนตาม กฎหมายไทย



มาตรา ๙ งานท่ีผูสรางสรรคไดสรางสรรคข้ึนในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ถามิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไวเปน
อยางอ่ืน ใหลิขสิทธิ์ใน งานนั้นเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชนได
ตามท่ีเปนวัตถุประสงค แหงการจางแรงงานนั้น

มาตรา ๑๐ งานท่ีผูสรางสรรคไดสรางสรรคข้ึนโดยการรับจางบุคคลอ่ืน ใหผูวาจางเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เวนแต
ผูสรางสรรคและ ผูวาจางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๑๑ งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ ใหผูท่ีได ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานท่ีไดดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิ
ของเจาของลิขสิทธิ์ท่ีมีอยูในงานของ ผูสรางสรรคเดิมท่ีถูกดัดแปลง

มาตรา ๑๒ งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มารวบรวมหรือประกอบเขากัน
โดยไดรับ อนุญาต จากเจาของลิขสิทธิ์หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดไดโดย
อาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอ่ืนใดมา รวบรวมหรือประกอบเขากัน หากผูท่ีไดรวบรวมหรือประกอบเขากันได
รวบรวมหรือประกอบเขากันซึ่งงานดังกลาวข้ึน โดยการคัดเลือก หรือจัดลําดับในลักษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงานของ
บุคคลอ่ืนใหผูท่ีไดรวบรวมหรือประกอบเขากันนั้น มีลิขสิทธิ์ในงานท่ีไดรวบรวมหรือ ประกอบเขากันตาม
พระราชบัญญัตินี้แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ ท่ีมีอยูในงาน หรือขอมูลหรือสิ่งอ่ืนใดของ ผู
สรางสรรคเดิมท่ีถูกนํามารวบรวมหรือประกอบเขากัน

มาตรา ๑๓ ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทองถ่ินยอมมีลิขสิทธิ์ใน งานท่ีไดสรางสรรค
ข้ึนโดยการจาง หรือตามคําสั่ง หรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณ
อักษร

สวนท่ี ๓
การคุมครองลิขสิทธิ์

มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิ แตผูเดียวดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง

(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง

(๔) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอ่ืน

(๕) อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไข อยางใดหรือไมก็ได แตเงื่อนไขดังกลาว
จะกําหนด ในลักษณะท่ีเปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรม ไมได

การพิจารณาวาเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเปนการจํากัดการแขงขันโดยไม เปนธรรมหรือไม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดใน กฎกระทรวง



มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีเจาของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ไดอนุญาตใหผูใดใชสิทธิตาม มาตรา ๑๕ (๕) ยอมไม
ตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ท่ีจะอนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธินั้นไดดวย เวนแตในหนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหามไว

มาตรา ๑๗ ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันไดเจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนท้ังหมดหรือแตบางสวนใหแก
บุคคลอ่ืนได และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได

การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําปนหนังสือลงลายมือชื่อ ผูโอนและผูรับโอน ถาไมได
กําหนด ระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลา สิบป

มาตรา ๑๘ ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิท่ีจะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงานดังกลาว
และมีสิทธิท่ีจะหามมิให ผูรับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการอ่ืนใดแก
งานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงหรือ เกียรติคุณของผูสรางสรรคและเม่ือผูสรางสรรคถึงแกความตาย
ทายาทของผูสรางสรรคมีสิทธิท่ีจะฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาวได ตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ ท้ังนี้ เวน
แตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร

สวนท่ี ๔
อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์

มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอยูตลอดอายุของผู
สรางสรรค และมีอยูตอไปอีกเปนเวลา หาสิบป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตายในกรณีท่ีมีผูสรางสรรครวม
ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรครวม และมีอยู ตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผู
สรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความตาย

ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนท่ีไดมีการโฆษณางานนั้น ใหลิขสิทธิ์ดังกลาวมี
อายุหาสิบป นับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

ในกรณีท่ีผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคข้ึน แตถาไดมี
การโฆษณางานนั้น ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีไดสรางสรรคข้ึนโดยผูสรางสรรคใช นามแฝงหรือไมปรากฏชื่อ
ผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มีอายุ หาสิบปนับแตไดสรางงานนั้นข้ึน แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลา
ดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบป นับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

ในกรณีท่ีรูตัวผูสรางสรรค ใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียงหรืองาน แพรเสียงแพรภาพใหมี
อายุหาสิบปนับแตได สรางสรรคงานนั้นข้ึน แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหลิขสิทธิ์มี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปน ครั้งแรก

มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกตใหมีอายุยี่สิบหาปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นข้ึนแตถาไดมีการโฆษณา
งานนั้นในระหวาง ระยะเวลาดังกลาวใหลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบหาปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก



มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานท่ีไดสรางสรรคข้ึนโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมตาม มาตรา ๑๔ ใหมี
อายุหาสิบปนับแต ไดสรางสรรคงานนั้นข้ึนแตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหลิขสิทธิ์มี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปน ครั้งแรก

มาตรา ๒๔ การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ อันเปนการ
เริ่มนับอายุ แหงการ คุมครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณาโดยความยินยอมของเจาของ
ลิขสิทธิ์

มาตรา ๒๕ เม่ืออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถาวันครบกําหนด อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ไม
ตรงกับ วันสิ้นปปฏิทิน หรือในกรณีท่ีไมอาจทราบวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ท่ีแนนอนใหลิขสิทธิ์
ยังคงมีอยูตอไปจนถึง วันสิ้นปปฏิทินของปนั้น

มาตรา ๒๖ การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทําการโฆษณาภายหลังจากท่ีอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม
กอใหเกิดลิขสิทธิ์ใน งานนั้น ๆ ข้ึนใหม

สวนท่ี 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) ท้ังนี้ ไมวาในสวนท่ีเปนเสียง และหรือภาพ ใหถือวา
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง

(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว

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

(๑) จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพท้ังนี้ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน

(๒) แพรเสียงแพรภาพซ้ํา ท้ังนี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน



(๓) จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน
ในทางการคา

มาตรา ๓๐ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราช-บัญญัตินี้ โดย
ไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕(๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง

(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว

มาตรา ๓๑ ผูใดรูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรูวางานใดไดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ ผูอ่ืน กระทําอยางใดอยาง
หนึ่งแกงานนั้นเพ่ือหากําไร ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดัง ตอไปนี้

(๑) ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือเสนอใหเชาซื้อ

(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

(๓) แจกจายในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์

(๔) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

สวนท่ี ๖
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรา ๓๒ การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หากไมขัดตอการแสวงหา
ประโยชนจากงาน อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมาย
ของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวา เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทํา
อยางหนึ่งอยางใดแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิใหถือวาเปน การละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพ่ือหากําไร

(๒) ใชเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือเพ่ือประโยชนของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติ
สนิท

(๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

(๔) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น



(๕) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจา
พนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว

(๖) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ โดยผูสอนเพ่ือประโยชน ในการสอนของตน อัน
มิใชการกระทําเพ่ือหากําไร

(๗) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผูสอน หรือสถาบันศึกษา เพ่ือ
แจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ท้ังนี้ ตองไมเปนการกระทําเพ่ือหากําไร

(๘) นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

มาตรา ๓๓ การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยมีการรับรูถึง ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตามมาตรา
๓๒ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๔ การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณี
ดังตอไปนี้

(๑) การทําซ้ําเพ่ือใชในหองสมุดหรอืใหแกหองสมุดอ่ืน

(๒) การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนในการ วิจัยหรือการศึกษา

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

(๒) ใชเพ่ือประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น

(๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น

(๔) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น

(๕) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนท่ีสมควร โดยบุคคลผูซึ่งไดซื้อหรือไดรับโปรแกรมนั้นมาจาก
บุคคลอ่ืนโดยถูกตอง เพ่ือเก็บไวใชประโยชนในการบํารุงรักษา หรือปองกันการสูญหาย

(๖) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงาน
ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว

(๗) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีท่ีจําเปนแกการใช

(๙) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บรักษาไวสําหรับการอางอิงหรือคนควาเพ่ือประโยชนของ
สาธารณชน



มาตรา ๓๖ การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรม ออกแสดงเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนตามความเหมาะสมโดย
มิไดจัดทําข้ึน หรือดําเนินการ เพ่ือหากําไรเนื่องจากการ จัดใหมีการเผยแพรตอ สาธารณชนนั้น และมิไดจัดเก็บคา
เขาชมไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออม และนักแสดงไมได รับคาตอบแทนในการแสดงนั้น มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หากเปนการดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือการสาธารณกุศล
การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๗ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสราง การแกะลายเสน การปน การ แกะสลัก การพิมพภาพ
การถายภาพ การถายภาพยนตร การแพรภาพ หรือการ กระทําใด ๆ ทํานอง เดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้ง
เปดเผยประจําอยูในท่ีสาธารณะ 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 ในกรณีท่ีลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอ่ืนนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของอยูดวยการท่ีผูสรางสรรค
คนเดียวกันไดทํา ศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะท่ีเปนการทําซ้ําบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใชแบบ
พิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือขอมูล ท่ีไดจากการศึกษาท่ีใชในการทําศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผู
สรางสรรคมิไดทําซ้ําหรือลอกแบบในสวนอันเปน สาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ในศิลปกรรมนั้น

มาตรา ๔๑ อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ การบูรณะอาคารนั้นในรูปแบบเดิม
มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใดสิ้นสุดลงแลว มิใหถือวาการนําภาพยนตรนั้น
เผยแพรตอ สาธารณชนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่ง
บันทึกเสียงหรืองานท่ีใชจัดทํา ภาพยนตรนั้น

มาตรา ๔๓ การทําซ้ํา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการโดยเจาพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายหรือตาม
คําสั่งของเจาพนักงาน ดังกลาวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ และท่ีอยูในความครอบครองของทาง
ราชการ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตาม มาตรา๓๒ วรรคหนึ่ง

หมวด ๒
สิทธิของนักแสดง

มาตรา ๔๔ นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของตน ดัง ตอไปนี้
(๑) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดง เวนแตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพ

หรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีการบันทึกไวแลว
(๒) บันทึกการแสดงท่ียังไมมีการบันทึกไวแลว



(๓) ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดง ท่ี
ไดรับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเขาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงตาม
มาตรา ๕๓

มาตรา ๔๕ ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพ่ือวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือนําสําเนา
ของงานนั้นไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผูนั้นจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมแกนักแสดง ใน
กรณีท่ีตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน ท้ังนี้ โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทน
ปกติในธุรกิจประเภทนั้น

คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายใน เกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ
แจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด

มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีการแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดงมากกวาหนึ่งคน ข้ึนไป นักแสดง
เหลานั้นอาจแตงตั้งตัวแทนรวมเพ่ือดูแลหรือบริหารเก่ียวกับสิทธิของตนได

มาตรา ๔๗ ใหนักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร หรือ
(๒) การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนั้นเกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรือในประเทศท่ีเปนภาคีแหง

อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๔๘ ใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ หากเปนไปตามเงื่อนไขดัง ตอไปนี้
(๑) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร ในขณะท่ีมีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะ
ท่ีเรียกรองสิทธิ หรือ
(๒) การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการแสดงนั้นเกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรือใน
ประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง สิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๔๙ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปท่ีมีการแสดง ในกรณี
ท่ีมีการบันทึกการแสดงใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปท่ีมีการบันทึก การแสดง

มาตรา ๕๐ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปท่ี ไดมีการบันทึกการ
แสดง

มาตรา ๕๑ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ยอมโอนใหแกกันได ไมวา ท้ังหมดหรือบางสวน
และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครอง ก็ได

ในกรณีท่ีมีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนข้ึนไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิสวนท่ีเปนของตนเทานั้นการโอนโดยทาง
อ่ืนนอกจากทางมรดกตองทําเปนหนงัสือลงลายมือชื่อผูโอนและ 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 ผูมีสัญชาติไทยซึ่งประสงคจะขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในงานท่ีมีการเผยแพรตอสาธารณชน ในรปูของ
สิ่งพิมพ หรืออยางอ่ืนท่ีคลายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชนในการเรียน การสอน หรือคนควา ท่ีมิได
มีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร อาจยื่นคําขอตออธิบดี โดยแสดงหลักฐานวาผูขอ ไดขออนุญาตใหลิขสิทธิ์ในการจัดทํา
คําแปลเปนภาษาไทย หรือทําซ้ําสําเนางานท่ีไดเคยจัดพิมพงานแปลเปนภาษาไทยดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ แต
ไดรับการปฏิเสธหรือเม่ือไดใชเวลาอันสมควรแลวแตตกลงกันไมได ถาปรากฏวาในขณะท่ียื่นคําขอดังกลาว

(๑) เจาของลิขสิทธิ์มิไดจัดทําหรืออนุญาตใหผูใดจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยของงานดังกลาว ออกทําการ
โฆษณาภายในสามปหลังจากท่ีไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรก หรือ

(๒) เจาของลิขสิทธิ์ไดจัดพิมพคําแปลงานของตนเปนภาษาไทย ออกทําการโฆษณา ซึ่งเม่ือพนกําหนด
สามปหลังจากท่ีไดจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวครั้งสุดทายไมมีการจัดพิมพ คําแปลงานนั้นอีก และไมมีสําเนาคํา
แปลงานดังกลาวในทองตลาด

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดัง ตอไปนี้
(๑) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หามมิใหอธิบดีมีคําสั่งอนุญาต หากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๑)

หรือ (๒) สิ้นสุดลงไมเกินหกเดือน
(๒) ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดทําคําแปลหรือ

จัดพิมพคําแปลงานท่ีไดรับอนุญาตดังกลาว และในกรณีท่ีระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไมสิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยัง
ไมเกินหกเดือน หามมิใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลอ่ืนจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก

(๓) หามมิใหผูไดรับอนุญาตโอนสิทธิท่ีไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืน
(๔) ถาเจาของลิขสิทธิ์หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์แสดงตออธิบดีวาตนไดจัดทํา

คําแปลเปนภาษาไทย หรือจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวเปนภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพท่ีไดรับ
อนุญาตตามมาตรา ๕๕ และจําหนายสิ่งพิมพนั้นในราคาท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอ่ืนในลักษณะเดียวกัน
ท่ีจําหนายในประเทศไทย ใหอธิบดีมีคําสั่งวาหนังสืออนุญาตท่ีออกใหแกผูไดรับอนุญาตเปนอันสิ้นสุดลง และแจง
ใหผูไดรับอนุญาตทราบถึงคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา

สําเนาสิ่งพิมพท่ีจัดทําหรือจัดพิมพข้ึนกอนท่ีอธิบดีมีคําสั่งใหหนังสืออนุญาต สิ้นสุดลง ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิท่ีจะ
จําหนายสําเนาดังกลาวจนกวาจะหมดสิ้นไป

(๕) หามมิใหผูไดรับอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสําเนาสิ่งพิมพท่ีไดรับอนุญาตใหจัดแปล
หรือจัดทําเปนภาษาไทยดังกลาว เวนแตจะเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้

(ก) ผูรับท่ีอยูตางประเทศเปนบุคคลสัญชาติไทย
(ข) สิ่งพิมพดังกลาวใชเพ่ือวัตถุประสงคในการเรียน การสอน หรือ คนควา
(ค) การสงสิ่งพิมพดังกลาวจะตองไมเปนไปเพ่ือการคา และ
(ง) ประเทศท่ีสิ่งพิมพถูกสงไปดังกลาวจะตองอนุญาตใหประเทศไทย สงหรือแจกจายสิ่งพิมพ

ดังกลาวในประเทศนั้น



มาตรา ๕๕ เม่ือไดรับคําขอตามมาตรา ๕๔ ใหอธิบดีดําเนินการใหมีการตกลงกันระหวาง คูกรณีในเรื่อง
คาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ใหอธิบดีเปนผูพิจารณามี คําสั่งกําหนดคาตอบแทน
ท่ีเปนธรรม โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น และอาจกําหนดเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ตามท่ี
เห็นสมควร

เม่ือไดมีการกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์แลว ใหอธิบดีออกหนังสืออนุญาตใหแกผูขอใชลิขสิทธิ์
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายใน เกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ
แจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด

หมวด ๔
คณะกรรมการลิขสิทธิ์

มาตรา ๕๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการลิขสิทธิ์" ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชย
เปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตอง
แตงตั้งจากผูแทนของสมาคมเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และ ผูแทนของสมาคมผูใชงานลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงเปนจํานวนไมนอยกวาหกคนเปนกรรมการ

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได

มาตรา ๕๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ี
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือเปนกรรมการเพ่ิม
ข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้ง ไวแลว

มาตรา ๕๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเม่ือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๕๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง ของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๖๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตาม พระราชบัญญัตินี้



(๒) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕
(๓) สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองคกรของผูสรางสรรคหรือนักแสดงเก่ียวกับการดําเนินการ เพ่ือ

จัดเก็บคาตอบแทนจากบุคคลอ่ืนท่ีใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และการคุมครองหรือปกปองสิทธิหรือ
ประโยชนอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย
ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน

หมวด ๕
ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหวางประเทศ

มาตรา ๖๑ งานอันมีลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคและสิทธิของนักแสดงของประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวย
การคุมครองลิขสิทธิ์ หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรืองาน
อันมีลิขสิทธิ์ขององคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยรวมเปนสมาชิก อยูดวย ยอมไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศ ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ คุมครองลิขสิทธิ์
หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๖
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๖๒ คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญา
ใหสันนิษฐานไวกอนวางาน ท่ีมีการฟองรองในคดีนั้น เปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตาม
พระราชบัญญัตินี้ และโจทกเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ในงานดังกลาว เวนแตจําเลยจะโตแยงวาไม
มีผูใดเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง หรือโตแยงสิทธิของโจทก

งานใดมีชื่อหรือสิ่งท่ีใชแทนชื่อของบุคคลใดท่ีอางวาตนเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงแสดงไว ให
สันนิษฐานไวกอนวา บุคคลซึ่งเปนเจาของชื่อหรือสิ่งท่ี ใชแทนชื่อนั้นเปนผู สรางสรรคหรือนักแสดง

งานใดไมมีชื่อหรือสิ่งท่ีใชแทนชื่อแสดงไว หรือมีชื่อหรือสิ่งท่ีใชแทนชื่อแสดงไว แตมิไดอางวาเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดท่ีใชแทน ชื่อของบุคคลอ่ืนซึ่งอาง วาเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผู
พิมพและผูโฆษณาแสดงไว ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลซึ่งเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพและผูโฆษณานั้นเปน
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น

มาตรา ๖๓ หามมิใหฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเม่ือพนกําหนดสามปนับแตวันท่ีเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ ของนักแสดงรูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด แตท้ังนี้ตองไมเกินสิบปนับแตวันท่ีมีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๖๔ ในกรณีท่ีมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายแก
เจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย



รวมท้ังการสูญเสียประโยชน และคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงดวย

มาตรา ๖๕ ในกรณีท่ีมีหลักฐานโดยชัดแจงวาบุคคลใดกระทําการ หรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอัน
เปน การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคล
ดังกลาวระงับ หรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดง ในการเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๖๔

มาตรา ๖๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนความผิดอันยอมความได

หมวด ๗
พนักงานเจาหนาท่ี

มาตรา ๖๗ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน เจาหนาท่ีเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้

(๑) เขาไปในอาคาร สถานท่ีทําการ สถานท่ีผลิต หรือสถานท่ีเก็บสินคาของบุคคลใดในเวลาระหวางพระ
อาทิตยข้ึน ถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น หรือเขาไปในยานพาหนะ เพ่ือตรวจคนสินคา
หรือตรวจสอบเม่ือมีเหตุอันควร สงสัยวามีการกระทําผิด ตามพระราช-บัญญัตินี้

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีใน
กรณีมีเหตุอันควร สงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราช บัญญัตินี้

(๓) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวา
ถอยคํา สมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว มีประโยชนแกการคนพบหรือ ใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจน
การกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร

มาตรา ๖๘ ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่ง เก่ียวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา
๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง



เปน การกระทําเพ่ือการคา ผูกระทํา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง
แปดแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการอันละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืน บาทถึงหนึ่งแสน
บาท ถาการกระทํา ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพ่ือการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสาม
เดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแต หาหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๗๑ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการสั่ง
ตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน หาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๗๒ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖๗ หรือ
ฝาฝนหรือ ไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๗๓ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาป
กระทําความผิด ตอพระราชบัญญัตินี้อีก ตองระวางโทษเปนสองเทา ของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น

มาตรา ๗๔ ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของ
นิติบุคคลนั้นเปน ผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดย
ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย

มาตรา ๗๕ บรรดาสิ่งท่ีไดทําข้ึนหรือนําเขามาในราชอาณาจักรอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
ตามพระราชบัญญัติ นี้ และยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหตกเปนของ
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สวนสิ่งท่ีไดใช ในการกระทําความผิดให ริบเสียท้ังสิ้น

มาตรา ๗๖ คาปรับท่ีไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปนจํานวนก่ึงหนึ่ง
แตท้ังนี้ ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง ท่ีจะฟองเรียกคาเสียหาย
ในทางแพงสําหรบัสวนท่ีเกิน จํานวนเงินคาปรับท่ีเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ นักแสดงไดรับแลวนั้น

มาตรา ๗๗ ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๘ งานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช
๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้

งานท่ีไดจัดทําข้ึนกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติคุมครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แตเปนงานท่ีไดรับความ
คุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดใช
บังคับมา เปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ จึงไมสอดคลองกับสถานการณท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีได
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ การพัฒนาและการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของประเทศและ
ระหวางประเทศ สมควรท่ีจะไดมีการปรับปรุง มาตรการคุมครองดานลิขสิทธิ์ใหมี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ดังกลาวและเพ่ือสงเสริมใหมีการสรางสรรคงาน ในดานวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานดานอ่ืน
ๆ ท่ีเก่ียวของมากยิ่งข้ึน จึง จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนท่ี ๕๙ ก วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ฌ. ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา
วาดวยการรับแจงขอมลูลิขสิทธิ์และการใหบรกิารขอมูลลิขสิทธิ์

พ.ศ. ๒๕๔๗



ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา
วาดวยการรับแจงขอมลูลิขสิทธิ์และการใหบรกิารขอมูลลิขสิทธิ์

พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยท่ีปจจุบัน  รัฐบาลไดมีนโยบายในการสงเสริมใหประชาชนท่ีเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา
สามารถใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการนําทรัพยสินทางปญญาไป
แปลงใหเปนทุน  ประกอบกับเพ่ือใหมีระบบการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และการใหบริการขอมูลลิขสิทธิ์ท่ีเปนระบบ
รวดเร็ว  และรองรับนโยบายของรัฐบาลดังกลาว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 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 ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ขอ ๔ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งอ่ืนใด  ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ “เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการและลูกจาง ซึ่งปฏิบัติราชการใน
สํานักลิขสิทธิ์

ขอ ๖ ใหผูอํานวยการสํานักลิขสิทธิ์เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

หมวดท่ี ๑



บทท่ัวไป

ขอ ๗ การยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์  คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์  คําขอเพิกถอน
ขอมูลลิขสิทธิ์  คําขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  คําขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์  คําขอออก
หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์เดิม  คําขอบันทึกหลักประกันการชําระหนี้โครงการแปลงทรัพยสินทางปญญา
เปนทุน  และคําขอบันทึกการสิ้นสุดการเปนหลักประกันโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน  ตามระเบียบ
นี้ใหยื่นตอเจาหนาท่ี  ณ  กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด  หรือ
หนวยงานอ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญากําหนด  หรือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญา  ณ  กรมทรัพยสินทางปญญา หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาประกาศกําหนด

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 ใหใชแบบ    ลข. ๐๒

(๓) คําขอเพิกถอนขอมูลลิขสิทธิ์ ใหใชแบบ    ลข. ๐๓

(๔) คําขอออกใบแทนหนังสือ

รับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ใหใชแบบ    ลข. ๐๔

(๕) คําขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์ 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  หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน ๖ เดือน
ของเจาของลิขสิทธิ์

(๕) เอกสารอ่ืนๆ  (ถามี)  เชน  หลักฐานแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์  หนังสือตั้ง
ตัวแทนหรือหนังสือมอบอํานาจ  สําเนาบัตรประจําตัวของตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจ  เปนตน

ขอ ๑๑ ผลงานลิขสิทธิ์ท่ียื่นแจงขอมูลจะตองเปนงานสรางสรรคท่ีผูสรางสรรคสรางสรรคข้ึนเอง
โดยไมไดลอกเลียนบุคคลอ่ืน  และเปนงานประเภทตางๆ  ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๓๗

ในการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตามขอ ๑๐ ใหผูขอแสดงรายละเอียดของผลงานลิขสิทธิ์
ดังนี้

(๑) งานวรรณกรรม  แสดงรายละเอียดเนื้อหาโดยยอหรือคําพรรณา (ถามี)



(๒) โปรแกรมคอมพิวเตอรใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแรงจูงในในการสรางสรรค
ผลงาน  ท้ังนี้  การสงผลงานประกอบคําขอใหนําสงสําเนา Source  Code จํานวน ๑๐ หนาแรก  และ ๑๐
หนาสุดทายหรือสงซีดีหรือแผนดิสกบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอรก็ได  และในกรณีท่ีมี Source  Code นอยกวา
๕๐ หนาใหสงซีดีหรือแผนดิสกบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยเจาของลิขสิทธิ์อาจผนึกและลงลายมือชื่อกํากับ
ดวยก็ได

(๓) งานนาฏกรรม  แสดงรายละเอียดทาเตน  ทารํา  และแสดงรายละเอียดความ
เปนมาและแรงจูงใจในการออกแบบทาเตน  ทารํา  เปนตน

(๔) งานศิลปกรรม  แสดงรายละเอียดการสรางสรรคงานลักษณะตางๆ

(๕) งานดนตรีกรรม  แสดงรายละเอียดการสรางสรรค ทํานอง  คํารองและทํานอง
คํารองท่ีแตงเพ่ือประกอบทํานอง  การเรียบเรียงเสียงประสาน  โนตเพลง  หรือแผนภูมิเพลง

(๖) งานภาพยนตร  งานโสตทัศนวัสดุ

แสดงรายละเอียดผลงาน  เชน  เนื้อเรื่องโดยยอ  เปนตน

(๗) งานสิ่งบันทึกเสียง  แสดงรายละเอียดของผลงาน  เชน  รายชื่อเพลง  และผูแตง
พรอมแนบปกของอัลบั้ม  (ถามี)

(๘) งานแพรเสียงแพรภาพ  แสดงรายละเอียดการสรางสรรคผลงาน

(๙) งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร  หรือแผนกศิลปะ  แสดง
รายละเอียดของผลงานสรางสรรคดังกลาว

หมวด ๓

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์

ขอ ๑๒ ใหเจาของลิขสิทธิ์ท่ียื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตามระเบียบนี้  แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์
ท่ีแจงไว  เชน  การโอนลิขสิทธิ์  หรือการอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิในลิขสิทธิ์ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  หรือการแจงแกไข
เปลี่ยนแปลงชื่อหรือท่ีอยู  เปนตน  ภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว  โดยยื่นคําขอ  (แบบ  ลข.
๐๒) พรอมแนบเอกสารดังตอไปนี้

(๑) หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  หรือสําเนา

คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์หากยังไมไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์

(๒) สําเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงขอมูลนั้นๆ  เชน  สําเนาสัญญาโอน
สําเนาสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในลิขสิทธิ์  สําเนาทะเบียนบานกรณียายท่ีอยู  เปนตน  จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ



หมวด ๔

การพิจารณาคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์

ขอ ๑๓ เม่ือไดรับคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์  ใหเจาหนาท่ีพิจารณาคําขอและเอกสารหากครบถวนถูกตอง
ตามระเบียบนี้  ใหรับคําขอไวเพ่ือดําเนินการตอไป

หากคําขอและเอกสารมีขอบกพรองในสวนอันเปนสาระสําคัญ  ใหเจาหนาท่ีปฏิเสธไมรับคําขอ  และแจงใหผู
ยื่นคําขอรับไปดําเนินการใหถูกตองครบถวนกอน

หากคําขอบกพรองในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ ใหเจาหนาท่ีแจงใหผูยื่นคําขอแกไขขอบกพรองให
สมบูรณครบถวน  และเม่ือผูยื่นคําขอไดแกไขขอบกพรองดังกลาวแลวใหเจาหนาท่ีรับคําขอไวเพ่ือดําเนินการตอไป

ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีพิจารณาคําขอแลวเห็นวางานท่ีนํามาแจงไมเขาขายงานประเภทใด
ประเภทหนึ่งตาม  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  พ.ศ.๒๕๓๗ ใหเจาหนาท่ีปฏิเสธการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และชี้แจงเหตุผลใหผู
ขอทราบ

หากผูขอโตแยงการปฏิเสธการรับแจงของเจาหนาท่ีและยืนยันท่ีจะแจงขอมูลดังกลาว  ให
เจาหนาท่ีรับคําขอไวและชี้แจงข้ันตอนตามระเบียบใหผูขอทราบ ใหเจาหนาท่ีสรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามสายงานเพ่ือเสนอเรื่องตออธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเพ่ือพิจารณา  เม่ืออธิบดีมีคําสั่งประการใด  ให
เจาหนาท่ีมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมเหตุผลไปยังผูแจงขอมูลลิขสิทธิ์ทราบโดยไมชักชา  ท้ังนี้  ในหนังสือแจงคําสั่งใหระบุดวยวา
คําสั่งดังกลาวไมทําใหสิทธิของผูยื่นคําขออันพึงมีอยูจริงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.๒๕๓๗ เสียไป

ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีอธิบดีพิจารณาคําขอและขอเท็จจริงตามขอ ๑๔ และมีคําสั่งรับแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์  ใหเจาหนาท่ีดําเนินการกับคําขอดังกลาวตอไปภายใตระเบียบนี้

หมวด ๕

การพิจารณาคําขอและบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์

ขอ ๑๖ เม่ือเจาของลิขสิทธิ์ยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์  ตามขอ ๑๒ ให
เจาหนาท่ีพิจารณาคําขอและเอกสาร  หากครบถวนถูกตองตามระเบียบนี้  ใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลลงในทะเบียน
ขอมูล  และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ลงในดานหลังของหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  เม่ือบันทึก
เรียบรอยแลวใหสงหนังสือรับรองคืนใหแกเจาของลิขสิทธิ์



หมวด ๖
การจัดทําทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์

ขอ ๑๗ เม่ือเจาหนาท่ีพิจารณาคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตามท่ีกําหนดในหมวด ๔ แลว  ให
เจาหนาท่ีจัดทําทะเบียนขอมูลและใหเลขทะเบียน    ขอมูล  โดยดําเนินการดังนี้

(๑) กําหนดสัญลักษณจําแนกตามประเภทของผลงานลิขสิทธิ์  และใหเลขทะเบียนใน
คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์  รวมท้ัง  กํากับบนสําเนาผลงานหรือภาพถาย  หรือเอกสารประกอบคําขอ  ในท่ีท่ีสามารถ
มองเห็นไดงาย

(๒) การกําหนดสัญลักษณจําแนกตามประเภทผลงานลิขสิทธิ์ใหใชสัญลักษณดังนี้

ว. หมายถึงวรรณกรรม

ว๑ หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร

น. หมายถึงนาฏกรรม

ศ. หมายถึงศิลปกรรม

ศ.๑ หมายถึงจิตรกรรม

ศ.๒ หมายถึงประติมากรรม

ศ.๓ หมายถึงภาพพิมพ

ศ.๔ หมายถึงสถาปตยกรรม

ศ.๕ หมายถึงภาพถาย

ศ.๖ หมายถึงภาพประกอบ  แผนท่ี
โครงสราง  ภาพราง  หรืองานสรางสรรครูปทรงสามมิติอันเก่ียวกับ

ภูมิศาสตร  ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร

ศ.๗ หมายถึง ศิลปประยุกต

ด. หมายถึง ดนตรีกรรม

ส. หมายถึง โสตทัศนวัสดุ



ภ. หมายถึง ภาพยนตร

บ. หมายถึง สิ่งบันทึกเสียง

พ. หมายถึง งานแพรเสียงแพรภาพ

อ. หมายถึง งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ

ท้ังนี้  ใหระบุเลขทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์ไวทายสัญลักษณจําแนกประเภทของผลงานลิขสิทธิ์ขางตน

หมวด ๗
การเพิกถอนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์

ขอ ๑๘ เจาหนาท่ีอาจเพิกถอนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์ในกรณี
ดังตอไปนี้

(๑) เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนยื่นคําขอใหเพิกถอนขอมูลลิขสิทธิ์ท่ีตนเปนผูแจงไว
ตามแบบ  ลข.๐๓ พรอมแนบหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสทิธิ์ (รลข.๐๑) ถามี  หรือ

(๒) เจาของลิขสิทธิ์ท่ีแทจริงยื่นคําขอใหเพิกถอน  ตามแบบ ลข. ๐๓ โดยแสดง
เหตุผลและหลักฐานความเปนเจาของลิขสิทธิ์ ท่ีแทจริง  เชน  คําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล  คําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ  หรือหนังสือโอนสิทธิ์  หรือหลักฐานการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในตางประเทศ เปนตน

การยื่นคําขอเพิกถอนตาม (๑) และ (๒) ใหผูขอเพิกถอนแนบสําเนาบัตรประจําตัวหรือ
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน ๖ เดือนของผูเพิกถอนและหนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

ขอ ๑๙ ในกรณีท่ีเจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนยื่นคําขอเพิกถอน

ขอมูลลิขสิทธิ์ตาม ขอ ๑๘ (๑) ใหเจาหนาท่ีเสนอผูอํานวยการสํานักลิขสิทธิ์เพ่ือดําเนินการเพิกถอนคําขอแจง
ขอมูลตามความประสงคของเจาของลิขสิทธิ์ดังกลาว  และใหเจาหนาท่ีประทับตราเพิกถอนบนคําขอแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์

ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีไดรับคําขอเพิกถอนขอมูลลิขสิทธิ์ตามขอ ๑๘(๒) ใหมีหนังสือแจงใหเจาของ
ลิขสิทธิ์ท่ีเปนผูแจงขอมูลลิขสิทธิ์ทราบ  พรอมสงสําเนาคําขอเพิกถอนและเอกสารประกอบคําขอ  โดยแจงใหผูแจงขอมูลลิขสิทธิ์
โตแยงคําขอเพิกถอนดังกลาว  ภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันไดรับหนังสือแจง

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีเจาของลิขสิทธิ์ ท่ีแจงขอมูลลิขสิทธิ์ มิไดโตแยงคําขอเพิกถอนภายใน
กําหนดเวลา  ใหเจาหนาท่ีพิจารณาเพิกถอนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์นั้นและใหมีหนังสือ
แจงเจาของลิขสิทธิ์ท่ีแจงขอมูลดังกลาวท่ีถูกเพิกถอนทราบโดยไมชักชา  ท้ังนี้  ในหนังสือใหระบุดวยวา



การเพิกถอนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไมทําใหสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หากมีอยูเสียไป

ในกรณีท่ีเจาของลิขสิทธิ์ท่ีแจงขอมูลลิขสิทธิ์  ไดโตแยงคําขอเพิกถอนและชี้แจงเหตุผล พรอมท้ัง
สงเอกสารหลักฐาน (ถามี)  ภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาหนาท่ีสรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนออธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญา  เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยไปยังคูกรณีทราบ  คําวินิจฉัยข้ีขาด
ของอธิบดีใหถือวาเปนท่ีสุด  อยางไรก็ดี คําวินิจฉัยของอธิบดีดังกลาวไมเปนการหามคูกรณีดําเนินคดีกรณีโตแยง
สิทธิระหวางคูกรณีใน ชั้นศาล  (หากมี)

ขอ ๒๒ เม่ือเจาหนาท่ีแจงการเพิกถอนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์ตาม
ขอ ๒๑ แลว  ใหประทับตราเพิกถอนบนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์และใหเรียกหนังสือ
รับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (รลข. ๐๑) ท่ีไดออกใหไวคืน

หมวด ๘
ใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (รลข. ๐๑) ชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญ
หายเจาของลิขสิทธิ์อาจรองขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  โดยยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองการแจงขอมูลตามแบบ  ลข. ๐๔ พรอมท้ังแนบหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ฉบับท่ีชํารุด  หรือ
หลักฐานการแจงความวาหนังสือรับรองสูญหาย

ขอ ๒๔ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  (รลข. ๐๒) ไมวาในกรณีใดๆ
ใหถือวามีผลเปนการยกเลิกหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ฉบับเดิม

หมวด ๙
การบริการขอมูลลิขสิทธิ์



ขอ ๒๕ ในกรณีท่ีบุคคลประสงคจะขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์  ใหยื่นคําขอตรวจคนขอมูล
ลิขสิทธิ์ตามแบบ  ลข. ๐๕ โดยตรวจคนขอมูลจากฐาน   ขอมูลทางคอมพิวเตอรของกรมทรัพยสินทางปญญา

ในกรณีท่ีมีบุคคลประสงคจะขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์ในแฟมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และผลงาน
หากเจาของลิขสิทธิ์ท่ีแจงขอมูลลิขสิทธิ์ระบุในคําขอดังกลาววาประสงคจะใหบุคคลอ่ืนตรวจดูขอมูลและ/หรือ
ผลงานของตนได  ใหเจาหนาท่ีดําเนินการใหบุคคลท่ีขอตรวจคนตรวจดูขอมูลดังกลาวได

หมวด ๑๐
การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการนําผลงานลิขสิทธิ์เปนหลักประกันการชําระหนี้กับสถาบันการเงิน

ขอ ๒๖ ในกรณีท่ีเจาของลิขสิทธิ์นําผลงานลิขสทิธิ์ไปเปน

หลักประกันการชําระหนี้กับสถาบันการเงิน  ใหเจาของลิขสิทธิ์ยื่นคําขอ (ทปท.๐๑) เพ่ือบันทึกขอมูลพรอมสง
สําเนาสัญญาการกูเงิน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง   และหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ฉบับจริง

เม่ือไดรับคําขอและเอกสารแลว  ใหเจาหนาท่ีพิจารณาและทําการบันทึกขอมูลในดานหลังของ
หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  บันทึกทะเบียนขอมูลและฐานขอมูลทางคอมพิวเตอรพรอมท้ังลงวันท่ียื่นคํา
ขอและลงลายมือชื่อผูบันทึกขอมูลดวย  เม่ือบันทึกเรียบรอยแลว  ใหสงหนังสือรับรอง ดังกลาวคืนใหแกผูขอ

ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีเจาของลิขสิทธิ์ยื่นคําขอ (ทปท.๐๒) เพ่ือบันทึกการสิ้นสุดการเปน
หลักประกันโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน  พรอมสงหลักฐานแสดงการสิ้นสุดการเปนหลักประกัน
ดังกลาวและหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ฉบับจริง  ใหเจาหนาท่ีดําเนินการบันทึกขอมูลโดยปฏิบัติตาม  ขอ
๒๖ วรรคสอง

หมวด ๑๑
เบ็ดเตล็ด

ขอ ๒๘ ในกรณีมีปญหาท่ีเจาหนาท่ีไมสามารถปฏิบัติการตามระเบียบนี้ได  ใหสรุปขอเท็จจริง
และขอปญหา  พรอมความเห็นเสนออธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเพ่ือพิจารณา และมีคําสั่งตอไป



ขอ ๒๙ ใหเจาของลิขสิทธิ์ท่ีไดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไวแลว  กอนระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา
วาดวยการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และการใหบริการขอมูลลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ใชบังคับและ     มีความประสงคท่ีจะขอหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ยื่นคําขอรับหนังสือ  รับรองดังกลาว
โดยใชแบบ  ลข. ๐๖ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน
๖ เดือน

กอนออกหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  ใหเจาหนาท่ีแจงเจาของลิขสิทธิ์ท่ีขอออกหนังสือรับรอง
ตรวจสอบขอมูลในคําขอใหเปนปจจุบัน  และ ยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลลิขสิทธิ์ตามระเบียบนี้

บทเฉพาะกาล

ขอ ๓๐ บรรดาขอมูลลิขสิทธิ์ท่ีไดแจงไวแลวกอนวันท่ีระเบียบนี้   ใชบังคับใหมีผลอยูตอไป
และใหอยูภายใตบังคับของระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗

คณิสสร  นาวานุเคราะห

(นายคณิสสร  นาวานุเคราะห)

อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา



ญ. แบบฟอรม คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์















ฎ. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
แกไขเพ่ิมเตมิโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๒

ท่ีมา : เว็บไซดของกรมทรัพยสินทางปญญา
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=240&Itemid=470

พระราชบัญญัติสิทธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒
แกไขเพ่ิมเติมโดย 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

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพ่ือคุมครองการประดิษฐ และการออกแบบผลิตภัณฑ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒"

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

หมวด ๑

บทท่ัวไป

มาตรา ๓ในพระราชบัญญัตินี้

"สิทธิบัตร" หมายความวา หนังสือสําคัญท่ีออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ
ตามท่ีกําหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้

"อนุสิทธิบัตร" หมายความวา หนังสือสําคัญท่ีออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ ตามท่ีกําหนดในหมวด ๓
ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้

"การประดิษฐ" หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําข้ึน อันเปนผลให ไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใด
ข้ึนใหม หรือการกระทําใด ๆ ท่ีทําใหดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี

"กรรมวิธี" หมายความวา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษาใหคงสภาพ
หรือใหมีคุณภาพดีข้ึนหรือการปรับสภาพใหดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ และรวมถึงการใชกรรมวิธีนั้น ๆ ดวย

"แบบผลิตภัณฑ" หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบ ของลวดลาย หรือสีของ
ผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมท้ัง
หัตถกรรมได

"ผูทรงสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร



"ผูทรงอนุสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบัตร

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบัตร

"พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความ รวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด ๒

สิทธิบัตรการประดิษฐ

สวนท่ี ๑

การขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ การประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบ ดวยลักษณะดังตอไปนี้

(๑) เปนการประดิษฐข้ึนใหม

(๒) เปนการประดิษฐท่ีมีข้ันการประดิษฐสูงข้ึน และ

(๓) เปนการประดิษฐท่ีสามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม

มาตรา ๖ การประดิษฐข้ึนใหม ไดแก การประดิษฐท่ีไมเปนงานท่ีปรากฏอยูแลว

งานท่ีปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปนี้ดวย



(๑) การประดิษฐท่ีมีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร

(๒) การประดิษฐท่ีไดมีการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพท่ีไดเผยแพรอยู
แลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไมวาการเปดเผยนั้นจะกระทําโดยเอกสาร สิ่งพิมพ
การนําออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใด ๆ

(๓) การประดิษฐท่ีไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร

(๔) การประดิษฐท่ีมีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกินสิบแปดเดือน
กอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให

(๕) การประดิษฐท่ีมีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร และได
ประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผลมาจากการ กระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย
หรือการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผูประดิษฐ รวมท้ังการแสดงผลงานของผูประดิษฐในงานแสดง
สินคาระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการและการเปดเผยสาระสําคัญหรือ
รายละเอียดดังกลาวไดกระทําภายในสิบสองเดือนกอนท่ีจะมีการขอรับสิทธิบัตร มิใหถือวาเปนการเปดเผยสาระ
สําคัญหรือรายละเอียดตาม (๒)

มาตรา ๗ การประดิษฐท่ีมีข้ันการประดิษฐสูงข้ึน ไดแก การประดิษฐท่ีไมเปนท่ีประจักษโดยงายแกบุคคล
ท่ีมีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น

มาตรา ๘ การประดิษฐท่ีสามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม ไดแก การ ประดิษฐท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมท้ังหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม

มาตรา ๙ การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ

(๑) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพท่ีมีอยูตาม ธรรมชาติ สัตว พืช หรอืสารสกัดจาก
สัตวหรือพืช

(๒) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

(๓) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร

(๔) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว

(๕) การประดิษฐท่ีขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

มาตรา ๑๐ ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิท่ีจะไดรับการระบุชื่อวาเปนผูประดิษฐใน
สิทธิบัตรสิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได



การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและ ผูรับโอน

มาตรา ๑๑ สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐซึ่งลูกจางไดประดิษฐข้ึน โดยการทํางานตามสัญญา
จางหรือโดยสัญญาจางท่ีมีวัตถุประสงคใหทําการประดิษฐ ยอมตกไดแกนายจางเวนแตสัญญาจางจะระบุไวเปน
อยางอ่ืน

ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีท่ีลูกจางท่ีทําการประดิษฐสิ่ง หนึ่งสิ่งใดดวยการใชวิธีการ สถิติหรือ
รายงานซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้นแมวาสัญญาจางจะมิไดเก่ียวของ
กับการประดิษฐ

มาตรา ๑๒ เพ่ือสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพ่ือความเปนธรรมแกลูกจางในกรณีท่ีการประดิษฐของ
ลูกจางตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถานายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนําสิ่งประดิษฐนั้นไปใช ให
ลูกจางมีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติได

ใหลูกจางท่ีทําการประดิษฐตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรับ บําเหน็จพิเศษจากนายจาง

สิทธิท่ีจะไดรับบําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม

การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหยื่นตออธิบดีตาม หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จพิเศษ ใหแกลูกจางตามท่ีเห็นสมควรโดยคํานึงถึงคาจาง
ความสําคัญในการประดิษฐ ประโยชน ท่ีนายจางไดรับหรือจะไดรับจากการประดิษฐดังกลาว และเงื่อนไขอ่ืนตามท่ี
กําหนดใน กฎกระทรวง

มาตรา ๑๓ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการประดิษฐของขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหถือวาขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิเชนเดียวกับลูกจางตามความ
ในมาตรา ๑๒ เวนแตระเบียบของทางราชการหรือองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรไดตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย

(๒) มีสัญชาติของประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการคุมครอง
สิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

(๓) มีสัญชาติของประเทศท่ียินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมีสํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูใน
ประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได

(๔) มีภูมิลําเนา หรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังใน
ประเทศไทย หรือประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการคุมครองสิทธิบัตร
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย



มาตรา ๑๕ ถามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐรวมกัน บุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรรวมกัน

ในกรณีผูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตร หรือติดตอ ไมได หรือไมมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ผูประดิษฐคน
อ่ืนจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐท่ีไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได

ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบัตรจะขอเขาเปนผูรวมขอรับสิทธิบัตรเม่ือใดก็ไดกอนมีการออกสิทธิบัตร เม่ือ
ไดรับคําขอแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ใหสงสําเนาคําขอไป
ยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตรคนอ่ืนดวย

ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาท่ีจะเรียกผูขอรับ สิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร มาให
ถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติม ก็ได เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีได
วินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๑๖ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกัน ใหบุคคลซึ่งไดยื่น
คําขอรับสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตร ในวันเดียวกัน ใหทําความตกลงกันวาจะ
ใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสู
ศาลภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดดังกลาว ให
ถือวา บุคคลเหลานั้นละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้

(๑) ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ

(๒) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ

(๓) รายละเอียดการประดิษฐท่ีมีขอความสมบูรณ รัดกุม และชัดแจง อันจะทําใหผูมีความชํานาญในระดับ
สามัญในศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐนั้นได และตองระบุวิธีการใน
การประดิษฐท่ีดีท่ีสุดท่ีผูประดิษฐจะพึงทราบได

(๔) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง

(๕) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

ในกรณีท่ีประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิบัตร หาก
คําขอรับสิทธิบัตรเปนไปตามท่ีกําหนดในความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอ
ดังกลาวเปนคําขอรับสิทธิบัตรตาม พระราชบัญญัตินี้



มาตรา ๑๘ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะการประดิษฐอยางเดียว คําขอรับสิทธิบัตรเพ่ือ
การประดิษฐหลายอยางในคําขอฉบับเดียวกัน จะกระทําไดตอเม่ือการประดิษฐหลายอยางนั้นมีความเก่ียวพันอัน
อาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน

มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือสิ่งประดิษฐในงานแสดงตอสาธารณชน ซึ่งหนวยงานของรัฐ
เปนผูจัดหรืออนุญาตใหมีข้ึนในราชอาณาจักร ถาไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายในสิบสอง
เดือนนับแตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวา ไดยื่นคําขอนั้นในวันเปดงานแสดงนั้น

มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ท่ีไดยื่นคําขอรบัสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐไวนอก
ราชอาณาจักร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นใน ราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแตวันท่ีได
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปน ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันท่ีไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอก
ราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันท่ีไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได

มาตรา ๒๐ ผูขอรับสิทธิบัตรอาจขอแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตรได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดโดยกฎกระทรวง แตการแกไขเพ่ิมเติมนั้นตองไมเปนการเพ่ิมเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ

มาตรา ๒๑ หามมิใหเจาพนักงานซึง่มีหนาท่ีเก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐ
หรือยอมใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ ไมวาโดยวิธีใด ๆ กอนมีการประกาศโฆษณาตาม
มาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอม เปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๒๒ หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดิษฐนั้นไดมีผูยื่นคําขอรับ สิทธิบัตรไวแลวเปดเผย
รายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธีใด ๆ หรือกระทําโดยประการอ่ืนท่ีอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูขอรับ
สิทธิบัตร กอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเปนการประดิษฐ ท่ีตองรักษาไว
เปนความลับเพ่ือประโยชนแกความม่ันคงแหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปกปดสาระสําคัญและ
รายละเอียดการประดิษฐนั้นไวเปนความลับ จนกวาจะสั่งเปนอยางอ่ืน

หามมิใหบุคคลใดรวมท้ังผูขอรับสิทธิบัตรเปดเผยสาระสําคัญหรือ รายละเอียดการประดิษฐ โดยรูอยูวาอธิบดีไดสั่ง
ใหปกปดไวเปนความลับตามวรรคหนึ่ง เวนแต จะมีอํานาจทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย

สวนท่ี ๒

การออกสิทธิบัตร



มาตรา ๒๔ ในการออกสิทธิบัตรเพ่ือคุมครองการประดิษฐ ใหพนักงานเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๑๗

(๒) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕

ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดโดย กฎกระทรวง

มาตรา ๒๕ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือองคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศ หรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการ
ประดิษฐตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือรายละเอียดการประดิษฐตามมาตรา ๑๗
(๓) ตามคําขอรับสิทธิบัตรได และอธิบดีอาจใหถือวาการปฏิบัติงานในการตรวจสอบนั้นเปนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เจาหนาท่ีได

มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ถาพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาคําขอ รับสิทธิบัตรใดมีการ
ประดิษฐหลายอยางท่ีไมมีความเก่ียวพันกันจนอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน ใหแจงใหผูขอรับ
สิทธิบัตรแยกคําขอสําหรับการประดิษฐแตละอยาง

ถาผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางหนึ่งอยางใดท่ีไดแยกตามวรรคหนึ่ง
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาท่ี ใหถือวาไดยื่นคําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรครั้งแรก

การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดย กฎกระทรวง

ในกรณีท่ีผูขอรับสิทธิบัตรไมเห็นดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองยื่นอุทธรณ
คําสั่งตออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน เม่ืออธิบดี ไดวินิจฉัยและมีคําสั่งแลว ใหคําสั่งของอธิบดีเปนท่ีสุด

มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจาหนาท่ีจะเรียกผูขอรับสิทธิบัตรมาใหถอยคํา
ชี้แจง หรือใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได

ในกรณีท่ีผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักร ใหผูขอรับสิทธิบัตรสงผลการ
ตรวจสอบการประดิษฐ หรือรายละเอียดการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดย
กฎกระทรวง

ในกรณีท่ีจะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูขอรับสิทธิบัตร สงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปน
ภาษาไทย

ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง หรือไมสงเอกสารตามวรรค
สองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน ใหถือวาละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนอธิบดีอาจขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวใหตามท่ีเห็น สมควร



มาตรา ๒๘ เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีเสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ตออธิบดีแลว

(๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับ
ความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร นั้นและใหพนักงานเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงคําสั่งโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีอธิบดีมีคําสั่ง

(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับความ
คุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดโดยกฎกระทรวง และกอนการประกาศโฆษณา ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการท่ี
อธิบดีกําหนด หรือโดยมีหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคา ธรรม
เนียมการประกาศโฆษณา หากผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงหรือไดรับหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีหนังสือ
แจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผูขอรับสิทธิบัตรยังไมชําระ
คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก ใหถือวาผูขอรับ
สิทธิบัตรละท้ิงคําขอรับ สิทธิบัตร

มาตรา ๒๙ เม่ือไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองยื่นคําขอใหพนักงาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายใน หาปนับแตวันประกาศโฆษณา ในกรณี
ท่ีมีการคัดคานและมีการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตาม มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแต
วันท่ีคําวินิจฉัยชี้ขาดถึงท่ีสุด แลว แตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคําขอภายในเวลาท่ี
กําหนดไว ใหถือวาละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร

ในกรณีท่ีอธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงาน หรือองคการ
สิทธิบัตรของรัฐตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๕ ถามีคาใชจายในการ
ตรวจสอบการประดิษฐนั้น ใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาใชจายนั้นตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ี
พนักงานเจาหนาท่ี แจงใหทราบ ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใหถือวาละท้ิงคําขอรับ
สิทธิบัตร

มาตรา ๓๐ เม่ือไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ถาปรากฏวาคําขอรับ สิทธิบัตรไมชอบดวย
มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหอธิบดี สั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และใหพนักงาน
เจาหนาท่ีแจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบัตรรวมท้ังผูคัดคานในกรณีท่ีมีการคัดคานตามมาตรา ๓๑ และใหประกาศ
โฆษณาคําสั่งนั้นตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๓๑ เม่ือไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวาผู
ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ จะยื่นคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาท่ีก็ได แตตองยื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตาม
มาตรา ๒๘



เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนา คําคัดคานไปยังผูขอรับสิทธิบัตร ใหผู
ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี ผูขอรับสิทธิบัตรไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอรับสิทธิบัตร
ไมยื่นคําโตแยง ใหถือวาละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร

คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมท้ังแสดงหลักฐาน

มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคาน หรือผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดง
หรือแถลงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด

เม่ืออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔แลว ใหแจงคําวินิจฉัยและคําสั่งไปยังผูคัดคานและ
ผูโตแยงพรอมดวยเหตุผล

มาตรา ๓๓ เม่ือผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๙
และพนักงานเจาหนาท่ีไดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว ให พนักงานเจาหนาท่ีทํารายงานการตรวจสอบ
เสนออธิบดี

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาไมมีเหตุขัดของ
ในการออกสิทธิบัตร และเปนกรณีท่ีไมมีการคัดคานตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีท่ีมีการคัดคานตามมาตรา ๓๑
แตอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูขอรับสิทธิบัตร เปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีสั่งใหรับจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตร
ใหแกผูขอรับ สิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออก สิทธิบัตร
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง

เม่ือผูขอรับสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหจด ทะเบียนการประดิษฐและออก
สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ ชําระคาธรรมเนียม แตตองไมกอนสิ้นระยะเวลา
อุทธรณตามมาตรา ๗๒ ถาผูขอรับสิทธิบัตร ไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสองใหถือวาละท้ิงคํา
ขอรับสิทธิบัตร

สิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีมีผูคัดคานตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร
ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร

ในกรณีท่ีผูขอรับสิทธิบัตรมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดี หรือไดอุทธรณ คําสั่งของอธิบดีและคณะกรรมการ
หรือศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันมีคําสั่งของอธิบดี หรือนับแตวันท่ีคณะกรรมการหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึง
ท่ีสุด แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดยื่นคําขอนั้นในวันเดียวกับวันท่ีผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และให
ถือวาการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูถูกคัดคานตามมาตรา ๒๘ เปนประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
ของผูคัดคานดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใดจะยื่นคําคัดคานคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกวานั้น
ไมได



ในการออกสิทธิบัตรใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรและ
ตรวจสอบการประดิษฐของผูคัดคานตามมาตรา ๒๔ และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับแกผูคัดคานดวย

สวนท่ี ๓

สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร

มาตรา ๓๕ สิทธิบัตรการประดิษฐใหมีอายุยี่สิบปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีท่ีมี
การดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดี
ดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น

มาตรา ๓๕ ทวิ การกระทําท่ีขัดตอมาตรา ๓๖ กอนวันออกสิทธิบัตร มิให ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผู
ทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศโฆษณาคําขอดังกลาว
ตามมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํา รูวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว หรือไดรับคําบอก
กลาวเปนลายลักษณอักษรวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมี
สิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคลผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาว ใหยื่นฟองตอศาลหลังจากท่ีไดมีการ
ออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว

มาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขายหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร

(๒) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขายหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยใช กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก

(๑) การกระทําใด ๆ เพ่ือประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย ท้ังนี้ ตองไมขัดตอการใช
ประโยชนตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไมทําใหเสื่อมเสียตอประโยชนอันชอบธรรมของผูทรงสิทธิบัตรเกิน
สมควร

(๒) การผลิตผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธีดังท่ีผูทรงสิทธิบัตรไดจด ทะเบียนไว ซึ่งผูผลิตผลิตภัณฑหรือผูใช
กรรมวิธีดังกลาวไดประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือ เครื่องใชเพ่ือประกอบกิจการดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยื่น
ขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผูผลิตหรือผูใชกรรมวิธีไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูถึงการจดทะเบียนนั้น ท้ังนี้
โดยไมอยูภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙ ทวิ

(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ
รวมท้ังการกระทําตอผลิตภัณฑยาดังกลาว



(๔) การกระทําใด ๆ เก่ียวกับการขอข้ึนทะเบียนยา โดยผูขอมีวัตถุประสงคท่ีจะผลิต จําหนาย หรือนําเขา
ซึ่งผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร ดังกลาวสิ้นอายุลง

(๕) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐท่ีไดรับสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณอ่ืนของ
เรือของประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เก่ียวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศ
ไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีท่ีเรือดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และ
จําเปนตองใชอุปกรณดังกลาวกับเรือนั้น

(๖) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐท่ีไดรับสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับ การสรางการทํางาน หรืออุปกรณอ่ืน
ของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับ
การคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีท่ีอากาศยานหรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ

(๗) การใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณา-จักร ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หากผู
ทรงสิทธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว

มาตรา ๓๖ ทวิ สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐท่ีไดรับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุ
ในขอถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐตามขอ ถือสิทธิ ใหพิจารณาลักษณะของการประดิษฐท่ีระบุ
ในรายละเอียดการประดิษฐและรูปเขียนประกอบดวย

ขอบเขตของการประดิษฐท่ีไดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐท่ีแมจะมิไดระบุในขอถือสิทธิ
โดยเฉพาะเจาะจง แตเปนสิ่งท่ีมีคุณสมบัติประโยชนใชสอย และทําใหเกิดผลทํานองเดียวกับลักษณะของการ
ประดิษฐท่ีระบุไวในขอ ถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลท่ีมีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการท่ี
เก่ียวของกับการประดิษฐนั้น

มาตรา ๓๗ ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรืออักษรตางประเทศท่ีมี
ความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏท่ีผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑหรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตร

การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสิทธิบัตรไวดวย

มาตรา ๓๘ ผูทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา ๓๖ และมาตรา
๓๗ หรือจะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคลอ่ืนก็ได

มาตรา ๓๙ การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น

(๑) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะท่ีเปนการจํากัดการแขงขัน
โดยไมชอบธรรมไมไดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะท่ีเปนการจํากัดการ แขงขันโดยไมชอบ
ธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง



(๒) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร ชําระคาตอบแทนสําหรับการใชการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไมได

การกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนท่ีขัดตอบทบัญญัติ แหงมาตรานี้ เปนโมฆะ

มาตรา ๔๐ ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีมีผูทรงสิทธิบัตรรวมกัน ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ผู
ทรงสิทธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิใชสิทธิตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูทรง
สิทธิบัตรรวมคนอ่ืน แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตร ตามมาตรา ๓๘ ตองไดรับความ
ยินยอมจาก ผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน

มาตรา ๔๑ การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ตองทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามหลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบัตรขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๙ ให
อธิบดีเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวาสัญญานั้นขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๙
ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียนสัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาใหสวนท่ีสมบูรณแหงสัญญานั้นแยกจากสวนท่ีไม
สมบูรณได ในกรณีนั้นอธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได

(ความในวรรคสามถูกยกเลิก)

มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดโดยกฎกระทรวง

สวนท่ี ๔

การชําระคาธรรมเนียมรายป

มาตรา ๔๓ ผูทรงสิทธิบัตรตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เริ่มแตปท่ีหาของอายุ
สิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของ ปท่ีหานั้นและของทุก ๆ ปตอไป

ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปท่ีหาแหงอายุสิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับปท่ี
หาถึงปท่ีออกสิทธิบัตร ใหชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร

ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองเสีย
คาธรรมเนียมเพ่ิมรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียม รายป โดยตองชําระคาธรรมเนียมรายปพรอมท้ัง
คาธรรมเนียมเพ่ิมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นกําหนดเวลาชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง



เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผูทรงสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียม
เพ่ิม ใหอธิบดีทํารายงานตอคณะกรรมการเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น

ในกรณีท่ีผูทรงสิทธิบัตรรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอน
สิทธิบัตรวามีเหตุจําเปนไมอาจชําระคาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมเพ่ิมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามได
คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นตามท่ีเห็นสมควรก็ได

มาตรา ๔๔ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาโดยชําระ ท้ังหมดในคราวเดียวแทนการชําระ
คาธรรมเนียมเปนรายปก็ได

ในกรณีท่ีผูทรงสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไปแลว แตไดมีการแกไขอัตราคาธรรมเนียม
รายป หรือผูทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผูทรงสิทธิบัตรไมตองชําระคาธรรมเนียม
รายปเพ่ิมเติม หรือไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปท่ีไดจายลวงหนาไปแลวนั้น

สวนท่ี ๕

การใชสิทธิตามสิทธิบัตร

มาตรา ๔๕ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอใหบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิตาม สิทธิบัตรของตนลงใน
ทะเบียนสิทธิบัตรตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงก็ได

เม่ือไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแลวและมีผูมาขอใชสิทธิบัตรนั้น ใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลซึ่งขอใช
สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นใชสิทธิบัตรได ตามเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร ท่ีผูทรง
สิทธิบัตรและผูขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากท้ังสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนดให
อธิบดีกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนตามท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นสมควร

คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะ กรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคํา
วินิจฉัยนั้น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด

การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง

เม่ือไดมีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียม รายปสําหรับสิทธิบัตรนั้นลงตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของคาธรรมเนียมรายป

มาตรา ๔๖ เม่ือพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือสี่ปนับแตวัน ยื่นขอรับสิทธิบัตร แลวแต
ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอ่ืนจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะท่ี
ยื่นคําขอมีพฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตร ไมใชสิทธิโดยชอบดังตอไปนี้



(๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร หรือ

(๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑท่ีใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการขายผลิตภัณฑ
ดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความ ตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร

ท้ังนี้ ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวา ผูขอไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเงื่อนไขและ คาตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไม
สามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกท้ังมาตรา

มาตรา ๔๗ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผลเปนการ ละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรอ่ืน
ผูทรงสิทธบิัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิดังกลาวจะยื่นคําขอใช สิทธิตามสิทธิบัตรอ่ืนตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้

(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐท่ีมีความกาวหนา อยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปนผลดี
ทางดานเศรษฐกิจ เม่ือเทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบัตรท่ีขอใช

(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิท่ีจะใชสิทธิตามสิทธิบัตรของผูขอใชสิทธิภายใตเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการขอใช
สิทธินั้น

(๓) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอ่ืน เวนแต จะเปนการโอนไปพรอมกับสิทธิบัตร
ของตน

ท้ังนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดยได
เสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณ แหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลา
อันสมควร

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๔๗ ทวิ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรท่ีไดรับอนุญาตใหใชตามมาตรา ๔๖ อาจมีผลเปนการ
ละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลอ่ืนอีก ผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ จะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอ่ืนนั้น
ตออธิบดีก็ไดภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้

(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐท่ีมีความกาวหนาอยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปนผลดี
ทางดานเศรษฐกิจ เม่ือเทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบัตรท่ีขอใช



(๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอ่ืน

ท้ังนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดยไดเสนอ
เงื่อนไขและคาตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอัน
สมควร

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

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 ตองยินยอมอนุญาตใหผูทรงสิทธิบัตรท่ีตนขอใชสิทธิเปนผูมีสิทธิใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเปนการ
ตอบแทนดวย

เม่ือไดรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจง
กําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสองดวย

ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจาหนาท่ีจะเรียกผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาต
ใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถอยคําชี้แจง ใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได
เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรง
สิทธิบัตรและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง

คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคํา
วินิจฉัยนั้น

มาตรา ๕๐ เม่ืออธิบดีวินิจฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เปนผูสมควร
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ใหอธิบดีกําหนด คาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และ
ขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามท่ี
ผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตไดตกลงกัน และในกรณีท่ีท้ังสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาท่ีอธิบดี



กําหนด ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัด สิทธิดังกลาวตามท่ีอธิบดี
พิจารณาเห็นสมควร ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑) ขอบเขตและระยะเวลาท่ีอนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณอัน จําเปน

(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิท่ีจะอนุญาตใหผูรับอนุญาตรายอ่ืนใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนดวยก็ได

(๓) ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืน เวนแตจะโอนกิจการหรือชื่อเสียงในทางการคา
โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการอนุญาตใหใชสิทธินั้น ดวย

(๔) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเปนสําคัญ

(๕) คาตอบแทนท่ีกําหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี

เม่ืออธิบดีไดกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิดังกลาวแลว ใหอธิบดีสั่งให
ออกใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น

คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคํา
วินิจฉัยนั้น

การออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ใหเปนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
โดยกฎกระทรวง

มาตรา ๕๐ ทวิ ใบอนุญาตใหใชสิทธิท่ีออกใหดวยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกไดหากปรากฏวาเหตุ
แหงการอนุญาตไดหมดสิ้นไปและไมอาจเกิดข้ึนไดอีก และการ ยกเลิกดังกลาวจะไมกระทบกระเทือนสิทธิหรือ
ผลประโยชนท่ีผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธินั้น

การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรค สาม และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือ การอันจําเปนในการปองกัน
ประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม หรือปองกันหรือบรรเทาการ
ขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอยางอ่ืนอยางรุนแรง หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน กระทรวง
ทบวง กรม อาจใชสิทธิ ตามสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคลอ่ืน
กระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสทิธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือ
โดยไมชักชา ท้ังนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับเงื่อนไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ

ในการนี้ใหยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี การกําหนด
คาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของ ผูทรงสิทธิบัตร และใหนํามาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม



มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรใด ๆ ก็ไดเพ่ือการอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความม่ันคงแหงชาติ โดยเสีย
คาตอบแทนท่ีเปนธรรมแกผูทรง สิทธิบัตร และตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา

ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง
คําสั่งนั้น

สวนท่ี ๖

การคืนสิทธิบัตร การเลิกขอถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร

มาตรา ๕๓ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตร หรือเลิกขอถือสิทธิบางขอก็ได โดยทําตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

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 บุคคลใดจะกลาวอางข้ึนก็ได หรือ บุคคลผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได

มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีมีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา ๕๐ แลว ปรากฏวาเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต ดังกลาว ผูทรงสิทธิบัตร ผูรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตร หรือผู
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร มิไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือในขณะนั้นไมมีผูใดขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายซึ่ง
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวใน
ราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวามีเหตุ อันควรท่ีจะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว



(๒) ผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดย ฝาฝนมาตรา ๔๑

กอนการขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีมีคําสั่งใหทําการสอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งใหผู
ทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบัตรทราบเพ่ือยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตน การยื่นคําแถลง
ดังกลาวตองยื่นภายใน หกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง อธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําชี้แจงหรือใหสง
เอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได

เม่ืออธิบดีไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรใหเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีทํา
รายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือสั่งเพิกถอน สิทธิบัตร

สวนท่ี ๗

(ถูกยกเลิก)

หมวดท่ี ๓

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑท่ีจะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ไดตองเปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมเพ่ืออุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรม

มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑ ใหม

(๑) แบบผลิตภัณฑท่ีมีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร

(๒) แบบผลิตภัณฑท่ีไดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียด ในเอกสารหรือสิ่งพิมพท่ีได
เผยแพรอยูแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร

(๓) แบบผลิตภัณฑท่ีเคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ มาแลวกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร

(๔) แบบผลิตภัณฑท่ีคลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นไดวาเปนการเลียนแบบ

มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได

(๑) แบบผลิตภัณฑท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(๒) แบบผลิตภัณฑท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้



(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ

(๒) ขอความระบุผลิตภัณฑท่ีจะใชกับแบบผลิตภัณฑท่ีขอรับสิทธิบัตร

(๓) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง

(๔) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๖๐ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะแบบผลิตภัณฑท่ีใชกับผลิตภัณฑอยางเดียว

การกําหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ท่ีไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑไวนอก
ราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ นั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแตวันท่ี
ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันท่ีไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอก
ราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันท่ีไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได

มาตรา ๖๑ เม่ือไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว แตกอนท่ีอธิบดีสั่งใหรับ
จดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑและออกสิทธิบัตร ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา ๕๖
มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร
และใหพนักงานเจาหนาท่ี แจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑
พรอมท้ังปดสําเนาคําสั่งไว ณ สถานท่ีรับคําขอรับสิทธิบัตรดวย

ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและมีผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๓๑ ใหอธิบดีพิจารณาคําคัดคานของผูคัดคานตอไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๒

มาตรา ๖๒ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุสิบปนับแตวันขอรับ สิทธิบัตรในราชอาณาจักร ใน
กรณีท่ีมีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ มิใหนับระยะเวลาใน
ระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น

มาตรา ๖๒ ทวิ การกระทําท่ีขัดตอมาตรา ๖๓ กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผู
ทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการออกแบบผลิตภัณฑ ท่ีขอรับสิทธิบัตร และไดมีการประกาศโฆษณา
คําขอดังกลาวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํารูวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นได
มีการยื่นขอรับสิทธิบัตร ไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการ
ยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียก
คาเสียหายดังกลาวใหยื่นฟองตอศาล หลังจากท่ีไดมีการออก สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว

มาตรา ๖๓ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑตาม สิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว
เพ่ือขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง ผลิตภัณฑท่ีใชแบบผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตการใชแบบ
ผลิตภัณฑเพ่ือประโยชนในการ ศึกษาหรือวิจัย



มาตรา ๖๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ

ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางข้ึนก็ได 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 การประดิษฐท่ีขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปนี้

(๑) เปนการประดิษฐข้ึนใหม

(๒) เปนการประดิษฐท่ีสามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม

มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับท้ังอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางเดียวกันไมได

มาตรา ๖๕ จัตวา ผูขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิท่ีจะ
ขอรับจากอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตร หรือจากสิทธิบัตรเปนอนุสิทธิบัตรไดกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและ
ออกอนุสิทธิบัตร หรือกอนการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา ๒๘ แลวแตกรณี และผูขอมีสิทธิให
ถือเอาวันยื่นคําขอเดิมเปนวัน ยื่นคําขอ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร ให พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
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 พนักงานเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับ อนุ
สิทธิบัตร หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีอธิบดีมีคําสั่ง



(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗
และการประดิษฐนั้นไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหจดทะเบียน
การประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร และกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีแจงผูขอ รับอนุสิทธิบัตรเพ่ือใหผูขอรับอนุสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและคา ธรรม
เนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ (๒)

อนุสิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหนึ่งปนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร
บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐท่ีไดรับ อนุสิทธิบัตรมีลักษณะตามท่ีกําหนดในมาตรา ๖๕
ทวิ หรือไมก็ได

เม่ือไดรับคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบการประดิษฐ และ
ทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคสองแลว เห็นวาการประดิษฐ
นั้นมีลักษณะตามท่ีกําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีแจง ใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีอธิบดีมีคําวินิจฉัย

ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามท่ีกําหนดใน มาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีมีคําสั่งให
สอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งใหผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบ เพ่ือยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบวัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง และอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็
ได และเม่ือไดสอบสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะ ตามท่ีกําหนดใน
มาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีทํารายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น และแจง
ใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายใน สิบหาวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการมีคําสั่ง

มาตรา ๖๕ สัตต อนุสิทธิบัตรใหมีอายุหกปนับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราช- อาณาจักร ในกรณีท่ีมีการ
ดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลา
ในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของอนุสิทธิบัตรนั้น

ผูทรงอนุสทิธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราวมีกําหนดคราวละสองป โดยใหยื่นคําขอตออายุ
ตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในเกาสิบวันกอนวันสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ให
ถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียน อยูจนกวาพนักงานเจาหนาท่ีจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน

การขอตออายุอนุสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด

มาตรา ๖๕ อัฏฐ ผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “อนุสิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร อสบท. หรืออักษร
ตางประเทศท่ีมีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏท่ีผลิตภัณฑภาชนะ บรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการ
โฆษณาการประดิษฐตามอนุสิทธิบัตร



การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขอนุสิทธิบัตรไวดวย

มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ

ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกลาวอางข้ึนก็ได 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 วาดวยสิทธิบตัรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ ทวิ วาดวยอนุ
สิทธิบัตร โดยอนุโลม

หมวดท่ี ๔

คณะกรรมการสิทธิบัตร

มาตรา ๖๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสิทธิบัตร” ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
พาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร เภสัชศาสตร เศรษฐศาสตร และนิติศาสตร อีกไมเกินสิบสอง
คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหกคน

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได

มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนง หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี แตงตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูได รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพ่ิมข้ึนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได

มาตรา ๖๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระเม่ือ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก



(๔) เปนบุคคลลมละลาย

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน ท่ีประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเก่ียวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๕
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒

(๓) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

(๔) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาเสนอ ความเห็นตอ
คณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา 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



ตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของ อธิบดี ถาไมอุทธรณภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเปนท่ีสุด

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอพนักงานเจาหนาท่ี ถามีคูกรณีใหพนักงานเจาหนาท่ีสงสําเนาอุทธรณ
ไปยังคูกรณีดวย

มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี หรือพิจารณารายงานการสอบสวน
ของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของ อธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๔๓ เพ่ือสั่งเพิกถอน สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คณะกรรมการจะใหผูคัดคาน หรือผูโตแยง
หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๗๔ เม่ือคณะกรรมการไดวินิจฉัยหรือมีคําสั่งตามมาตรา 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 มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง
คําวินิจฉัยหรือคําสั่ง ถาไมดําเนินคดีภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการเปน
ท่ีสุด

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหศาลสั่งใหคณะกรรมการหรืออธิบดีเสีย
คาฤชาธรรมเนียมแทนฝายอ่ืน

หมวด ๕

เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๗๕ หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” “อนุสิทธิบัตร
ไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษร ตางประเทศท่ีมีความหมายเชนเดียวกัน หรือคําอ่ืนใดท่ีมี
ความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏท่ีผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใด ๆ

มาตรา ๗๖ หามมิใหบุคคลใดใชคําวา “รอรับสิทธิบัตร” หรือ “รอรับ อนุสิทธิบัตร” หรือคําอ่ืนใดท่ีมี
ความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏท่ีผลิตภัณฑ ภาชนะ บรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ใด ๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาคําขอนั้น



มาตรา ๗๗ ในกรณีท่ีผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ ฟองผูฝาฝน
สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเปนคดีแพง หากผูทรง สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจนไดวา
ผลิตภัณฑท่ีจําเลยผลิต มีลักษณะเชนเดียวกันหรือคลายกันกับผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตร
หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร ใหสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยไดใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร เวนแต
จําเลยจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณีท่ีมีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง อัน
เปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตาม มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละ
เวนการกระทําดังกลาว นั้นได การท่ีศาลมีคําสั่งดังกลาวไมตัดสิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรท่ีจะเรียก
คาเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี

มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีท่ีมีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรง อนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือ
มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวน ท่ีศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหายรวมท้ัง
การสูญเสียประโยชน และคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรดวย

มาตรา ๗๗ จัตวา บรรดาสินคาท่ีอยูในครอบครองของผูกระทําการอันเปน การฝาฝนสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ให
ริบเสียท้ังสิ้น ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควรอาจมีคําสั่งใหทําลายสินคาดังกลาวหรือดําเนินการอยางอ่ืนเพ่ือปองกันมิให
มีการนําเอาสินคาดังกลาว ออกจําหนายอีกก็ได

มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับท้ังสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยาง
เดียวกันโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาบุคคลนั้นขอรับ อนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น

มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดย ไมไดรวมกัน และมีบุคคลฝาย
หนึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร แตบุคคลอีกฝายหนึ่งไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร

(๑) ใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรไวกอน เปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น

(๒) ถามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับ อนุสิทธิบัตร ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจง
ใหผูขอรับสิทธิบัตรและผูขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพ่ือให ทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือให
มีสิทธิรวมกัน และจะใหคําขอรับ สิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนคําขอสําหรับการประดิษฐนั้น ถาตกลงกัน
ไมไดภายใน เวลาท่ีอธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา ท่ี
อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานั้นละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตรและละ
ท้ิงคําขอรับอนุสิทธิบัตร



มาตรา ๗๗ สัตต ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือวันประกาศโฆษณาการ
จดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐใด ผูขอรับอนุสิทธิบัตร ผูทรงอนุสิทธิบัตร ผู
ขอรับสิทธิบัตร หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐนั้นอาจไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกันกับ
ของตน และตนไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
หรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม

เม่ือไดรับคําขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ี ตรวจสอบและทํารายงานการตรวจสอบเสนอ
อธิบดี

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคสองแลว เห็นวาการจดทะเบียน
การประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นจะไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการ
ประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนวัน
เดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร หรือวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรของผูขอใหตรวจสอบ ใหอธิบดีแจงใหผูขอรับ
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร และผูขอใหตรวจสอบทราบ เพ่ือใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผู
เดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาท่ีอธิบดี กําหนด ใหถือวาบุคคลเหลานั้นมีสิทธิรวมกันใน
การประดิษฐนั้น

มาตรา ๗๗ อัฏฐ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวย มาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ

ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางข้ึนก็ได

ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี
และไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐนั้นในวันเดียวกัน ผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุ
สิทธิบัตร หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน หรือ พนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดีเรียกใหผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตร
นั้นทําความตกลง กันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน และตองทําความตกลงกันวาจะเลือก
ใหการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐท่ีไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ถาตก
ลงกันไมไดภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ใหถือวาผูทรงสิทธิบัตรและผู ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิรวมกันและใหถือวาการ
ประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐท่ีไดรับอนุสิทธิบัตร

มาตรา ๗๘ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิของผูใดสูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให
เจาของขอรับใบแทนสิทธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธินั้นไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๗๙ บรรดาคําขอ คําคัดคาน คําโตแยง และคําอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติ นี้ ใหใชแบบพิมพ
และมีสําเนาตามท่ีอธิบดีกําหนด



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

หมวดท่ี 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 หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๓ วรรค
สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิก

มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิก

มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิก

มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไมไดรับอนุญาตจากผู
ทรงสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน สี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๓๖ โดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูทรงอนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ



มาตรา ๘๗ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุสิทธิบัตร โดย
การแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือใหไดไปซึ่ง สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๘๘ ในกรณีท่ีผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ผูดําเนินกิจการหรือ
ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับความผิด นั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
กระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย

-------------------------------------

ผูสนองพระราชโองการ

ส. โหตระกิตย

รองนายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม*

๑. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท



๒. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑอยางเดียวกัน และยื่นขอใน
คราวเดียวกันตั้งแต ๑๐ คําขอข้ึนไป 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

ปท่ี ๕

ปท่ี ๖

ปท่ี ๗

ปท่ี ๘

ปท่ี ๙

ปท่ี ๑๐

ปท่ี ๑๑

ปท่ี ๑๒

ปท่ี ๑๓

ปท่ี ๑๔

ปท่ี ๑๕

ปท่ี ๑๖

ปท่ี ๑๗

ปท่ี ๑๘

ปท่ี ๑๙

ปท่ี ๒๐

๒,๐๐๐ บาท

๔,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐ บาท

๘,๐๐๐ บาท

๑๐,๐๐๐ บาท

๑๒,๐๐๐ บาท

๑๔,๐๐๐ บาท

๑๖,๐๐๐ บาท

๑๘,๐๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐ บาท

๓๐,๐๐๐ บาท

๔๐,๐๐๐ บาท

๕๐,๐๐๐ บาท

๖๐,๐๐๐ บาท

๗๐,๐๐๐ บาท

๘๐,๐๐๐ บาท



หรือชําระท้ังหมดในคราวเดียว ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๘. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

ปท่ี ๕

ปท่ี ๖

ปท่ี ๗

ปท่ี ๘

ปท่ี ๙

ปท่ี ๑๐

หรือชําระท้ังหมดในคราวเดียว

๑,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

๔,๐๐๐ บาท

๕,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐ บาท

๙. คาธรรมเนียมรายปสําหรับอนุสิทธิบัตร

ปท่ี 5

ปท่ี 6

หรือชําระท้ังหมดในคราวเดียว

๒,๐๐๐ บาท

๔,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐ บาท

๑๐. คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร

ครั้งท่ี ๑

ครั้งท่ี ๒

๑๔,๐๐๐ บาท

๒๒,๐๐๐ บาท

๑๑. คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท

๑๒. คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท

๑๓. คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท

๑๔. ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๑๕. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ ฉบับ
ละ ๑๐๐ บาท

๑๖. คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท



๑๗. การคัดสําเนาเอกสาร หนาละ ๑๐ บาท

๑๘. การรับรองสําเนาเอกสารเอกสารเกิน ๑๐ หนา ฉบับละ ๑๐๐ บาท

เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา หนาละ ๑๐ บาท

๑๙. คําขออ่ืน ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมนี้แกไขใหมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ ดัง
ขอความท่ีปรากฏนี้แลว

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือสงเสริมใหมีการคนควาวิจัยและ
ประดิษฐผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม และการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีเปนประโยชนและเปนการกาวหนา
ทางเทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในประเทศ และเพ่ือใหผูประดิษฐและผูออกแบบ
ผลิตภัณฑไดรับการคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑโดยหามมิใหบุคคลอ่ืนลอกเลียนหรือเลียน
การประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑนี้โดยมิไดคาตอบแทน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนท่ี ๓๕ ลง
วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒

ฉบับท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐๙ ตอนท่ี ๓๔ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๓๕
และ

ฉบับท่ีสาม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๖ ตอนท่ี ๒๒ ก ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๒

หมายเหตุ :-

เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลของมาตรา ๒ ของพระราชบัญญัตินี้
จะทําใหบทบัญญัติตาง ๆ มีผลใชบังคับเม่ือ พนกําหนดหนึ่งรอย แปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (ประกาศในวันท่ี ๓๑ มีนาค พ.ศ. ๒๕๔๒) นั้น เปนพระราชบัญญัติท่ีออกมาเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแกไขเพียงบางมาตรา และมิไดยกเลิกท้ังฉบับ ดังนั้น ขอความใดท่ีแกไข
เพ่ิมเติม หรือยกเลิก หรือเพ่ิมเติมข้ึนใหม โดยเพ่ิมเขาไปในมาตราเดิม หรือเพ่ิมเปนมาตราใหม ไดนําขอความ
ดังกลาวมาใสไวแทนขอความเดิมในมาตราตาง ๆ โดยไดทําหมายเหตุ (footnote) กํากับไวเพ่ือใหเปนท่ีสะดวกแก
ผูใชไวเรียบรอยแลว สวนขอความในบางมาตรา ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีไม
เก่ียวของกับการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก หรือเพ่ิมเติมข้ึนใหมโดยเพ่ิมเขาไปในมาตราเดิม หรือเพ่ิมเปนมาตราใหม
แตเปนบทบัญญัติเฉพาะกาลสําหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดนํามาตราดังกลาวมาแสดงตอทายหมายเหตุนี้ดวย
แลว



มาตรา ๔๓ สิทธิบัตรท่ีออกใหตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือท่ีออกใหตาม
พระราชบัญญตัิสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
ถือวาเปนสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แตใหสิทธิบัตร
มีอายุตอไปไดเพียงเทาท่ีมีเหลืออยูตามสิทธิบัตรนั้น

มาตรา ๔๔ คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐท่ีไดยื่นไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และอธิบดี
ยังไมมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผูขอมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเปนคําขอรับอนุสิทธบัตรไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๔๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”

……………………………………………………

ฏ. แบบฟอรม แบบคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร











คูมือนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปการศึกษา 2554

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และ

คณะทํางานยกรางแผนปฏิบัติการดานการวิจัยและบริการวิชาการ

ฉบับปรบัปรุง มกราคม 2555
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งานวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีจะชวยพัฒนาและยกระดับคุณภาพ เพ่ือชวยผลักดันงานวิจัยและบริการวิชาการใหมี
คุณภาพและเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีสวนชวยแกปญหาใหกับชุมชน พัฒนาสูเวทีระดับจังหวัด
และประเทศตอไป
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งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และ
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ฉบับปรับปรุง มกราคม 2555
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