
การคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเตรียมการ 
เพื่อเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ของไทย 



หัวข้อการบรรยาย 

กฎหมายสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ ์

ของไทย 

01 

ภาพรวมการพัฒนา 
การคุ้มครอง 

การออกแบบผลิตภัณฑ ์
ในประเทศไทย 

02 

การเตรียมการ 
ของไทย 

เพื่อเข้าเปน็ภาค ี
ความตกลงกรงุเฮก 

03 



กฎหมายสิทธิบัตร 
การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของไทย 

01 



•  การคุ้มครองสิทธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเทศ 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 โดยทั่วไป : การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศใด 
                   จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้น  
 ในบางประเทศ : ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร  
 ในบางประเทศ : ให้ความคุ้มครองการออกแบบ โดยไม่ต้องจดทะเบียน  
     “Unregistered design”  
 ในบางประเทศ :  อาจให้ความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 
     ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ด้วย 



ภาพรวมของกฎหมายสิทธิบัตร 

สิทธิบัตรการประดิษฐ ์

- สามารถแยกได้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ผลิตภัณฑ์ และกรรมวิธี 

- ระยะเวลาการคุ้มครองสูงสุด 20 ปี 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

- ให้ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ ์
- ระยะเวลาการคุม้ครองสูงสุด 10 ปี 

อนุสิทธิบัตร 

-  มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์แต่เป็น
การประดิษฐ์ที่มีการคิดค้นเล็กน้อยและ
มีระยะเวลาในความคุ้มครองที่สั้นกว่า
สิทธิบัตร  

- ระยะเวลาการคุ้มครองสูงสุด 10 ป ี
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• Industrial design  หรือการออกแบบผลิตภัณฑ ์

 

 

 

• อะไรสามารถขอรับสิทธบิัตรการออกแบบได้  

 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 "แบบผลิตภัณฑ"์ : รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสี 
ของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได ้

o เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ (มาตรา 3) 
o เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่  
   เพ่ืออุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรม  (มาตรา 56) 
o   ไม่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิต (มาตรา 58) 
    ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 



• สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร 
 

 

 

 

 

• อายุความคุ้มครอง  

 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

มาตรา 63 
 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว้
เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
เว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย 

มาตรา 62 
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 



รูปร่าง ลักษณะ ลวดลายและสี 

“ลวดลายจาน” เลขที่สิทธิบัตร 47512 “รถสีข้าว” เลขที่สิทธิบัตร 53316 

3 มิติ  
กว้าง x ยาว x สูง 2 มิติ  

กว้าง x ยาว 



แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 

แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระส าคัญ หรือรายละเอียด ในเอกสารหรือสิง่พิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว 
ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 

แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบ ด้วยมาตรา 28 มาแล้วก่อนวนัขอรับสิทธิบัตร 

แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน (1) (2) หรือ (3) จนเห็นได้ว่าเป็นการเลยีนแบบ 

เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม ่

1. 

2. 

3. 

4. 



ฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบ 

 Design bulletins of DIP  

 Design bulletins of USPTO, IP Australia, WIPO, EUIPO 

 Magazine, Catalog published in/outside the country 

 e-Database (approximately 180,000 materials)  
 

 

 



1. แบบพิมพ์ค าขอ (แบบสป/สผ/อสป/001-ก) 

2. ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้าม)ี 

3. ข้อถือสิทธ ิ

4. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ ์

5. เอกสารแสดงสิทธิในการขอรบัสิทธิบัตร 

ค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 



มาตรา ๖๐ ค ำขอรับสิทธิบัตรแต่ละ
ฉบับ ให้ขอได้เฉพำะแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้
กับผลิตภัณฑ์อย่ำงเดียว 

กำรก ำหนดผลิตภัณฑ์ตำมวรรคหนึ่ง 
ให้รัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ 

Single application 



ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ (1) 

 
ชื่อผู้ขอรับ (3) 

สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร (4) 

ชื่อตัวแทน (5) – (ถ้ามี) 

ชื่อผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ (6) 

การยื่นค าขอนอกราชอาณาจักร (8) – (ถ้ามี) 

การจัดแสดงการออกแบบ (9) – (ถ้ามี) 

การขอเลื่อนประกาศโฆษณา (12) – (ถ้ามี) 

ลายมือช่ือ (16) 

1. แบบพิมพ์ค าขอ 
(แบบสป/สผ/อสป/001-ก) 

ระบุถึงลักษณะหน้าที่ใช้สอย ที่
สอดคล้องกับภาพแบบผลิตภัณฑ์ 

โดยไม่ระบุ ข้อดี คุณลักษณะ 
วัสดุ หรือ ชื่อทางการค้า 

บุคคลธรรมดาเท่าน้ัน 

ตัวแทนสิทธิบตัร 
ที่ข้ึนทะเบียนกับกรม 

ไม่เกิน 6 เดือน  
(มาตรา 60 ทวิ) 

ไม่เกิน 12 เดือน 
(มาตรา 19) 



(1) ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1502002511 
“เครื่องมือยึดติดเซรำมิกที่มีหัวเป็นลวดลำย” 

ยื่นค ำขอ 3 ส.ค. 58 

1702002897 
“เก้ำอี้ไม้สัก” 

ยื่นค ำขอ 31 ก.ค. 60 

ประกาศโฆษณา 5 มิ.ย. 60 
“หัวจ่ายส าหรับอุปกรณ์จ่ายลวดเชื่อม” 

ประกาศโฆษณา 21 พ.ย. 60 
“เก้าอี้” 



1. ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

• ขอบเขตที่ตอ้งการขอรบัความคุ้มครองที่ระบุในข้อถือสิทธิ จะเป็นส่วนที่ถูกน ามาใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบกับงานที่
ปรากฏอยู่แล้วเท่านั้น 

2. ข้อถือสิทธิ 

• ถือเป็นหัวใจในการพิจารณาตรวจสอบ 
• พิจารณาในส่วนที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ในการออกแบบได้ แต่ส่วนที่ถูกบังคับด้วยลักษณะการใช้งานโดยท่ัวไป จะถือว่า

ไม่ใช่ส่วนที่เป็นสาระส าคัญของการออกแบบ 

3. สาระส าคัญของแบบผลิตภัณฑ ์

การพิจารณาตรวจสอบ 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 



• ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 ซม.) แนวตั้ง 
• ระบุหัวกระดาษ “หน้าที่ 1 ของจ านวน 1 หน้า” 
• ระบุหัวข้อ “ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ”์ 
• ระบุค าอธิบายถึงหนา้ที่ใช้สอย/ลักษณะการใช้งาน 

ไม่เกิน 100 ค า 

2. ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (13ข) (ถ้าม)ี 



3. ข้อถือสิทธิ (13ค) 

• ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 ซม.) แนวตั้ง 
• ระบหุัวกระดาษ “หน้าที่ 1 ของจ านวน 1 หน้า” 
• ระบหุัวข้อ “ข้อถือสิทธิ” 
• ระบุลักษณะที่ต้องการความคุ้มครอง เพียง 1 ข้อ 
 

“ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ รูปร่าง ลักษณะ ของ ........................................... 
    ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้เสนอมานี้ ” 

(ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์) 

และลวดลาย 

โดยไม่รวมถึงเครื่องหมาย
การค้า 



4. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (13จ) 

• ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 ซม.) แนวตั้ง 
• ระบุหมายเลขหน้า และจ านวนหน้า “หน้าที่ ....... ของจ านวน ...... หน้า” 
• ระบุหมายเลขรูปทุกรูป ตามล าดับ   “รูปที่ ......” 
• แสดงรูปร่างแบบผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ให้ครบทุกด้าน (7 รูป)  
      โดยใช้ รูปเขียน ตามหลักวิชาการเขียนแบบ หรือ  รูปถ่ายขาวด า พื้นหลังเรียบ  



ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (13จ) 
รูปเขียน ตามหลักวิชาการเขียนแบบ  



ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (13จ) 
รูปเขียน ตามหลักวิชาการเขียนแบบ  



ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (13จ) 
รูปเขียน ตามหลักวิชาการเขียนแบบ  



ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (13จ) 
รูปเขียน ตามหลักวิชาการเขียนแบบ  



ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (13จ) 
รูปถ่ายขาวด า พื้นหลงัเรียบ 



ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (13จ) 
รูปถ่ายขาวด า พื้นหลงัเรียบ 



ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (13จ) 
รูปถ่ายขาวด า พื้นหลงัเรียบ 



5. เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบตัร 

• ค ารับรองเกี่ยวกับสิทธขิอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : แบบสป/สผ/อสป/001-ก(พ) 
• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ออกแบบ 

ผู้ออกแบบ 

• หนังสือสัญญาโอนสิทธ ิ 
• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้โอน (ผูอ้อกแบบ) และผู้รับโอน (ผู้ขอรับสิทธิ) 

บุคคล ผู้รับโอนสิทธิ  

• หนังสือสัญญาโอนสิทธ ิ
• ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอน (ผู้ออกแบบ) และผู้รับโอน (ผู้ขอรับสิทธ)ิ 
• หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน 

นิติบุคคล ผู้รับโอนสิทธิ 



ช ำระค่ำธรรมเนียม 

(กำรย่ืนค ำขอ) 
ค ำขอไม่ถูกต้อง 

สั่งแก้ไข 

ย่ืนแก้ไข 

กระบวนกำรคัดค้ำน 
 (90 วัน) 

ช ำระค่ำธรรมเนียม 
(กำรออกสิทธิบัตร) 

ยื่นค ำขอ 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

สั่งช ำระค่ำธรรมเนียม 
กำรประกำศโฆษณำ 

เอกสำรถูกต้อง 

ตรวจสอบสำระส ำคัญ 

ประกำศโฆษณำ 

ออกสิทธิบัตร 

สั่งให้รับจดทะเบียนและให้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรออกสิทธิบัตร 

อุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำร  

ศำล 

ขอเพิกถอนสิทธิบัตรท่ี
ออกไปโดยไม่ชอบ 

ช ำระค่ำธรรมเนียม 
(กำรประกำศโฆษณำ) 

ขั้นตอนหลังออก
สิทธิบัตรแล้ว 

ยกค ำคัดค้ำน 



• การขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร 

มาตรา 64 สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมำตรำ 56 มำตรำ 58 หรือ
มำตรำ 65 ประกอบด้วยมำตรำ 10 มำตรำ 11 และมำตรำ 14 ให้ถือว่ำสิทธิบัตรนั้น
ไม่สมบูรณ์ 

ควำมไม่สมบูรณ์ตำมวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่ำวอ้ำงขึ้นก็ได้ หรือ บุคคลผู้มีส่วน
ได้เสียหรือพนักงำนอัยกำรจะฟ้องต่อศำลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้ 

 



ภาพรวมการพัฒนา 
การคุ้มครอง 

การออกแบบผลิตภัณฑ ์
ในประเทศไทย 
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แก้ไขปรับปรุงกฎหมายสิทธบิัตร  
ในส่วนทีเ่กี่ยวกับสิทธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์

ความตกลง
กรุงเฮกฯ 

กฎหมาย
อ านวยความ

สะดวกฯ  

ยุทธศาสตร ์
กรมฯ 

การพัฒนาการคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 

ความเป็นมา 



ความเป็นมา 

 ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation 
 

 ASEAN  Working  Group  on  Intellectual  Property 
Cooperation  (AWGIPC) 

สืบเนื่องจากความร่วมมือของของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อริเริ่มแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงได้มีการ
จัดท าแม่พิมพ์ (Blueprint) ทั้งหมด 3 ฉบับได้แก่  

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
2. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASCC) 
3. ประชาคมการเมืองอาเซียน (ASC) 

ทั้งนี้ แม่พิมพ์ประชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ระบุไว้ว่า ความ
ร่วมมือในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมขีด
ความสามารถแข่งขันในภูมิภาค โดยเป็นการกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และ
การน าการสร้างสรรค์เหล่านั้นมาใช้ในเชิงการค้า ดังนั้น เพื่อการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินการแผนตามแม่พิมพ์ จึงมีการจัดตั้ง ASEAN Working 
Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ใ ห้ เ ป็ น
หน่วยงานท่ีจัดท าแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน 

“One Vision, One Identity, One Community”. 

ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 

The ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016-2025 



ส่งเสริมการคุ้มครอง
สิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

รองรับการเข้าเปน็
ภาคีความตกลง 

กรุงเฮกว่าด้วยการ 
จดทะเบียนการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ 

ที่มาของการ
ปรับปรุง
กฎหมาย 



01 02 03 04 

ความคุ้มครอง  กระบวนการ รองรบัความตกลงกรุงเฮกฯ ประเดน็อื่นๆ 

• การออกแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน 
 

• ปรับปรุงการการเป็นงานที่ปรากฏ
อยู่แล้ว 

 
• เพิ่มเติมข้อยกเว้นการเป็นงาน 

ที่ปรากฏอยู่แล้ว  
 

• การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเน่ือง 
 

• การพิจารณาขอบเขตของสิทธ ิ
 

• อายุความคุ้มครองและระบบ 
ต่ออายุ 

• ไม่มีกระบวนการช าระค่าธรรมเนียม
ประกาศโฆษณา การออกสิทธิบัตร 
 

• ระบบตรวจสอบเบื้องตน้และตรวจ
สาระส าคัญ 
 

• ยังคงเป็น pre-grant opposition 
 

• เพิ่มเติมขั้นตอนการเพิกถอนเพราะ 
ขาดความใหม่  
 

• การขอแยกค าขอเองและสั่งแยก 
ค าขอ 

• เพิ่มเติมหมวดการจดทะเบียนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศภายใต้ความตกลง 
กรุงเฮกฯ เช่น 

 
 นิยาม 
 การยื่นค าขอ Indirect 

filing 
 การพิจารณาค าขอจด

ทะเบียนระหว่างประเทศ ที่
เลือกประเทศไทย 

 ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์
 การปฏิเสธความคุ้มครอง 
 
เป็นต้น 

• บทบัญญัตเิกี่ยวกับ 
คณะกรรมการสิทธิบัตร 
 

• การอุทธรณ ์
 

• ก าหนดค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
และการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม 

สาระส าคัญในการแก้ไขกฎหมายสิทธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(*ประเดน็ในการแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายที่อยู่ระหว่างพิจารณาของกรม  โดยคณะกรรมการพฒันากฎหมายว่าด้วยสิทธิบตัร*) 



                                         ปัจจบุัน                                          แนวทำงที่อยู่ระหว่ำงพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง   

ยื่นค ำขอ 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

ช ำระค่ำธรรมเนียมเพียง 
ครั้งเดียว  

ค ำขอไม่ถกูต้อง 
สั่งแก้ไข 

ยื่นแก้ไข 

ตรวจสอบสำระส ำคัญ 

เอกสำรถูกต้อง 

สั่งเห็นควรว่ำจะรับจด
ทะเบียนและประกำศโฆษณำ 

กระบวนกำร
คัดค้ำน (90 วัน) 

ออกสิทธิบัตร 

 
ขอตรวจสอบ 

สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

เพิกถอนเพรำะขำด 
ควำมใหม่ในระดบัสำกล  

ศำล 

ขั้นตอนหลังออกสิทธิบัตรแล้ว 

กำรขอเพิกถอนด้วยควำม 
ไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุอ่ืน 

ช ำระค่ำธรรมเนียม 
(กำรยืน่ค ำขอ) 

ค ำขอไม่ถกูต้อง 
สั่งแก้ไข 

ยื่นแก้ไข 

กระบวนกำร
คัดค้ำน (90 วัน) 

ช ำระค่ำธรรมเนียม 
(กำรออกสิทธิบัตร) 

ยื่นค ำขอ 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

สั่งช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรประกำศโฆษณำ 

เอกสำรถูกต้อง 

ตรวจสอบสำระส ำคัญ 

ประกำศโฆษณำ 

ออกสิทธิบัตร 

สั่งให้รับจดทะเบียนและให้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรออกสิทธิบัตร 

อุทธรณ์ค ำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำร  

ศำล 

ขอเพิกถอนสิทธิบัตร
ที่ออกไปโดยไม่ชอบ 

ช ำระค่ำธรรมเนียม 
(กำรประกำศโฆษณำ) 

ขั้นตอนหลังออก
สิทธิบัตรแล้ว 

อุทธรณ์ค ำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำร  

เมื่อพน้ก ำหนด 90 วนั     และไมม่ีกำรคัดค้ำน 
ยกค ำคัดค้ำน 

ยกค ำคัดค้ำน 

ภำพรวมขัน้ตอนกำรจดทะเบียนสทิธิบัตรกำรออกแบบผลติภัณฑ์ 

ตรวจพร้อมกัน 



การเตรียมการของไทย 
เพื่อเข้าเป็นภาคี 

ความตกลงกรุงเฮก 
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ความเป็นมา 

 ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation 
 

 ASEAN  Working  Group  on  Intellectual  Property 
Cooperation  (AWGIPC) 

สืบเนื่องจากความร่วมมือของของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อริเริ่มแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงได้มีการ
จัดท าแม่พิมพ์ (Blueprint) ทั้งหมด 3 ฉบับได้แก่  

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
2. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASCC) 
3. ประชาคมการเมืองอาเซียน (ASC) 

ทั้งนี้ แม่พิมพ์ประชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ระบุไว้ว่า ความ
ร่วมมือในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมขีด
ความสามารถแข่งขันในภูมิภาค โดยเป็นการกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และ
การน าการสร้างสรรค์เหล่านั้นมาใช้ในเชิงการค้า ดังนั้น เพื่อการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินการแผนตามแม่พิมพ์ จึงมีการจัดตั้ง ASEAN Working 
Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ใ ห้ เ ป็ น
หน่วยงานท่ีจัดท าแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน 

“One Vision, One Identity, One Community”. 

ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 

The ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016-2025 



1883 

Paris Convention 

1886 

Berne Convention  

1967 

WIPO Convention  

1989 

Madrid Protocol  

Marrakesh Treaty 

1994 

TRIPS    
มาตรฐานขั้นต่ าในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท (เข้าเป็นภาคี 1995) 

ความตกลงระหวา่งประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
     : ความตกลงที่ไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว 
     : ความตกลงที่อยู่ระหว่างพิจารณาเข้าเป็นภาคี 

วางหลักการพ้ืนฐานในการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (เข้าเป็นภาคี 2008) 

มาตรฐานขั้นต่ าในการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ ส าหรบังานวรรณกรรมและงานในแผนกศิลปกรรม (เขา้เป็นภาคี 1931) 

จัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปญัญาโลก (เข้าเป็นภาคี 1989) 

1970 

PCT  
อ านวยความสะดวกในการยื่นค าขอรับสิทธบิัตรการประดิษฐแ์ละอนุสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (เข้าเป็นภาคี 2009) 

อ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (เข้าเป็นภาคี 2017)  

1996 

WCT 
ยกระดบัความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล โดยขยายขอบเขตของสิทธไิปยัง         
การจ าหน่าย การให้เช่า และการเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งอายุความคุ้มครองภาพถ่าย  

ยกระดบัความคุ้มครองสิทธินักแสดง ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงในยุคดิจิทัลให้เท่าทันต่อเทคโนโลยี 
WPPT 

Hague Agreement (Geneva Act) 

1999 

อ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับคนตาบอด  
คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ 

2013 



องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จัดสร้างระบบใน
การอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างประเทศ ไว้ 3 ระบบ ได้แก่ 

• Patent Cooperation Treaty (สนธิสัญญาความ
ร่วมมือด้านสิทธบิัตร) (ระบบการจดทะเบยีน
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ) 

• Madrid-the International Trademark System 
(ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ) 

•  Hague-the International Industrial Design 
System (ระบบการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ) 

 

ความตกลงกรุงเฮกฯ : ข้อมูลทั่วไป 
 



Hague Agreement  
Concerning the International Registration of Industrial Designs  
  Hague Agreement เป็นระบบอ านวยความสะดวกใน

การขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในหลาย
ประเทศ และการจัดการสิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (designs 
rights) ในหลายประเทศ รวมถึงองค์การระหว่างรัฐต่างๆ ที่เป็นภาคี
ความตกลงฯ ขอรับความคุ้มครองตาม Hague ได้เฉพาะการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial designs) เท่านั้น 

 ปัจจุบัน ภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ มีกรรมสาร (Act) 
อยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ กรรมสารกรุงเฮก ค.ศ. 1960 และ กรรมสารกรุงเจนี
วา ค.ศ. 1999 โดย กรรมสารทั้งสองฉบับเป็นอิสระแยกออกจากกัน 
เนื่องจากกรรมสารกรุงเจนีวาฯ มีความยืดหยุ่นที่มากกว่า จึงได้มี
สมาชิกมากกว่ากรรมสารกรุงเฮกฯ 
 

 ปัจจุบันมีภาคีทั้งหมด 70 ประเทศ  



ประเทศอื่นๆ ท่ีเข้าเป็นภาคีในปี 2018 หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 

สหพันธรัฐรัสเซีย*  

แคนาดา 

San Marino*  

เบลีซ* 

จีน 

สมาชิกอาเซียน (เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหภาพ
เมียนมาร์ และไทย) 

โมร็อกโก  

อิสราเอล 

ที่มา : ข้อมูลจาก WIPO เอกสารประกอบการสมัมนา Hague System Seminar: The Expansion Continues 
  

28 Feb. 2018 

26 Jan. 2019 

5 Nov. 2018 

9 Feb. 2019 



ขั้นตอนในการเตรียมการเข้าเป็นภาคี 

กระบวนการ
วิเคราะห ์

ปรับปรุงกฎหมาย
ภายใน 

ปรับปรุงกระบวนการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สร้างความตระหนกัรู้
และเตรียมความ
พร้อมด้านอื่นๆ 



2556 

ตั้งคณะท างาน
พิจารณาเตรียมการ
เข้าเป็นภาคีความตก

ลงกรุงเฮก 

2557 

จ้างที่ปรึกษาจัดท า
โครงการศึกษาวิจัย 

2558 

2559 

ต.ค. 2560 

2561 

รายงานโครงการ
ศึกษาวิจัยฉบับ

สมบูรณ ์

หารือภายในเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ไข

กฎหมาย 

รับฟังความเห็น
เกี่ยวกับประเด็น

การแก้ไขกฎหมาย 

- คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
เห็นชอบประเด็น และมอบหมาย
คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย 
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย 
ประชุม 9 ครั้ง เพื่อยกร่างกฎหมาย 

คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายพิจารณา

ร่างกฎหมาย 

2562 

การเตรียมการของไทยเพื่อเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก 



Hague Agreement  
Concerning the International Registration of Industrial Designs  
 

ยื่นค าขอในต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า 
ค่าธรรมเนียมในระดับที่ต่ ากว่าและ

ค่าธรรมเนียมการต่ออาย ุ

ภาษา หลายภาษา ภาษาเดียว 

กระบวนการ หลายกระบวนการ กระบวนการเดียว 

ก าหนดระยะเวลา ก าหนดเวลาที่แตกต่าง ซึ่งต้องติดตามใกล้ชิด มีก าหนดระยะเวลาเดียว 

ก าหนดวันต่ออาย ุ การต่ออายุแตกต่าง ต่อที่เดยีววันเดียวกัน 

หลักการและกระบวนการทั่วไป: การยื่นค าขอระหว่างประเทศ 



กระบวนการเกี่ยวกับการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ  

การยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ 

การน าส่งแบบค าขอจดทะเบียน 

การตรวจสอบเบื้องต้น 

การรับจดทะเบียนระหว่างประเทศ และออก Certificate 

การประกาศโฆษณา 

การตรวจสอบสาระส าคัญและกระบวนการคัดค้าน 

การให้ความคุ้มครอง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 

ทีม่า :  โครงการศกึษาวจิยัของกรมทรพัยส์นิทางปญัญา โดยบรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั  
         ประมวลจากขอ้มลูขององคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (WIPO) 

ขั้นตอนทีเ่กี่ยวข้องกับ IB 

ขั้นตอนทีเ่กี่ยวข้องกับส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ในรัฐภาคีที่ขอจดทะเบยีน 

ขั้นตอนทีเ่กี่ยวข้องกับ IB * 



ส านักงานตรวจสอบตาม
นิยาม                  

(Examining Office) 

ส่งผลต่อระดับ
ค่าธรรมเนียม 

ระดับ 
3 

ระดับ 
2 

ระดับ 
1 

ประเภทของส านักงาน ลักษณะของส านักงานและการตรวจสอบสาระส าคัญ 

ตรวจสอบสาระส าคัญ แต่ไม่ตรวจสอบความ
ใหม่ Other than novelty 

ตรวจสอบสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงความใหม่            
(a limited examination as to novelty either ex-officio 

or following opposition by  3rd parties)  

ตรวจสอบสาระส าคัญซึ่งรวมถึงความใหม่ในระดับสากล  

(satisfied the condition of novelty) 

ไม่มีการตรวจสอบ
สาระส าคัญท้ังสิ้น 

หลังจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับ

การจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศ และได้รับการ

ประกาศโฆษณาลง 
International Design 

Bulletin แล้ว  
 

ส านักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาในรัฐภาคีที่ถูกระบุไว้

ในค าขอ (designate)  
จะด าเนินการต่อไปเกี่ยวกับ

ค าขอ 
 

ทั้งนี้ กฎหมายข้อบังคับใน
แต่ละรัฐภาคีมีข้อก าหนด
ด้านการตรวจสอบแบบ

ผลิตภัณฑ์ไว้ไม่เหมือนกัน  
โดยสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 

 4 กรณี 
 

ภายใน 6 หรือ 12 เดือนนับจากการประกาศโฆษณา (12 เดือนในกรณีที่เป็น Examining office หรอืมีกระบวนการคัดคา้น) 6 
7 



ประเด็นส าคัญ 

(ประเดน็ในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ระหว่างพิจารณาของกรม  โดยคณะกรรมการพฒันากฎหมายว่าด้วยสิทธิบตัร) 



01 ขยายอายคุวามคุ้มครอง 5+5+5 = 15  

02 การขอเลื่อนการประกาศโฆษณา 

04 การถือสิทธิในวันยื่นค าขอครั้งแรกในค าขอ
ระหว่างประเทศ 

03 ค าขอรับความคุ้มครอง และภาพแสดงแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

05 การแยกค าขอ 

(ประเดน็ในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ระหว่างพิจารณาของกรม  โดยคณะกรรมการพฒันากฎหมายว่าด้วยสิทธิบตัร) 



ประเด็นส าคัญในหมวดที่เกี่ยวกับระบบเฮก 

(ประเดน็ในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ระหว่างพิจารณาของกรม  โดยคณะกรรมการพฒันากฎหมายว่าด้วยสิทธิบตัร) 



หมวด 3/1  
การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮก 

- นิยาม 
- บทอนุโลม 

นิยามและบททั่วไป 
01 

ส่วนที่ 1 การยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ    
เพ่ือขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศภาคีความตกลงกรงุเฮก 
  

02 

ส่วนที่ 2 การด าเนินการกับการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศที่ขอรับความคุ้มครองในราชอาณาจักร 03 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ ่

ขาออก 

ขาเข้า 

(ประเดน็ในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ระหว่างพิจารณาของกรม  โดยคณะกรรมการพฒันากฎหมายว่าด้วยสิทธิบตัร) 



DIP ด าเนินการภายใน 12 เดือน
นับแต่ประกาศโฆษณา 

ระหว่างประเทศ 

กระบวนการภายใต้ระบบเฮกส าหรับไทย 

ยื่นค ำขอ 

ส านักงานทรัพย์สิน              
ทางปญัญา (IPO)       

ของภาคี  

ตรวจสอบเบื้องต้น เช่น 
รูปแบบ ค าขอ ความชัด 

ของภาพแสดงแบบ
ผลิตภัณฑ์ เอกสาร เป็นต้น 

จดทะเบียนระหวา่งประเทศ 
(International  
Registration)  

+ ออก Certificate 

สั่งให้แกไ้ข  

ไม่แกไ้ขภายใน
ก าหนด 

ผู้ขอแก้ไข ภายใน 3 เดือนนับ
แต่วันส่งค าสั่งให้แก้ไข 

หำกค ำขอมีข้อบกพร่อง 

ละทิ้งค าขอ 

ประกาศโฆษณาใน  
International  

Designs Bulletin 

แจ้งปฏิเสธ พร้อมสั่ง 
ให้แก้ไขให้เหลือ1 แบบ 

เป็นค าขอในราชอาณาจักร  
นับแต่จดทะเบียนระหว่างประเทศ 

DIP ตรวจสอบสาระส าคัญ               
• ม. 65/5 (ม. 3, 56, 58, 59,สิทธิ) 
• ม. 65/6 (ม. 60) 

IB แจ้ง 
ผู้ขอจดทะเบียน 

กระบวนกำรภำยใน 

ผู้ขอตัดสินใจ
ด ำเนินกำรต่อ 

                กระบวนกำรระหว่ำงประเทศที่ด ำเนินกำรโดย IB 
                กระบวนกำรท ำด ำเนินกำรโดยผู้ขอ 
                กระบวนกำรภำยในประเทศที่ด ำเนินกำรโดย DIP 

ฟ้ำ 
เขียว 
สีส้ม 

ไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
ได้รับความคุ้มครอง

ในไทย 

ค าขอชอบ 

ค าขอไม่ชอบ 

อยู่ระหว่างคัดคา้น 

ค าขอไม่ชอบ 

multiple  
application 

ไม่แจ้งปฏิเสธ 

แจ้งปฏิเสธการให ้
ความคุ้มครอง 

แจ้งปฏิเสธการให ้
ความคุ้มครอง 

(ประเดน็ในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ระหว่างพิจารณาของกรม  โดยคณะกรรมการพฒันากฎหมายว่าด้วยสิทธิบตัร) 



ประเด็นส าคัญ 

(ประเดน็ในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ระหว่างพิจารณาของกรม  โดยคณะกรรมการพฒันากฎหมายว่าด้วยสิทธิบตัร) 



Declaration 

• กำรเลื่อนกำรประกำศโฆษณำเป็นระยะเวลำน้อย
กว่ำระยะเวลำสูงสุดที่เฮกก ำหนด 

• ระยะเวลำสูงสุดในกำรให้ควำมคุ้มครอง 

• ค่ำธรรมเนียม standard designation fee 
ระดับ 3  

• กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียน  
(ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธ)ิ 

• Special requirement of unity of design • เอกสำรรับรองสทิธิหรือหนังสือโอน 

• กำรแสดงภำพแสดงแบบผลิตภณัฑ์ 6 ด้ำน 
 

• กำรขยำยระยะเวลำในกำรมีหนังสือแจ้งค ำปฏิเสธ 
จำก 6 เดือนเป็น 12 เดือน 
 
 



Thank you 
www.ipthailand.go.th   
ส านักกฎหมาย  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
0-2547-5191 


