ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
1. สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสาคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมตาม พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542
1.1 สิท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง การให้ ค วามคุ้ ม ครองการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
“รูปร่าง” องค์ประกอบของลวดลายหรือสีของแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏแก่สายตา เป็นสาระสาคัญ
ของการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับจดทะเบียนได้ต้องเป็นแบบ
ผลิ ต ภัณฑ์ ที่มี ลั กษณะพิเศษและต้ องเป็น การออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ซึ่ง สามารถผลิ ตได้ในเชิ ง
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้วยเหตุนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับจดทะเบียน ต้องพิจารณา
ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ โดยการพิจารณาสาระสาคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์
นั้นว่า “เหมือนหรือคล้าย หรือไม่กับแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
1.2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับ กลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของสิ่งของ
เครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป , กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค เป็นต้น หรือการคิดค้น
กรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า , วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้
เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
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1.3 อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการ
ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นมาก
เครื่องหมายการค้า (Trademark) : ภาพถ่าย ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คา ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข
ลายมือ ชื่ อ กลุ่ ม สี รู ป ร่ า งหรื อ รู ป ทรงของวั ต ถุ หรื อสิ่ ง เหล่ านี้ อ ย่า งใดอย่ างหนึ่ง หรือ หลายรวมกั น
เครื่องหมายการค้า หรือ ตราสินค้า เปรียบเสมือน "แบรนด์" ที่เจ้าของสามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิความ
เป็นเจ้าของได้อย่างเต็มที่ ในการนาไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดและธุรกิจของบริษัทและองค์กรต่าง
2.1 เครื่องหมายการค้า (Trademark): เป็นเครื่องหมายที่ใช้กากับสินค้า เพื่อแสดงว่า สินค้า ที่ใช้
เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับ สินค้า ที่ใช้เครื่องหมายของผู้อื่น
2.2 เครื่องหมายบริการ (Service Mark): เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับธุรกิจ บริการ เพื่อแสดงว่า บริการ
ที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับ บริการ ที่ใช้เครื่องหมายของผู้อื่น
2.3 เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark): เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรอง ใช้รับรอง
สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดส่วนประกอบ วิธีการผลิต
คุ ณ ภาพ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ใดของสิ น ค้ า นั้ น หรื อ เพื่ อ รั บ รองเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ ชนิ ด หรื อ
คุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
2.4 เครื่องหมายร่วม (Collective Mark): เป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ใช้โดยบริษัท สมาคม
สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรในกลุ่มเดียวกัน
ความลับทางการค้า หมายความว่า ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่
บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า
เนื่องจากการเป็นความลับทางการค้าโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมรักษาไว้เป็นความลับ
แบบผังภูมิของวงจรรวม คือ แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทาขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใด
เพื่อให้เห็นถึงการจัด วางให้เป็นวงจรรวม จากคานิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แบบของวงจรไฟฟ้าที่ได้
ออกแบบขึ้นมา หรือที่เรียกว่า Layout design และตัวชุดหน้ากากหรือแผ่นบัง mask work ซึ่งเป็นตัว
ต้นแบบทีใ่ ช้ในการสร้างให้เกิดแบบผังภูมิ ก็จัดว่าอยู่ในข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วย
เช่นกัน แบบของการให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิใช้ระบบจดทะเบียน คือตรวจสอบแต่เฉพาะความ
ถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับความคุ้ม ครอง ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองแบบผัง
ภูมิจะต้องยื่นคาขอจดทะเบียนที่กรม ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรืออาจจะยื่นขอที่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดของแต่ละจังหวัดก็ได้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications (GI)) หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่
ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมายความว่า พื้นความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
การให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

8. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายความว่า ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทรัพยากรชีวภาพ และองค์ความรู้ของชุมชน
ท้องถิ่นนั้นๆ
9. ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทาการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้
ทาขึ้น ตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพแพร่เสียง หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิล ปะ ไม่ว่างานลั กษณะดังกล่ าวจะแสดงออกโดยวิธีห รือรูปแบบอย่างใด
นอกจากนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงด้วย

