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ใบงาน 
เรื่อง กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
 
 สิทธิบัตร ........................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจาก
ส่วนเดิม  
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไป
จากเดิม สิทธิบัตรจะมีอายุ.............ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตร 
 บทกำหนดโทษการละเมิดสิทธิบัตร  

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน............ปี หรือปรับไม่เกิน...............................บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นความผิด 
......................................ไม่สามารถยอมความได้ 
 

ตัวอย่างที่ 1 
บริษัท เอสเอสยนต์ ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ได้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายกับรถจักรยานยนต์ของ

บริษัท ต้าต้ายนต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดฐาน................................................. 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน...........................หรือปรับไม่เกิน............................หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
 
 เครื่องหมายการค้า เป็นหนังสือสำคัญที่ออกมาเพ่ือให้การคุ้มครองเครื่องหมาย/สัญลักษณ์/ตรา ที่ใช้กับสินค้าหรือ
บริการ มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1) เครื่องหมายการค้า คือ .............................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
 2) เครื่องหมายบริการ คือ เครื่องหมายที่บ่งชี้บริการของตนเอง เช่น .........................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................................... 
 3) เครื่องหมายรับรอง เป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เพ่ือรับรองคุณภาพของสินค้านั้น ๆ เช่น 
................................................................................................... .................................................................................................  
 
 

 
ชื่อ ............................................................................................................................. .................. ชั้น ม. 1/....... เลขที่ ....... 
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4) ...................................... คอื เครื่องหมายที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม 
กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด
TM. ย่อมาจากคำว่า ................................. = เครื่องหมายการค้า ใช้ได้กับทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยัง
ไม่ได้รับการจดทะเบียน 
® ย่อมาจากคำว่า .................................. หมายถึง การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแล้ว เมื่อนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้า 
แสดงได้ว่าเครื่องหมายนั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว 
 
บทกำหนดโทษการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

บุคคลที่........................ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ของบุคคล
อ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ถ้า.........................เพ่ือให้ประชาชนเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน...........ปี หรือปรับไม่เกิน.......................บาท 
หรือ..................................... 
 

ตัวอย่างที่ 2 
ร้านเจ๊แพรว จำหน่ายสินค้า Copy เกรด A จากแบรนด์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋ายี่ห้องหลุยส์ วิตตอง 

จะมีความผิดฐาน.............................................. 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน.........................หรือปรับไม่เกิน................................ หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
 ลิขสิทธิ์ เป็นหนังสือที่ออกมาคุ้มครองและให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ 
ได้ริเริ่ม โดยการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อ่ืน โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง (.........ประเภท)  
 โดยทั่วไปการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะมีผลเกิดขึ้นโดยทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน และจะมีผลตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ 
และคุ้มครองต่อไปอีก.........ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต หากแต่มีงานบางประเภทที่จะมีอายุการคุ้มครองแตกต่างกัน  
 
บทกำหนดโทษการละเมิดลิขสิทธิ์ 

1. การละเมิดโดยตรง มีโทษปรับตั้งแต่............................................................หากเป็นการกระทำเพ่ือ....................... 
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 4 ปี หรือตั้งแต ่100,000 - 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2. การละเมิดโดยอ้อม มีโทษปรับตั้งแต่...........................................................หากเป็นการกระทำเพ่ือ....................... 
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่........เดือน -.......ปี หรือตั้งแต ่..................บาท - ..................บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 ข้อสังเกต การละเมิดโดยอ้อมโทษจะลดลง..................... 
 พิจารณาจากผลกระทบแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผลโดยตรง และสามารถ.............................. 
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ตัวอย่างที่ 3 
ธนพล พ่อค้าจำหน่ายซีดี ดีวีดีปลอม จะมีความผิดฐานละเมิด............................ 

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่............ - ............. หรือปรับไม่เกิน.............. - ..................... 
หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
4. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 
 ความลับทางการค้า คือ ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... .....................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
 
บทกำหนดโทษการละเมิดความลับทางการค้า 
 บุคคลที่เปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อ่ืนให้เป็นที่ล่วงรู้โดยมีเจตนา........................................................................ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
 สามารถยอมความได้ ยกเว้น ............................................................................................................................. ........... 
 

ตัวอย่างที่ 4 
นางสาวอชิรญา ลูกจ้างร้านขนมหม้อแกงแม่มดดำ เจ้าเก่าเพชรบุรี โดยได้แอบเข้าไปขโมยสูตรการทำขนมหม้อแกง 

ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และนำไปขายต่อให้กับร้านขนมหม้อแกงท่ีเป็นคู่แข่ง  
วันหนึ่งเจ้าของร้านร้านรู้เข้าจึงได้แจ้งดำเนินคดีนางสาวอชิรญา  

ในความผิดฐานละเมิด............................................. 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน.....................หรือปรับไม่เกิน........................... หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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บทกำหนดโทษของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 

พ.ร.บ. การละเมิด โทษจำคุก โทษปรับ หมายเหตุ 

พระราชบัญญัตสิิทธิบัตรฯ สิทธิบัตร   
ความผิดทางอาญาแผ่นดิน 
ไม่สามารถยอมความได ้

พระราชบัญญัตเิครื่องหมาย
การค้าฯ 

เครื่องหมายการค้า 
  

ปลอมแปลงเครื่องหมาย
การค้า 

  
เลียนแบบเพื่อ 

ให้ประชาชนเช่ือ 

พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ฯ ลิขสิทธิ ์

  โดยตรง 

  
โดยตรง 

กระทำเพื่อการคา้ 
  โดยอ้อม 

  
โดยอ้อม 

กระทำเพื่อการคา้ 
พระราชบัญญัติความลับ 
ทางการค้าฯ 

ความลับทางการคา้   
ยอมความกันได้ ยกเว้น  
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 



ใบงาน 
เรื่อง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านข่าวแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง 
 

 
1. สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการรับรองสิทธิบัตร คือ .....................................................................................................  
 
2. สิทธิบัตรออกโดยหน่วยงานใด ........................................................................................................................  
 
3. การจดสิทธิบัตรก่อให้เกิดผลอย่างไร 
................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
4. ถ้าสิ่งประดิษฐ์จากข่าวไม่ได้จดสิทธิบัตรจะเกิดผลอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ ............................................................................................... ............................... ชั้น ม. 1/....... เลขที่ ....... 

กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นกังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศ สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย
ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ทำงานโดยใช้การหมุนปั่นเพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี รวมทั้งเพ่ิม
ออกซิเจนให้กับน้ำหรือบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร กังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจาก 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของ 
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและครั้งแรกของโลก และถือว่าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวัน
นักประดิษฐ์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
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