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ทรัพย์สินทางปัญญา – แนวคิด 
 
ทรัพย์สินทำงปัญญำ หมำยถึง ผลของกิจกรรมที่เกิดจำกสติปัญญำ อันไดแ้ก่ สิ่งประดษิฐ์, งำนวรรณกรรมและงำนศิลปะ, และสัญลักษณ์, ชื่อ, รูปภำพและงำนออกแบบ
ต่ำงๆ ที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในเชิงพำณชิย์ 
 
ธุรกิจทุกประเภทล้วนแล้วแต่เป็นเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำทั้งสิ้น และส ำหรับธุรกิจหลำยๆประเภทนั้น ทรัพย์สนิทำงปัญญำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำมหำศำล ท่ำนลอง
พิจำรณำถึงมูลค่ำควำมเสียหำยส ำหรบับริษัทผลติเสื้อผ้ำถำ้หำกมีคนอ่ืนน ำเครื่องหมำยกำรค้ำที่มีชื่อเสียงของพวกเขำไปใช้ หรือส ำหรบัวงดนตรีถ้ำหำกมีคนอ่ืนน ำงำน
เพลงของพวกเขำมำท ำซ้ ำและวำงจ ำหน่ำย หรือส ำหรับบรษิัทยำถำ้หำกมีคนอ่ืนลอกแบบต ำรับยำของพวกเขำ กำรพัฒนำและกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นสิ่งที่
ส ำคัญยิ่งส ำหรับทุกบริษัทไมว่ำจะเปน็บริษัทใหญ่หรือบรษิัทเล็กในกำรที่จะสำมำรถด ำรงคงอยู่และประสบควำมส ำเร็จได้ 
 
รูปแบบโดยทั่วไปส่วนใหญ่ของทรัพย์สนิทำงปัญญำ ไดแ้ก่ เครื่องหมำยกำรค้ำ, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร และควำมลบัทำงกำรค้ำ   โดยทรัพย์สินทำงปัญญำแตล่ะรูปแบบมี
ควำมหมำยดังนี ้
1. เครื่องหมำยกำรค้ำ คือเครื่องหมำยที่มีลักษณะเฉพำะที่จะระบุถึงผูผ้ลติสินคำ้ หรือผู้ให้บริกำร ตัวอย่ำงเครื่องหมำยกำรค้ำที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น ยี่ห้อไนกี้จะเป็นรูป 

“ไม้หวด”,  ยี่ห้ออำดิดำสจะเป็นรูป “แถบสำมแถบ” และยี่ห้อเฟอร์ร่ำรี่จะเป็นรูป “ม้ำล ำพอง” เป็นต้น   
2. ลิขสิทธิ์ คือสิทธติ่ำงๆที่มอบให้แกผู่้สรำ้งงำนวรรณกรรมหรืองำนศิลปะ เช่น หนังสือ, จุลสำร, งำนเขียน, งำนพิมพ,์ ค ำบรรยำย, บทเทศน์, ค ำปรำศัย และสุนทร

พจน์ รวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
3. สิทธิบัตร คือสิทธิต่ำงๆที่มอบใหแ้ก่ผูป้ระดิษฐ์ หรือผู้ร้องขอในกำรที่จะคุ้มครองสิทธิในสิ่งประดษิฐ์, กระบวนกำรผลิต และกำรออกแบบในช่วงระยะเวลำใดเวลำ

หนึ่ง   
4. ควำมลับทำงกำรค้ำ คือวิธีกำรปฏิบตั ิ แนวทำง กระบวนกำร กำรวำงแผน หรือข้อมูลต่ำงๆ ที่บริษัทน ำมำใช้ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น

ควำมสำมำรถเฉพำะตัวของบริษัท กลำ่วคือ ไม่ใช่ควำมสำมำรถที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น สูตรกำรท ำเครื่องดื่มเป็บซี่และโค้ก เป็นต้น 

 
ธนำคำรในประเทศไทยจะยอมรับทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นสินทรัพย์ของบริษทัในกำรพิจำรณำเพ่ืออนุมัติเงินกู้ของบริษัท ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จูงใจให้บริษัทในกำรน ำ
ทรัพย์สินทำงปัญญำไปจดทะเบียน และให้ควำมส ำคญัแก่ทรัพย์สินทำงปัญญำของพวกเขำเอง 
 
ทรัพย์สินทางปัญญา – ประเด็นทางกฎหมาย 
 

บริการและแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรม 
 

โอไร้อันลอว์ออฟฟิศได้จัดเตรยีมบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนทรัพย์สนิทำงปัญญำเป็นกำรเฉพำะ และให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกควำมในทุกประเด็น
ที่เกี่ยวกับกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ ตลอดจนกำรระบุรูปแบบของทรัพย์สินทำงปัญญำ, กำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ, และกำร
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ  โดยเรำมุ่งเน้นและใหค้วำมส ำคัญต่อกำรดแูลเอำใจใส่ในกำรระบุรูปแบบของทรัพย์สินทำงปัญญำและให้บริกำร
ตำมควำมประสงค์ที่เป็นพิเศษและโดยเฉพำะเจำะจงให้กับลูกควำมแต่ละท่ำน 

 
บริการให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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ในแง่ของกฎหมำย ทรัพย์สินทำงปัญญำหมำยถึงกำรคุ้มครองผู้สร้ำงสรรค์ทรัพย์สินทำงปัญญำโดยกฎหมำย เพ่ือให้ทรัพย์สินทำงปัญญำดังกลำ่วปลอดจำกกำรถูกละเมิด
โดยบุคคลอ่ืน กฎหมำยไทยได้ให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้เป็นเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำทุกประเภท และโอไร้อันลอว์ออฟฟิศก็พร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือท่ำนในกำรหำ
วิธีกำรที่จ ำเป็นต่อกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทของท่ำน ทั้งยงัให้ควำมช่วยเหลือในกำรป้องกัน (หรอืยับยั้ง) กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปญัญำของท่ำน และ
ด ำเนินกำรเพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำดังกล่ำวหำกมีกำรละเมิดเกิดขึ้น โอไร้อันลอว์ออฟฟิศจึงได้จัดเตรียมกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเต็มรูปแบบเพ่ือ
คุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำ, ลิขสิทธิ์, ควำมลับทำงกำรคำ้ และชื่อเว็บไซต์ ซึ่งรำยละเอียดกำรบริกำรที่เรำได้น ำเสนอส ำหรับทรัพย์สินทำงปัญญำแตล่ะรูปแบบนั้น มี
ดังต่อไปนี้ 
 
บริการของเรา 
 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา – การป้องกัน 
 
หำกท่ำนเป็นกังวลว่ำบริษัทของท่ำนไดก้ระท ำในสิ่งที่ควรกระท ำเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทแล้วหรอืไม่นั้น ท่ำนควรปรึกษำกับผู้เช่ียวชำญและตัดสินใจใน
เร่ืองดังกล่ำวโดยเร็ว นอกจำกนี้ท่ำนควรมีกำรปรึกษำหำรือกันภำยในบริษทัเพ่ือหำวิธีกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ และหำค ำแนะน ำอ่ืนๆเพ่ิมเติม  ถ้ำหำกท่ำนมำใช้
บริกำรขอรับค ำปรึกษำจำกโอไร้อันลอว์ออฟฟิศ  บริกำรให้ค ำปรึกษำในครั้งแรกนั้นท่ำนจะไม่เสียค่ำใช้จ่ำยๆใดทั้งสิ้น และหลังจำกบริกำรให้ค ำปรึกษำในครั้งแรกแล้ว  เรำ
จะด ำเนินกำรติดตำมผลในค ำแนะน ำที่ท่ำนได้น ำไปปฏิบตัิเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัทท่ำน  และหลังจำกนั้นเรำจึงจะคิดค่ำบริกำรจำกทำ่น
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือด ำเนินกำรในขั้นต่ำงๆ ต่อไป 
 
กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนทรัพยส์ินทำงปัญญำของเรำได้แก ่
 
เคร่ืองหมายการค้า 

- ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำอย่ำงถูกต้อง  -  เครื่องหมำยบำงจ ำพวกนั้นไม่สำมำรถน ำไปจดทะเบียนได้ถ้ำหำกว่ำไม่มีลักษณะเฉพำะ 
(วัตถุทั่วไปที่ไม่กำรระบุลักษณะเฉพำะ) และไม่ได้รับกำรยอมรับจำกส ำนักทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ เพรำะสิ่งนี้คือบันไดขั้นแรกที่จะช่วยทำ่นประหยดัเวลำ และ
เสียค่ำใช้จ่ำยเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือท ำให้เครือ่งหมำยของท่ำนได้รับกำรจดทะเบียน 

- ค้นคว้ำข้อมูลส ำหรบักำรจดทะเบียนในเบื้องต้น – ถ้ำหำกว่ำเครื่องหมำยของท่ำนมีควำมเหมือนหรือคล้ำยคลึงกับเครื่องหมำยที่มีกำรจดทะเบียนไว้แล้ว ส ำนักงำน
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำจะไม่รับจดทะเบียนให้ 

- กำรจดทะเบียน - เรำขอรับรองว่ำเครื่องหมำยที่จะได้รับกำรจดทะเบียนอย่ำงถูกต้องนั้นจะใช้เวลำประมำณ 10 เดือน ถึง 12 เดือน นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระบวนกำร
ทุกอย่ำงเสร็จสิ้น  

- กำรติดตำมผลและกำรคดัค้ำนกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ -  กำรยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใหม่ทุกจ ำพวกจะต้องมีกำรเผยแพร่ไปยัง
สำธำรณชนก่อนที่จะมีกำรจดทะเบียน เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำคนปัจจุบันได้ยื่นค ำคัดค้ำน ถ้ำหำกพวกเขำเหลำ่นั้นพิจำรณำไดว้่ำอำจมี
กำรละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำของพวกเขำ โอไร้อันลอว์ออฟฟิศจะติดตำมผลกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนของเครื่องหมำยกำรค้ำใหม่และแจ้งให้ทำ่นทรำบหำกมี
บริษัทใดบริษัทหนึ่งพยำยำมยื่นค ำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยที่มีควำมเหมือนหรือคล้ำยคลึงกับเครื่องหมำยกำรค้ำของท่ำน เพรำะกำรคัดค้ำนกำรจดทะเบียน
เครื่องหมำยดังกล่ำวก่อนที่เครื่องหมำยนั้นจะได้รับกำรจดทะเบียนและออกสู่ตลำดเพ่ือจ ำหน่ำยแข่งขันกับผลิตภณัฑ์ของท่ำนเองนั้นสำมำรถท ำได้ง่ำยกว่ำ 

 
ลิขสิทธิ์ 
กำรจดทะเบียนลขิสิทธิ์เป็นเรื่องที่ขอแนะน ำให้ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงยิ่งเพ่ือเป็นกำรคุ้มครองบริษัทของท่ำนจำกผู้อ่ืนที่ก ำลังจดทะเบียนหรืออ้ำงสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของงำน
ที่มีลิขสิทธิข์องท่ำน ถึงแม้ว่ำในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทำงปญัญำนั้นจะยังไม่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเพ่ือฟ้องร้อง
ผู้กระท ำละเมิดก็ตำม  
 
ความลับทางการค้า 
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ภำยใต้กฎหมำยไทยยังไม่มีบทบัญญัตกิ ำหนดให้มีกำรจดทะเบียนเพ่ือคุ้มครองควำมลับทำงกำรคำ้ ดังนั้นบรษิัทต่ำงๆจะต้องคุ้มครองควำมลบัทำงกำรค้ำด้วยตนเอง 
มิฉะนั้นท่ำนอำจต้องพบกับควำมเสี่ยงเนื่องจำกกำรที่ลูกจ้ำงได้เปิดเผยควำมลับดังกลำ่วต่อบรษิัทนำยจ้ำงใหม่ซ่ึงจะเป็นสำเหตใุห้ควำมลับทำงกำรค้ำนั้นไม่เป็นควำมลับ
อีกต่อไป ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ตลอดจนกำรวำงนโยบำยที่เหมำะสมของบริษัท และข้อสัญญำที่เหมำะสมในสัญญำจ้ำงแรงงำน โอ
ไร้อันลอว์ออฟฟิศพร้อมให้ควำมช่วยเหลือท่ำนในกำรด ำเนินกำรที่จ ำเปน็เพ่ือคุ้มครองควำมลับทำงกำรค้ำของท่ำน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทของท่ำนรอดพ้นจำกควำมเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต 

 
การจดทะเบียนช่ือเว็บไซต์  
ชื่อเว็บไซต์ของไทยจะลงท้ำยด้วย  “.co.th” ขั้นตอนในกำรจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ไม่จ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลทำงกฎหมำย อย่ำงไรก็ดี กำรจดทะเบียนดังกล่ำวจะต้องปฏิบตัิ
ตำมกฎระเบียบซึ่งทำงโอไร้อันลอว์ออฟฟิศสำมำรถช่วยเหลือท่ำนได้ โดยปกติแลว้ผู้ที่จะเป็นเจ้ำของช่ือเว็บไซต์จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย และสำมำรถ
แสดงควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงชื่อเว็บไซต์ที่ขอจดทะเบียนกับชื่อหรือประเภทธุรกิจของบริษัท โดยมีข้อยกเว้นส ำหรับบริษทัที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย แต่มี
เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนในประเทศไทย ดังนั้น กำรยื่นขอจดทะเบยีนชื่อเว็บไซต์ของไทยจะใช้เพียงส ำเนำหนังสือรับรองบริษัท หรือส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ และหำกท่ำนยังไม่ประสงค์ที่จะมีเว็บไซด์เป็นของตนเองในขณะนี้ ท่ำนสำมำรถยื่นขอจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ไว้ก่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืน
น ำชื่อเว็บไวต์ดังกลำ่วไปใช้ 
 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา – การตอบโต้หากมีการละเมิด 
แม้ว่ำจะได้พยำยำมอย่ำงเต็มที่เพ่ือหลีกเลี่ยงและยับยั้งกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของท่ำน แต่อำจมีบริษัทหรือบุคคลอ่ืนที่สำมำรถละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำของ
ท่ำนได้ไม่ว่ำจะโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม ซึ่งหำกท่ำนได้ยื่นค ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำของท่ำนไว้ก่อน ท่ำนก็จะอยู่ในฐำนะที่ได้เปรียบที่จะปกป้องผลประโยชน์
ของท่ำนในกำรที่ทรัพย์สินทำงปัญญำของท่ำนถูกละเมิด ในกรณีมีกำรละเมิดนี้  โอไร้อันลอว์ออฟฟิศสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่ทำ่นได้  ด้วยบริกำรทำงกฎหมำย
ดังต่อไปนี้ 
- ตรวจสอบกำรใช้ที่ต้องสงสัยว่ำอำจเปน็กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปญัญำของท่ำน และยืนยนัข้อมูลว่ำเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำรูปแบบใด 
- ด ำเนินกำรสบืสวนกำรละเมิดดังกล่ำว และรวบรวมพยำนหลักฐำนส ำหรับกำรด ำเนินกำรในขัน้ต่อไป เช่น กำรส ำรวจตลำด หรือกำรสบืสวนเพ่ือหำตัวผู้น ำเข้ำหรือ

ผู้ผลติ  
- ให้ค ำแนะน ำและด ำเนินกำรตอบโต้ต่อกำรละเมิดอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย, กำรส่งจดหมำยแจ้งเตือน และยื่นฟ้องคดีแพ่งเพ่ือเรียกร้อง

ค่ำเสียหำย  
 
 
 
 
 

 

หากต้องการรายละเอยีดเพิ่มเติมกรณุาติดต่อ 
โทรศัพท์ (+66) 2714-3801 ถึง 3 หรืออีเมล : info@orioninv.co.th 

 


