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ประวัติความเป็นมา 
 

คูมื่อแนวทางปฏิบตัิรว่มส  าหรบัตรวจสอบสาระส าคญัของการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “คู่มือฯ”) ไดจ้ัดท าขึน้ในบริบทของโครงการความรว่มมือดา้น
ทรพัยส์ินทางปัญญาประชาคมยุโรป-อาเซียน ระยะที่ 3 (The EU-ASEAN Project on the Protection 
of Intellectual Property Rights: ECAP III) โครงการดังกล่าวได้รบัการอนุมัติจากสหภาพยุโรปและ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนนุวตัถปุระสงคข์องแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community Blueprint)  รวมทั้งสนับสนุน เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ ระบุ ไว้ใน
แผนปฏิบตัิการทรพัยส์ินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN IPR Action Plan) พ.ศ. 2554-2558  

วตัถุประสงคใ์นภาพรวมของ ECAP III ช่วงที่  2  คือการผนวกประเทศสมาชิกอาเซียนเขา้กับเศรษฐกิจ
โลกและระบบการคา้โลกเพ่ือสง่เสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจนในภูมิภาค 

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะของโครงการคือเพื่อเสริมสรา้งการรวมตัวระดับภูมิภาคของอาเซียนและยกระดับ
และประสานระบบในการสรา้งสรรค ์การคุม้ครอง การบรหิาร และการบงัคบัใชส้ิทธิทรพัยส์ินทางปัญญา
ในภมิูภาคอาเซียน ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทรพัยส์ินทางปัญญาระหวา่งประเทศและแนวปฏิบตัิที่เป็น
เลิศ และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบตัิการทรพัยส์ินทางปัญญาอาเซียน พ.ศ. 2554-2558 

ส านักเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (OHIM) ไดร้ับมอบหมาย   ใหด้  าเนิน
โครงการ ECAP III ชว่งที่ 2 ระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2558 

เม่ือวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ เมืองบนัดารเ์สรเีบกาวนั ประเทศบรูไนดารุสซาลาม คณะกรรมการ
ก ากับการด าเนินโครงการของ ECAP (The ECAP Project Steering Committee: PSC)  ได้อนุมัติ
แผนงานประจ าปีของโครงการ (AWP) ส าหรบัปี พ.ศ. 2558  โดย PSC ตัดสินใจที่จะบรรจุกิจกรรม
ส าคัญ “ที่มุ่งเนน้ปรบัปรุงคุณภาพ มาตรฐาน และความโปร่งใสของงานที่ด  าเนินการโดยส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนเก่ียวกับการพิจารณาตรวจสอบและจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม” ลงในแผนงานดงักล่าว  ซึ่งระบุใหผ้ลลพัธข์องโครงการจะบรรลผุลก็ต่อเม่ือมี
การจดัท า “แนวปฏิบตัิ” โดยละเอียดพอที่ส  านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาในอาเซียนสนใจจะน าไปใชไ้ด ้

ประเทศสมาชิกอาเซียนทกุประเทศไดต้รากฎหมายหรอือยูร่ะหวา่งการน ากฎหมายมาใช ้ซึง่อาจอยูใ่นรูป
ของกฎหมายเฉพาะ หรอืเป็นหมวด บทบญัญัติเฉพาะที่อยูใ่นกฎหมายที่มีขอบเขตกวา้ง เพื่อใช ้
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ประกอบการพิจารณาเก่ียวกบัการจดทะเบียนการออกแบบฯ ในบางประเทศ กฎหมายเหลา่นีไ้ดถ้กูเสรมิ
ดว้ยอนบุญัญัติอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระดบัรองลงไป เช่น กฏระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และค าสั่งของหน่วยงาน
ยอ่ย 

นอกจากนี ้ประเทศสมาชิกอาเซียนไดต้ีพิมพค์ู่มือ แนวทางปฏิบตัิ หรือค  าสั่งแนวปฏิบตัิเฉพาะเพื่อการ
พิจารณาตรวจสอบค าขอจดทะเบียนการออกแบบฯ ส าหรบัใหผู้ต้รวจสอบของส านักงานใชเ้ป็นการ
ภายใน ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

ประเทศอินโดนีเซีย : แนวทางปฏิบัติ  – การพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญของการ  ออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (Guidelines – Substantive  Examination of Industrial 
Design) – พ.ศ. 2558 

ประเทศลาว:      คู่มือการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม (Industrial Designs Manual) – ตุลาคม  
พ.ศ. 2546 

ค าสั่งรฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเรือ่งการใชก้ฎหมายวา่
ดว้ยทรพัยส์ินทางปัญญาเก่ียวกบัการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม เลขที่ 
755/MOST 20 กนัยายน พ.ศ. 2555    

กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา เลขที่ 38/NA ลงวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 

ประเทศมาเลเซีย: เกณฑใ์นการพิจารณาตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม )Module for 
Industrial Design Examination( พ.ศ. 2557 

ประเทศฟิลิปปินส :์ กฎและระเบียบในการน าไปใชฉ้บับแก้ไข ซึ่งน ามาใชต้ัง้แต่วนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 
2554 และหนังสือเวียนบันทึกความเข้าใจ IPOPHL เลขที่ 17-013 “การแก้ไข
เพิ่ ม เติ มกฎและระเบี ยบ ในการน า ไป ใช้เก่ี ยวกับสิท ธิบัต ร ผลิตภัณ ฑ์
อรรถประโยชน์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับแก้ไข ” 10 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

หนงัสือเวียนบนัทกึความเขา้ใจ BOP เลขที่ 14-004 ออกโดยผูอ้  านวยการฝ่าย
สิทธิบตัรเรือ่ง “การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่ขยายเวลาออกไป” 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ค าสั่งบนัทกึขอ้ตกลง BOP เลขที่ 16-005 เรื่อง “การใชร้หสัแสดงประเภทสินคา้ใน 
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การประกาศโฆษณาสิทธิบตัร ผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน ์ และการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ตามมาตรฐานองคก์ารทรพัยส์ินทางปัญญาแหง่โลก 
มาตรฐานที่ 16 และการแกไ้ขมาตรฐานองคก์ารทรพัยส์ินทางปัญญาแหง่โลก 
มาตรฐานที่ 3 วนัที่ 21 มิถนุายน พ.ศ. 2559 

หนงัสือเวียนบนัทกึความเขา้ใจ BOP เลขที่ 17-002 เก่ียวกบั “การใชร้ะบบ
พิจารณาทบทวนคณุภาพสิทธิบตัรส  าหรบัผลติภณัฑอ์รรถประโยชนแ์ละการ
ออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ฉบบัแกไ้ข” 20 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

ประเทศสิงคโปร:์  แนวทางการใชบ้งัคบักฎหมาย เลขที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 – การจดทะเบียนสว่น
ตอ่ประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้(GUIs), 20 มิถนุายน พ.ศ. 2561 

แนวทางการใชบ้งัคบักฎหมาย IP2SG เลขที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 – ระบบ
อิเล็กทรอนิกสอ์อนไลน ์(EOS), 30 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

แนวทางการใชบ้งัคบักฎหมาย เลขที ่ 4 ปี พ.ศ. 2560 – การจ าแนกสินคา้ 
ผลิตภณัฑห์รอืชดุสินคา้ที่ไมมี่รูปรา่งทางกายภาพ และผลิตภณัฑท์ี่ไมมี่ตวัตนทาง
กายภาพเม่ือพิจารณาถึงการจดทะเบียนการออกแบบ, 30 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

ประเทศไทย:         คู่มือตรวจสอบค าขอรบัสิทธิบตัรออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

ประเทศ เวียดนาม : กฎระเบี ยบการพิ จารณ าตรวจสอบค าขอจดทะเบี ยนการออกแ บบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร รม  (Rules of Examination of Industrial Designs 
Registration Applications) ประกาศโดยค าสั่ ง 2381/QD-SHTT ของว ันที ่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ของ NOIP’s Director General 

คูมื่อแนวทางปฏิบตัิรว่มฉบบันีถ้กูรา่งขึน้โดยไดพ้ิจารณาถึงกฎหมาย ระเบียบ และหลกันิติศาสตรข์อง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาตรวจสอบค าขอจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม โดยไดมี้การพิจารณาแนวปฏิบตัแิละคูมื่อที่ใชเ้ป็นการภายในของส านกังาน
ตา่งๆ ดงัที่ไดก้ลา่วไปมาใชเ้พ่ือพิจารณาตรวจสอบค าขอจดทะเบียนการออกแบบฯ  

คูมื่อฯ ฉบบันีย้งัไดค้  านึงถึงมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัทิี่ดีของสหภาพยโุรป โดยเฉพาะแนวทาง
พิจารณาตรวจสอบในส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (The European Union 
Intellectual Property Office: EUIPO) เก่ียวกบัการออกแบบประชาคมยโุรปที่ไดร้บัการจดทะเบียน – 
การตรวจสอบค าขอจดทะเบียนการออกแบบประชาคมยโุรป พ.ศ. 2558 และการตรวจสอบเพ่ือเพิกถอน
การจดทะเบียนการออกแบบฯ พ.ศ. 2558 ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “แนวทางปฏิบตัิของส านกังานทรพัยส์ิน 
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ทางปัญญาของสหภาพยโุรป (ค าขอจดทะเบียน)” และ “แนวทางปฏิบตัขิองส านกังานทรพัยส์ินทาง
ปัญญาของสหภาพยโุรป (การเพิกถอน) ตามล าดบั” 

รา่งคู่มือฯ ฉบับแรกไดมี้การน าเสนอต่อหน่วยงานทรพัยส์ินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนใน 
“การประชมุปรกึษาหารือเก่ียวกับการออกแบบของอาเซียนและการใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือกลาง
ส าหรับการพิจารณาตรวจสอบการออกแบบ” ซึ่งจัดขึน้ที่ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เม่ือวันที่  2 -5 
มิถนุายน พ.ศ. 2558 

โดยร่างฉบับแก้ไขนีไ้ดพ้ิจารณาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมที่ลังกาวี  รวมถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่
หน่วยงานตา่ง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไดเ้สนอหลงัการประชมุ 
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วัตถุประสงค์ของคู่มือแนวทางปฏิบัติร่วม 

ใน ปั จจุบั น  ส่ ง เส ริม ให้ มี การใช้คู่ มื อกลางส าห รับ กา รพิ จารณ าตรวจสอบการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนจากการที่มีความแตกต่างอยู่มากในระบบพิจารณา
ตรวจสอบและจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมในประเทศเหล่านี ้บางส่วนเป็นความ
แตกตา่งของกฎหมายภายในประเทศและตอ้งมีการด าเนินการทางกฎหมายหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
อยา่งไรก็ดี การที่ระดบัมาตรฐานการบรหิารงานและค าสั่งที่ใชเ้ป็นการภายในมีความสอดคลอ้งกนัมาก
ขึน้มีแนวโนม้ที่จะท าใหแ้นวปฏิบตัิของส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาประจ าประเทศสมาชิกอาเซียนมี
ความสอดคล้องกันมากขึ ้นในส่วนของการจดทะเบียนและการคงไว้ซึ่งสิทธิในการอ อกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

คู่มือฯ ฉบับนีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อเสริมแนวทางปฏิบัติและคู่มือที่ใชเ้ป็นการภายในดังที่กล่าวไวข้า้งตน้ 
และส่งเสรมิใหเ้กิดความสอดคลอ้งของมาตรฐานและเกณฑก์ารตรวจสอบการออกแบบที่ส  านกังานจด
ทะเบียนการออกแบบของอาเซียนยึดถือปฏิบัติ นอกจากนีคู้่มือฯฉบับนีย้ังสามารถใชป้ระกอบการ
ฝึกอบรมในภาคปฏิบตัิส  าหรบัผูต้รวจสอบและใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนดา้น
ทรพัยส์ินอตุสาหกรรม 

โดยมีประเด็นซึ่งไดร้บัความสนใจคือการออกแบบฯ สามารถที่ไดร้บัความคุม้ครองในประเทศสมาชิก
อาเซียนผ่านกฎหมายลิขสิทธ์ิ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมไดร้ับการยอมรบัว่า เป็น 
“ผลงาน” หรือเป็น “ผลงานดา้นศิลปะประยกุต”์  ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล
ภายใตอ้นุสัญญากรุงเบิรน์ว่าดว้ยการคุม้ครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม พ .ศ. 2429  พรอ้มฉบับ
แกไ้ขพ.ศ. 2514 และจากบทบญัญัติในกฎหมายลิขสิทธ์ิที่คุม้ครองผลงานดา้นศิลปะประยุกตซ์ึ่งเป็น
กฎหมายภายในประเทศ  อย่างไรก็ตาม  คู่มือฉบับนีไ้ม่เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองการออกแบบหรือ
ผลงานดา้นศิลปะประยุกตท์ี่ไม่ไดจ้ดทะเบียนภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิหรือความความสมบูรณ์ตาม
กฎหมายของการคุม้ครองดงักลา่ว 

คู่มือฯ ฉบับนี้ไม่มีผลผูกพันกับส านักงานจดทะเบียนการออกแบบฯ ของอาเซียนที่เข้าร่วม
โครงการและไม่มีวัตถุประสงคท์ี่จะสะท้อนแนวปฏิบัติภายในประเทศสมาชิกอาเซียนแม้ว่า
เนื้อหาส่วนมากในกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนน้ันมี
ความสอดคล้องในด้านเนื้อหากับคู่มือฯ ฉบับนี้ แต่อาจมีบางประเด็นที่ไม่สอดคล้องกัน จึง
คาดหวังว่าการพัฒนาและการใช้คู่มือฯ ฉบับนี้เป็นเอกสารอ้างอิงจะกระตุ้นให้เกิดความ
ส อ ด ค ล้ อ งข อ งม าต รฐ าน แ ล ะ เกณ ฑ์ ก า รพิ จ า รณ าต รวจ ส อบ ก า รอ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ทัง้นี ้การจดทะเบียน
เพื่อคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังคงขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบ
ภายในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 

  o    



คูมื่อกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

 

5 

15 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 
 

ตัวอักษรย่อทีใ่ช้ในคู่มือฉบับนี ้
 

 
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (รหัสประเทศ) 

BN:  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ID:   ประเทศอินโดนีเซีย  

KH:  ประเทศกมัพชูา  

LA:  ประเทศลาว  

MM:  ประเทศเมียนมา  

MY:  ประเทศมาเลเซีย  

PH:  ประเทศฟิลิปปินส ์ 

SG:  ประเทศสิงคโปร ์

TH:  ประเทศไทย  

VN: ประเทศเวียดนาม 
 
 

ตัวย่ออื่น ๆ  

CDR:  ระเบียบสภา (EC) เลขที่ 6/2002 วนัที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เก่ียวกบัการออกแบบของ
ประชาคมยโุรป (ระเบียบวา่ดว้ยการออกแบบของประชาคมยโุรป –Community Design Regulation) 

CDIR:  ระเบียบคณะกรรมาธิการ (EC) เลขที่ 2245/2002 วนัที่ 21 ตลุาคม พ.ศ. 2545 ระเบียบการ
ใชข้องสภา (EC) เลขที่ 6/2002 เก่ียวกับการออกแบบของประชาคมยโุรป (ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
ออกแบบของประชาคมยโุรป – Community Design Implementing Regulation) 

DA:  พระราชบญัญัติวา่ดว้ยการออกแบบ (Designs Act)/พระราชบญัญัติวา่ดว้ยการออกแบบที่
ไดร้บัการจดทะเบียนค าสั่งที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 

DL:  กฎหมายการออกแบบ )Designs Law)/กฎหมายการออกแบบที่ไดร้บัการจดทะเบียน 

DR:  ระเบียบวา่ดว้ยการออกแบบ/กฏขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการออกแบบ (Designs 
Regulation(s)/Designs Rules) 
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ECJ:  ศาลยตุธิรรมแหง่สหภาพยโุรป (European Court of Justice) 

EU:  สหภาพยโุรป (European Union) 

HAGUE AGREEMENT:  ความตกลงกรุงเฮกฯ วา่ดว้ยการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมระหวา่งประเทศ, กรรมสารกรุงเจนีวา กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

IPL:  กฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญา (Intellectual Property Law) 

LCL: การจ าแนกการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมตามหลกัสากล ภายใตค้วามตกลงโลคารโ์น
วา่ดว้ยการจ าแนกการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมตามหลกัสากล เมืองโลคารโ์น 8 ตลุาคม พ.ศ. 
2511 พรอ้มฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2522 

OHIM:  ส านกังานประสานตลาดภายในยโุรป (Office for the Harmonization of the Internal 
Market) (ส านกังานประชาคมยโุรปส าหรบัการออกแบบและเครือ่งหมายทางอตุสาหกรรม) 

Paris Convention: อนสุญัญากรุงปารสีวา่ดว้ยการคุม้ครองทรพัยส์ินอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2426 พรอ้ม
ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ที่กรุงสตอกโฮลม์ ปี พ.ศ. 2510  

Office:  ส านกังานหรอืหน่วยงานในประเทศที่รบัผิดชอบการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

TRIPS:  ความตกลงวา่ดว้ยการคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทางปัญญา (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

WIPO:  องคก์ารทรพัยส์ินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organisation) 

WTO:  องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organisation) 

 

แหล่งอ้างอิง 

เว็บไซตท์ัง้หมดที่ใชอ้า้งอิงเป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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เหตุในการปฏเิสธหรือเพกิถอนการจดทะเบยีน 

 
บทน า 

ภายใต้กฎหมายและระ เบี ยบ ของป ระเทศสมาชิกอาเซี ยนที่ เก่ี ย วข้องกับ การออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม การจดทะเบียนการออกแบบฯ และการมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายของการจด
ทะเบียนดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขหลายประการ  ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการออกแบบฯ ใน
ฐานะสิ่งที่ไดร้บัการคุม้ครองและเก่ียวขอ้งกบัเอกสารประกอบที่มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกับขอบเขตการ
คุม้ครองการออกแบบฯ ขอ้ก าหนดเหล่านีถ้กูอา้งถึงในคู่มือแนวปฏิบตัิรว่มฉบบันีว้่าในฐานะเง่ือนไข “ที่
เป็นสาระส าคญั” ในการจดทะเบียน 

ในปัจจบุนั เงื่อนไขที่เป็นสาระส าคญัและขอ้ก าหนดทางการที่เก่ียวขอ้งในการจดทะเบียนการออกแบบฯ 
ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นไม่สอดคลอ้งกัน  คู่มือแนวทางปฏิบัติร่วมฉบับนี้จึงไดเ้สนอ
หลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ส  าหรบัการพิจารณาตรวจสอบและเพิกถอนการจดทะเบียนการ
ออกแบบฯ  

คูมื่อฯ ฉบบันีมี้เนือ้หาในหวัขอ้เก่ียวกบัการออกแบบฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 นิยามของการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

 ความใหม ่

 ลกัษณะทีป่รากฎแกส่ายตา 

 คณุลกัษณะเชิงเทคนิคหรอืการใชง้าน 

 ความขดัแยง้กบัสิทธ์ิที่มีมาก่อน 

 นโยบายสาธารณะ ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดีของประชาชน 

 ขอ้หา้มตามกฎหมายบางประการ 

 การแสดงภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์

 ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 ค าขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ ์และความเป็นหนึ่งเดียวกนัของการออกแบบ  

แมว้่ากฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนไมไ่ดบ้รรจทุกุหวัขอ้ที่กล่าวมาขา้งตน้ แตก่ฎหมายเหลา่นัน้ก็
มีบางบทบญัญัติที่เก่ียวกบัเรือ่งเหลา่นีเ้กือบทกุหวัขอ้  นอกจากนี ้ยงัเป็นที่น่าสงัเกตวา่ในประเทศ 
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สมาชิกอาเซียน ไมไ่ดมี้การพิจารณาตรวจสอบหวัขอ้เหลา่นีแ้ละใชม้ลูเหตใุนการปฏิเสธหรอืเพิกถอนการ
จดทะเบียนดว้ยกระบวนการแบบเดียวกันหรือดว้ยหน่วยงานประเภทเดียวกัน ท าใหบ้างประเทศอาจ
ไดร้บัการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบทรพัยส์ินอตุสาหกรรม ในขณะที่บางประเทศจะไดร้บัการ
ตรวจสอบหลงัจากมีการยื่นปฏิเสธการจดทะเบียนจากบคุคลที่สามเทา่นัน้ 

ในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน บางกรณี การมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายจะมีการตรวจสอบในบรบิท
ของกระบวนการเพิกถอน ซึ่งกระบวนการดงักลา่วอาจมีการไต่สวนโดยหน่วยงานทรพัยส์ินทางปัญญา
ของแตล่ะประเทศหรอืโดยหน่วยงานตลุาการ 

อาจกล่าวแยง้ว่าเนือ้หาบางส่วนในคู่มือฯ ฉบับนีไ้ม่ใช่เรื่องการพิจารณาสาระส าคัญแต่เป็นเรื่องของ
รูปแบบค าขอ อยา่งไรก็ดี เนือ้หาของหวัขอ้เหล่านีไ้ดบ้รรจไุวใ้หมี้ความเช่ือมโยงกับเรื่องสาระส าคญัและ
มีผลโดยตรงต่อเรื่องต่าง ๆ โดยตรง อย่างเช่น นิยามการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมในฐานะสิ่งที่
ไดร้บัการคุม้ครอง ขอบเขตของการคุม้ครอง ความสามารถในการจดทะเบียนการออกแบบฯ หรอืการมี
ผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายในภายหลงัของการจดทะเบียน 

โดยประเด็นเก่ียวกับสิทธิและกรรมสิทธ์ิในการออกแบบฯ หรือสิทธิในการออกแบบฯ ที่ไดร้บัการจด
ทะเบียนภายใตก้ฎหมายในประเทศ อาจเป็นตัวก าหนดความสามารถในการจดทะเบียนของการ
ออกแบบฯ ในนามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และอาจน ามาอา้งเป็นมลูเหตใุนการเพิกถอนการจดทะเบียนที่
ใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างไม่ถูกตอ้ง  อย่างไรก็ตาม ขอ้พิพาทเก่ียวกับสิทธิและกรรมสิทธ์ิในการ
ออกแบบฯ โดยทั่วไปจะมีหน่วยงานตลุาการเป็นผูต้ดัสิน และจะไมอ่ยูภ่ายใตข้อบเขตของหน่วยงานจด
ทะเบียนการออกแบบฯ ดงันัน้ เรือ่งเก่ียวกบัสิทธิขา้งตน้นี ้จะไมน่ ามาบรรจใุนคูมื่อฯฉบบันี ้

ภาคผนวก I คูมื่อฉบบันีป้ระกอบดว้ยเนือ้หาบางสว่นที่มาจากบทบญัญัติของกฎหมายและระเบียบของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ที่กลา่วถึงในที่นี ้

ภาคผนวก II แสดงลิงกอิ์นเทอรเ์น็ตไปยงัเว็บไซตข์องหน่วยงานจดทะเบียนการออกแบบฯ ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  เว็บไซตเ์หล่านีใ้หข้อ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับกฎหมายและขั้นตอนการจดทะเบียนการ
ออกแบบฯ 
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1. นิยาม ‘การออกแบบผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม’ 

 
1.1. นิยามตามกฎหมายภายในประเทศ 

 
ค าวา่ “การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม” ไดร้บัการนิยามไวใ้นกฎหมายแตล่ะฉบบัของประเทศ
สมาชิกอาเซียน1 ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม: “การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม” หมายถึงคณุลกัษณะของรูปรา่ง 
รูปทรง ลวดลาย หรอืการประดบัตกแตง่  ที่ใชก้บัผลิตภณัฑ์2 โดยกระบวนการทางอตุสาหกรรมใด ๆ ซึง่
เป็นคณุลกัษณะของแบบผลิตภณัฑท์ีมี่ความดงึดดูและพิจารณาไดด้ว้ยสายตา […]. 

ประเทศกมัพชูา: […] องคป์ระกอบใด ๆ ของลายเสน้หรอืสีหรอืรูปสามมิติใด ๆ หรอืวสัดใุด ๆ ไมว่า่จะ
เก่ียวขอ้งกบัลายเสน้หรอืสีหรอืไม ่ ใหถื้อวา่เป็นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม โดยมีเงื่อนไขวา่
องคป์ระกอบ รูปแบบ หรอืวสัด ุ ดงักลา่วตอ้งท าใหผ้ลติภณัฑท์างอตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรมมี
รูปลกัษณพ์ิเศษบางอยา่งและสามารถใชเ้ป็นแบบ ส าหรบัผลติภณัฑท์างอตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรม
ไดแ้ละจะมีความดงึดดูซึง่สามารถพิจารณาไดด้ว้ยสายตา 

ประเทศอินโดนีเซีย: การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมหมายถึงงานสรา้งสรรคด์า้นรูปรา่ง รูปทรง  
หรอืองคป์ระกอบของลายเสน้หรอืสี หรอืลายเสน้และส ี หรอืทัง้หมดนีร้วมกนัในรูปแบบสามมิติหรอื
สองมิติซึง่ใหค้วามสวยงามและสามารถปรากฎในแบบรูปสามหรอืสองมิติ และใชเ้พ่ือสรา้งผลิตภณัฑ ์
สินคา้ หรอืสินคา้โภคภณัฑท์างอตุสาหกรรมและงานหตัถกรรม 

ประเทศลาว: ‘การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม’ หมายถึง รูปแบบหรอืรูปรา่งลกัษณะของ
ผลิตภณัฑท์ีส่รา้งขึน้ ซึง่รวมถึงรูปรา่ง ลวดลาย ลายเสน้ สี ฯลฯ 

ประเทศมาเลเซีย: “การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม” หมายถึงคณุลกัษณะของรูปรา่ง รูปทรง  
ลวดลายหรอืการประดบัตกแตง่  ทีใ่ชก้บัผลิตภณัฑ์3  ที่ผลิตโดยกระบวนการหรอืวิธีการทางอตุสาหกรรม
ใด ๆ ซึง่เป็นคณุลกัษณะที่เม่ือปรากฎในแบบผลติภณัฑจ์ะมีความดงึดดูและพิจารณาไดด้ว้ยสายตา 
[…]. 

                                                
1 ดบูทบญัญัติใน BN DA, s. 2; KH DL, art. 89; ID DL art. 1.1; LA IP Law art. 3.8; MY DA, s. 3; MM DL, s. 2(a); PH IP Code, s. 112; 
SG DA s. 2.1; TH DA s. 3; และ VN IPL art. 4.13  ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์นิทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (ค า
ขอจดทะเบยีน), วรรค 4.1 ดว้ย 
2 “ผลติภณัฑ”์ นิยามว่าเป็นสิ่งของใด ๆ  ที่มีการผลิตในเชิงอตุสาหกรรมและประกอบดว้ยสว่นใดก็ตามของสิ่งของหากสว่นนั้นท าและขายแยกกนั 
3 “สิ่งของที่เป็นสนิคา้” นิยามว่าเป็นสิ่งของใด ๆ  ที่มีการผลิตในเชิงอตุสาหกรรมและประกอบดว้ยสว่นใดก็ตามของสิ่งของหากสว่นนัน้ท าและขาย
แยกกนั 
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20 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

ประเทศเมียนมา: การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมหมายถึงรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมหรือ
หตัถกรรมใด ๆ ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีม่าจากคณุลกัษณะตา่ง ๆ โดยเฉพาะลายเสน้ รูปรา่ง สี รูปทรง 
พืน้ผิว หรอืวสัดขุองผลิตภณัฑด์งักลา่ว และ/หรอืการประดบัตกแตง่ 

ประเทศฟิลิปปินส:์ การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมคือองคป์ระกอบใด ๆ ของลายเสน้หรอืสีหรอื
รูปสามมิติใด ๆ ไมว่า่จะเก่ียวกบัลายเสน้หรอืสีหรอืไม ่ โดยมีเงื่อนไขว่าองคป์ระกอบหรอืรูปแบบ
ดงักลา่วตอ้งท าใหผ้ลติภณัฑท์างอตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรมมีรูปลกัษณพ์ิเศษบางอยา่งและสามารถ
ใชเ้ป็นแบบส าหรบัผลิตภณัฑท์างอตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรมได  ้

ประเทศสิงคโปร:์ “การออกแบบ” หมายถึงคณุลกัษณะของรูปรา่ง รูปทรง ส ีลวดลาย หรอืการประดบั
ตกแตง่ที่ใชก้บัผลิตภณัฑใ์ดๆ4 หรอืผลิตภณัฑท์ี่จบัตอ้งไมไ่ด ้ เพ่ือสรา้งรูปลกัษณผ์ลติภณัฑห์รอื
ผลิตภณัฑท์ี่จบัตอ้งไมไ่ด ้[…] 

ประเทศไทย: “แบบผลิตภณัฑ"์ หมายความวา่ รูปรา่งของผลติภณัฑ ์ หรอืองคป์ระกอบ ของลวดลาย 
หรอืสีของผลิตภณัฑ ์ อนัมีลกัษณะพิเศษส าหรบัผลติภณัฑซ์ึง่สามารถใชเ้ป็นแบบส าหรบั
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมรวมทัง้หตัถกรรมได ้

ประเทศเวียดนาม: การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมหมายถึงลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑท์ี่
ปรากฏในรูปรา่งสามมิติ ลายเสน้ สี หรอื องคป์ระกอบเหลา่นีร้วมกนั 

 
เม่ือพิจารณาถึงแนวทางปฏบิตัิเหลา่นี ้ จงึนิยาม ‘การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม’ ไดว้า่เป็น
รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑส์องมิติหรอืสามมิติ หรอืสว่นใดสว่นหนึ่งของผลิตภณัฑ ์ ที่มาจาก คณุลกัษณะ
ของรูปรา่ง รูปทรง ลายเสน้ สี วสัด ุหรอืองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ที่สรา้งใหเ้กิดการออกแบบ5 

ไมอ่นญุาตใหจ้ดทะเบียนการออกแบบฯ หากรายละเอียดของค าขอไมไ่ดเ้ป็นการออกแบบฯ ตามนิยาม
ที่กฎหมายภายในก าหนดไว ้ หากค าขอไมเ่ป็นไปตามนิยามของ ‘การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม’ 
ที่กฎหมายก าหนดหรอืหากมีการพิจารณาแลว้วา่วตัถปุระสงคข์องค าขอไมใ่ช่การออกแบบ ผูต้รวจสอบ
จะตอ้งปฏิเสธการจดทะเบียน  ซึง่ในกรณีนี ้ ไมจ่  าเป็นตอ้งตรวจสอบค าขอเพ่ือหาเหตอ่ืุนในการปฏิเสธ
อีก 

                                                
4 “สิ่งของที่เป็นสนิคา้” หมายถงึสิ่งใด ๆ ที่ผลติขึน้ (ไม่ว่าจะดว้ยกระบวนการทางอตุสาหกรรม ดว้ยมอื หรืออย่างอื่น) และประกอบดว้ยสว่น
ใดก็ตามของสิ่งของหากสว่นนัน้ท าและขายแยกกนั และชดุใด ๆ ของสิ่งของ  
 “ผลติภณัฑท์ี่ไม่ใช่ทางกายภาพ” หมายถงึสิ่งใด ๆ ที่ (i) ไม่มรูีปแบบทางกายภาพ (ii) ผลิตโดยการยิงการออกแบบบนพืน้ผิวหรือลงในสื่อ 
(รวมถงึอากาศ) และ (iii) มีหนา้ที่อรรถประโยชนภ์ายในตวัเองที่ไม่ไดเ้ป็นเพียงการแสดงรูปลกัษณข์องสิ่งของหรือเพื่อถ่ายทอดขอ้มลู และ
ประกอบดว้ยชดุผลติภณัฑใ์ด ๆ ที่ที่จบัตอ้งไม่ได ้
5 ในคู่มือฉบบันี ้ค าว่า “การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม” และ “การออกแบบฯ” ใชแ้ทนกนัได ้
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21 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

หากรายละเอียดค าขอที่ไดร้บัการจดทะเบียนแลว้ ขดักบันิยามซึง่เป็นขอ้ก าหนดในการ   
ปฏิบตัิตามตามกฎหมาย ค าขอนัน้อาจถกูเพิกถอนการจดทะเบียนหรอืถือเป็นโมฆะ 

 
 

1.2. องค์ประกอบของนิยาม 

นิยาม ‘การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม’ ตามกฎหมายที่กลา่วถึงขา้งตน้จะมีขอ้ก าหนดหรอืขอ้บง่ชี ้
ถึงองคป์ระกอบทั่วไป ซึง่ตอ้งมีในค าขอจดทะเบียนการออกแบบฯ ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

(i) ตอ้งประกอบดว้ยคณุลกัษณะดา้นรูปลกัษณ ์ หรอืลกัษณะที่ ‘ดงึดดูสายตา’ อนัเป็นผล
มาจากปัจจยัเดียวหรอืหลายปัจจยั ทัง้ในเรือ่งของรูปทรง ลายเสน้ สี หรอืองคป์ระกอบ
ทัง้หมดนีร้วมกนั 

(ii) ควรปรากฏเป็นรูปรา่งลกัษณะบนผลติภณัฑห์รอืสิ่งของ 

(iii) ผลิตภณัฑห์รอืสิ่งของดงักลา่วควรผลิตขึน้ในอตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรมได ้
 
 

1.2.1. คุณลักษณะด้านรูปลักษณ ์

การออกแบบฯ เก่ียวขอ้งกับรูปลกัษณห์รือลักษณะที่ปรากฏบนผลิตภณัฑ ์หรือสิ่งของ ที่มีความดึงดูด
และพิจารณาไดด้ว้ยสายตา 

หากค าขอไมไ่ดร้ะบใุนเรื่องของรูปลกัษณห์รอืลกัษณะที่ปรากฎบนผลิตภณัฑก็์ไมค่วรรบัจดทะเบียนเป็น
การออกแบบฯ และหน่วยงานตรวจสอบการออกแบบควรปฏิเสธการจดทะเบียนปฏิเสธค าขอดงักลา่ว 

หัวข้อต่อไปนี้จ  าเป็นต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อชีใ้ห้เห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะสามารถแสดง
รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑเ์พ่ือจดทะเบียนการออกแบบไดห้รอืไม ่

 

1.2.1.1. ค า ตวัอกัษร และอกัขระอืน่ 

ค า ตวัอกัษร และตวัเลขทีแ่สดงแนวคดิเชิงนามธรรม โดยไมไ่ดป้รากฏบนผลิตภณัฑ ์   จะไมถื่อวา่เป็น
รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์

ในส่วนนี ้ผลิตภณัฑส์ามารถมีรูปรา่งเป็นตัวอกัษรหรือตวัเลข หรือลกัษณะพืน้ผิวของผลิตภณัฑอ์าจมี
ลวดลายที่ปรากฏเป็นค า ตวัเลข หรอือกัขระอ่ืน ๆ ในแบบสองมิติ นอกจากนี ้รูปลกัษณท์ี่มองปรากฏบน
ผลิตภัณฑ์อาจประกอบดว้ยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ซึ่งจะถือว่ารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
เหลา่นัน้เป็นสว่นที่มุง่เพื่อการจดทะเบียนการออกแบบฯ 
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22 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง ลวดลายพืน้ผิวซึง่ประกอบดว้ยตวัอกัษรและค า6  

 

 
 
 

1.2.1.2. ส ี

สีที่ใชแ้สดงหรอือา้งสิทธิถึงแนวคิดเชิงนามธรรม โดยไมไ่ดป้รากฏในรูปรา่งหรอืรูปทรงใด ๆ ไม่อาจรบัจด
ทะเบียนเป็นรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑไ์ด ้

อยา่งไรก็ตาม การออกแบบฯ อาจใชส้ีเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่ปรากฏบนแบบผลิตภณัฑร์ว่มกบั
คณุลกัษณะอ่ืนๆ ซึง่อาจขอถือสิทธิเพียงสีเดียวหรอืหลายสีที่ปรากฏบนแบบผลิตภณัฑก็์ได้7   โดยมีผล
บงัคบัใชก้บัการออกแบบทัง้ในลกัษณะสามมิติและสองมิติ  ตวัอยา่งเชน่ การออกแบบลวดลายพืน้ผิว 
โลโก ้สญัลกัษณก์ราฟิก และเครือ่งมือในลกัษณะเดียวกนัที่อาจถือไดว้า่เป็นแบบผลิตภณัฑ ์

ตวัอยา่ง การออกแบบสามมิติของนาฬิกาขอ้มือซึง่ประกอบดว้ยทัง้รูปทรงและสี8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 ท่ีมา http://janefarnhamdesigns.com/portfolio/love-letters/ 
7ยกตวัอยา่ง ด ูBN DA s. 2(1) “สิ่งของ”; MY DA s. 3(1) “สิ่งของ”; SG DA s. 2(1) “สิ่งของ” (a) นอกจากนี ้ตรงนีย้งัเป็น
แนวปฏิบติัในส านกัจดทะเบียนการออกแบบในประเทศไทยและเวียดนาม ซึง่ไมจ่ดทะเบียนการออกแบบฯ ใหส้ว่นหรือ
คณุลกัษณะท่ีรวมเป็นหน่วยเดียวกบัผลิตภณัฑ ์ อยา่งไรก็ตาม สามารถจดทะเบียนการออกแบบฯ ส าหรบัอะไหลท่ี่แยกออก
จากกนัไมไ่ด ้
8 ท่ีมา http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-414986807-reloj- swatch-coleccion-new-gent-hombre-o-mujer-
originales-_JM 

http://janefarnhamdesigns.com/portfolio/love-letters/
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23 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 
 
 

 
 

1.2.1.3. ดนตรแีละเสยีง 

ดนตรแีละเสียงไมส่ามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยการมองเห็นและไมส่ามารถแสดงรูปลกัษณท์างกายภาพได ้ แต่
ผลิตภณัฑส์ามารถมีรูปตวัโนต้ดนตรไีด ้ หรอืสามารถขอถือสิทธิในการออกแบบลวดลายพืน้ผิวของ
ผลิตภณัฑ ์เชน่ ใชรู้ปสญัลกัษณข์องโนต้ดนตรไีด ้

ตวัอยา่ง การออกแบบลวดลายพืน้ผิวที่ประกอบดว้ยรูปตวัโนต้ดนตรี9 
 

 
1.2.1.4. รูปถ่าย 

รูปถ่ายสามารถท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ลวดลายพืน้ผิวที่อาจถือไดว้า่เป็นการออกแบบส าหรบัผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ  
ยิ่งไปกวา่นัน้ อาจถือวา่ตวัรูปถ่ายเองเป็นผลติภณัฑป์ระเภทหนึ่ง เชน่ โปสการด์ เอกสาร สิ่งพิมพ ์ และ
สิ่งของในท านองเดียวกนั (โปรดด ูLCL class  19.08) 

 
1.2.1.5. แบบสถาปัตยกรรม แบบพมิพเ์ขยีว แบบก่อสรา้ง 

แบบสถาปัตยกรรม แบบพิมพเ์ขียว และแบบก่อสรา้งอาคาร เครือ่งจกัร หรืออปุกรณอ่ื์น ๆ อาจถือเป็น
รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑท์ี่ระบใุนค าขอวา่เป็นผลติภณัฑป์ระเภท “สิ่งพิมพ”์ (โปรดด ูLCL class 19.08) 

                                                
9 ท่ีมา  http://nevarsoahc.deviantart.com/art/music-pattern-149006824 
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24 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

แบบสถาปัตยกรรม แบบพิมพเ์ขียว และแบบก่อสรา้งอาคาร เครือ่งจกัร หรอือปุกรณอ่ื์น ๆ ไมส่ามารถขอ
จดทะเบียนเป็นการออกแบบฯ อาคาร เครือ่งจกัร หรืออปุกรณอ่ื์น ๆ ได ้ เน่ืองจากตวัแบบหรอืสิ่งพิมพ์
สองมิติเหลา่นีไ้มใ่ชรู่ปลกัษณท์ี่เสรจ็สมบรูณแ์ลว้ของตวัผลิตภณัฑด์งักลา่ว  

แบบสถาปัตยกรรม แบบพิมพเ์ขียว และแบบเครือ่งจกัร เครือ่งมือ และสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ สามารถไดร้บั
ความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสทิธ์ิ หากมีองคป์ระกอบครบตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเง่ือนไขเก่ียวกบัความคดิรเิริม่ 

 
1.2.1.6. กราฟ แผนภูมิ แผนที ่และสือ่การเรยีนการสอน 

สื่อสิ่งพิมพเ์พ่ือการเรยีนการสอน เชน่ กราฟ แผนภมิู ตาราง และแผนที่ ถือวา่เป็นผลิตภณัฑ ์และถือวา่
รูปลกัษณข์องสิ่งเหลา่นีเ้ป็นการออกแบบฯ ของผลติภณัฑเ์หลา่นัน้  สามารถรบัจดทะเบียนเป็นสื่อ
สิ่งพิมพเ์พ่ือการเรยีนการสอนได ้ ในกรณีที่ระบชุื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลติภณัฑเ์ป็น “สื่อการเรยีน
การสอน” (โปรดด ูLCL class 19-07) 

นอกจากนี ้ การออกแบบดงักลา่วอาจน าไปใชก้บัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ซึง่เป็นลวดลายพืน้ผิว หรอืเป็นการ
ออกแบบสองมิติอื่นๆ ในรูปแบบของการประดบัตกแตง่ ตวัอยา่งเชน่ ลวดลายผา้ปโูต๊ะ ผา้ขนหนู
ชายหาด กระดาษติดผนงั ฯลฯ 

แผนที่ กราฟ และแผนภมิูยงัสามารถไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสิทธ์ิหากมีองคป์ระกอบครบ
ตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเง่ือนไขเก่ียวกบัความคิดรเิริม่  

 
1.2.1.7. หนา้จอคอมพวิเตอร ์และรูปสญัลกัษณ ์)Icon) บนหนา้จอ 

การออกแบบหนา้จอของคอมพิวเตอร ์ อปุกรณพ์กพา และผลติภณัฑใ์นท านองเดียวกนั รวมถึงการ
ออกแบบสว่นตอ่ประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้ (Graphical user interfaces: GUIs) สามารถจดทะเบียนเป็น
การออกแบบฯได้10  เชน่เดียวกบั รูปสญัลกัษณ ์ ชดุรูปสญัลกัษณ ์ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ที่ปรากฏบน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ถือเป็นแบบผลิตภณัฑท์ี่แสดงใหเ้ห็นรูปลกัษณข์องการออกแบบ (โปรดด ู LCL 
class 14-04) 

รูปแสดงการออกแบบของชดุไอคอนส าหรบัหนา้จอแสดงผลโทรศพัทมื์อถือ11 

 

                                                
10 ตวัอยา่ง ดแูนวทางการปฏิบติัของสิงคโปร ์เลขท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2561 – การจดทะเบียนสว่นต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้
(GUIs) 
11 ท่ีมา http://store.apple.com/us/buy-iphone/iphone6 
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25 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนา้จอและรูปสญัลกัษณส์ามารถไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ หากมีองคป์ระกอบครบ
ตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเง่ือนไขเก่ียวกบัความคิดรเิริม่12 

 

 
1.2.2. รูปร่างลักษณะที่ปรากฏบนแบบผลิตภณัฑ ์

การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมตอ้งปรากฎเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑใ์นภาคอุตสาหกรรมหรือ
หตัถกรรม  วัตถปุระสงคท์ี่ส  าคญัที่สุดของการออกแบบฯ คือ การสรา้งเอกลักษณแ์ก่ขา้วของเครื่องใช ้
หรอืสิ่งของที่มีหนา้ที่การใชง้าน ดงันัน้สิ่งที่ไมส่ามารถปรากฏรูปรา่งหรอืคงรูปลกัษณเ์พ่ือเป็นแบบในการ
ผลิตเชิงอตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรมได ้จะไมส่ามารถจดทะเบียนการออกแบบฯ ได ้ 

หวัขอ้ดงัต่อไปนีอ้าจน ามาพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อชีใ้หเ้ห็นว่ามีคณุสมบตัิของการปรากฏรูปลกัษณบ์น
แบบผลิตภณัฑแ์ละเป็นสิ่งของที่ใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยห์รอืไม ่

 

1.2.2.1. แนวคดิ หลกัการ 

การออกแบบผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมตอ้งไม่ประกอบดว้ยแนวคิดเชิงนามธรรม สตูรทางคณิตศาสตร ์
หรือแนวความคิดที่ไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นไดบ้นผลิตภัณฑ์   เช่นเดียวกับ ชุดค าสั่งหรือเกมอันเป็น
แนวคิดหรือความคิดที่จับต้องไม่ได้ซึ่งไม่สามารถปรากฏรูปร่างลักษณะบนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ ์ 
อยา่งไรก็ตาม เครือ่งใชแ้ละอปุกรณเ์สรมิที่มีลกัษณะทางกายภาพซึง่ใชใ้นการเลน่เกมหรอืชดุค  าสั่ง อาจ
ถือเป็นแบบผลิตภณัฑท์ี่สามารถปรากฏรูปรา่งลกัษณะของการออกแบบฯ ได ้

 

                                                
12 หนา้จอและรูปสญัลกัษณอ์าจไมไ่ดร้บัจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมฯในบางประเทศ เช่น เวียดนาม   
ซึง่ก าหนดใหก้ารออกแบบฯตอ้งเป็นรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑท่ี์สามารถหมนุเวียนในตลาดไดอ้ยา่งเป็นเอกเทศ ในกรณีนี ้รูป
สญัลกัษณไ์มส่ามารถขายแยกโดยไมม่ีโทรศพัทม์ือถือได ้
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26 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

1.2.2.2. วธีิการ กระบวนการ 

โดยพืน้ฐานแลว้ วิธีการสรา้ง13 กระบวนการผลิตและผลลพัธท์างเศรษฐศาสตรห์รอืทางเทคนิค ถือเป็น
ความคิดและชดุค าสั่งที่ใชส้ื่อสารกับมนษุย ์ วิธีการและกระบวนการที่ไม่อาจปรากฏรูปรา่งลักษณะบน
แบบผลิตภณัฑไ์ดน้ัน้ ไมถื่อวา่เป็นการออกแบบฯ 

 
1.2.2.3. โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละแบบผงัภูมิของวงจรรวม 

โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งไม่สามารถปรากฎบนแบบผลิตภณัฑใ์นลักษณะที่จบัตอ้งได ้
แมใ้นความเป็นจรงิ สิ่งนีจ้ะสามารถใชง้านไดบ้นอปุกรณต์่างๆ ที่จบัตอ้งได(้คอมพิวเตอร ์โทรศพัท ์ฯลฯ) 
และสามารถบันทึกขอ้มลูลงในอปุกรณ์ที่จับตอ้งได ้(ชิปหน่วยความจ า  แผ่นซีดี ฯลฯ) แต่เน่ืองจากสิ่ง
เหล่านีไ้ม่สามารถปรากฏรูปรา่งลกัษณะไดอ้ย่างชดัเจนเช่นเดียวกับแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม จึงไม่
อาจถือวา่เป็นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วรอ์าจถือเป็นงานวรรณกรรมและไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ 

แบบผังภมิูของวงจรรวมเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาที่มีลกัษณะเฉพาะตวัที่ตอ้งไดร้บัความคุม้ครอง   แบบผัง
ภูมิของวงจรรวมอาจปรากฏรูปร่างลักษณะบนผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ได้แก่ แผงวงจรหรือ ‘ชิป’ 
อิเล็กทรอนิกส ์ แตแ่บบผงัภมิูของวงจรรวมไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ในขณะที่วงจรอิเล็กทรอนิกส์
มีการใชง้านตามปรกติ จงึไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดเรือ่งรูปลกัษณท์ี่ปรากฎแก่สายตา 

โดยปรกติแลว้ แบบผังภมิูของวงจรรวมไดร้บัความคุม้ครองภายใตบ้ทบญัญัติทางกฎหมายแบบพิเศษแต่
ไมไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายการออกแบบฯ14 

 
1.2.2.4. ลกัษณะผงและของเหลว 

ผลิตภัณฑท์ี่ประกอบดว้ยสารประกอบที่เป็นผงหรือของเหลวซึ่งไม่มี รูปทรงชัดเจนหรือมีรูปร่างที่ไม่
แน่นอน รูปลกัษณข์องแบบผลิตภณัฑท์ี่ไม่สามารถก าหนดไดเ้ม่ือมีการใชง้านตามปกติของผูบ้รโิภคนัน้ 
คือการที่ผลิตภณัฑไ์มส่ามารถแสดงรูปรา่งที่แน่นอนได ้ ดงันัน้ ผลิตภณัฑป์ระเภทนีจ้ึงไมเ่ขา้เกณฑเ์ป็น
การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ในบางกรณี ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของครมีหรอืเม็ดอาจใชเ้กณฑนี์เ้ชน่กนั หากมีรูปรา่งที่ไมช่ดัเจนหรอืไม ่
                                                
13 ดนิูยาม ‘การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม’ ใน BN DA s. 2; MY DA s. 3(1); SG DA s. 2(1) 
14 ดสูนธิสญัญาเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาในสว่นของวงจรรวม พ.ศ. 2532 (สนธิสญัญา IPIC) และมาตรา 35 ถึง 38 ใน
ขอ้ตกลงทริปส ์
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27 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

คงรูป  ตวัอยา่งเชน่ ในประเทศเวียดนาม การออกแบบยาสีฟันตอ่ไปนี ้ไมส่ามารถรบัจดทะเบียนได้15
 

 

 

 
 

 

ค าขอเลขที่ 3-2005-00960 ชื่อ: ยาสีฟัน – LCL: 28-03 

ค าขอขา้งตน้ถกูปฏิเสธเน่ืองจากไม่สามารถประยกุตใ์ชท้างอตุสาหกรรม  เพราะ
ในความเป็นจริง ยาสีฟันมีรูปร่างที่ไม่คงรูปขึน้อยู่กับแรงบีบหลอดของผู้ใชง้าน
และขึน้อยู่กับต าแหน่งและมมุของหลอดกับแปรงสีฟัน  รูปทรงของยาสีฟันอาจ
ไมไ่ดเ้ป็นทรงกระบอก ซึ่งเป็นไปตามการบิดงอ  ดงันัน้ การออกแบบในลกัษณะนี้
ไม่สามารถน ามาใชใ้นการผลิตสิ่งที่แสดงใหเ้ห็นถึงการออกแบบผลิตภัณฑใ์น
คราวละมากๆ ได ้

 

ตวัอยา่งผลิตภณัฑท์ี่มีลกัษณะเป็นเม็ดหรอืเมล็ด16 
 

 

1.2.2.5. การออกแบบบางสว่นของผลติภณัฑ์ 

การออกแบบอาจท าขึน้เพียงบางส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่างจากการออกแบบผลิตภัณฑท์ัง้ชิน้ ส่วนที่
ปรากฏรูปลกัษณข์องงานออกแบบอาจถกูผนวกรวมเขา้กบัผลิตภณัฑท์ัง้ชิน้โดยไมส่ามารถแยกออกจาก
กันได ้หรืออาจเป็นชิน้ส่วนที่สามารถแยกออกได้ โดยเป็นอะไหล่ทดแทนหรือเป็นอปุกรณเ์สริมส  าหรบั
ผลิตภณัฑท์ี่ซบัซอ้น  

กฎหมายอาจใหข้อบเขตความคุม้ครองการออกแบบบางสว่นของผลิตภณัฑ ์เฉพาะกรณีที่ชิน้สว่น 

                                                
15 ตวัอยา่งจากส านกังานทรพัยส์ินอตุสาหกรรมของประเทศเวียดนาม 
16 ตวัอยา่งจากส านกังานทรพัยส์ินอตุสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย ท่ีมา https://www.flickr.com/photos/foto-
nn/3695413282 
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28 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

สามารถแยกผลิตและแยกจ าหน่ายได ้โดยอาจไมคุ่ม้ครองในกรณีที่มีลกัษณะเป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของแบบผลิตภณัฑ ์หรือมีลกัษณะที่แยกออกจากกนัไม่ได ้หรอืถกูผนวกรวมเขา้กบัผลิตภณัฑท์ี่มีขนาด
ใหญ่กวา่17 

ขณะที่ขอบเขตความคุม้ครองตามกฎหมายส าหรบัชิน้สว่นหรอืลกัษณะที่ผนวกรวมหรอืไม่สามารถแยก
ออกจากผลิตภัณฑไ์ด ้มีขอ้สังเกตว่าเป็นการขอถือสิทธิในลักษณะเฉพาะบางส่วนที่ปรากฏบนแบบ
ผลิตภณัฑท์ัง้ชิน้ ซึ่งในเบือ้งตน้จะไม่สามารถพิจารณาขอบเขตความคุม้ครองเฉพาะส่วนที่อา้งสิทธิได ้ 
เน่ืองดว้ยกฎหมายภายในประเทศอาจจ ากัดการคุม้ครองส าหรบัชิน้ส่วนหรือลักษณะบางส่วนของ
ผลิตภณัฑ ์โดยใหก้ารคุม้ครองลกัษณะดงักลา่วขึน้อยูก่บัภาพลกัษณโ์ดยรวมของผลิตภณัฑด์ว้ย 

หน่วยงานตรวจสอบ (ฝ่ายจดทะเบียนหรือตุลาการ) อาจใชม้าตรฐานในเรื่องมุมมองต่อภาพลักษณ์
โดยรวมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตัดสินในกรณีพิพาทเก่ียวกับลักษณะหรือส่วนที่แยกออกจาก
ผลิตภณัฑไ์ม่ได ้มากกว่ามุ่งเฉพาะส่วนหรือลกัษณะที่ขอถือสิทธิ  ในกรณีนี ้หากแบบผลิตภณัฑท์ี่มีขอ้
พิพาท ท าใหผู้เ้ช่ียวชาญเห็นวา่ผลิตภณัฑแ์สดงภาพลกัษณโ์ดยรวมแตกตา่งกนั  หน่วยงานอาจตดัสินวา่
ไม่ใช่สิ่งที่คาดหมายมาก่อนและไม่เป็นการละเมิด แมว้่าชิน้ส่วนหรือลักษณะที่คลา้ยกันนัน้เป็นส่วนที่
ปรากฏอยูใ่นผลิตภณัฑท์ัง้สองแบบก็ตาม 

แนวทางเรื่อง ‘มมุมองต่อภาพลกัษณโ์ดยรวม’ จะจ ากัดขอบเขตการคุม้ครองการออกแบบฯ ในส่วนที่
เป็นสาระส าคญัซึ่งไม่สามารถถอดแยกออกจากผลิตภัณฑไ์ด ้โดยเป็นที่เขา้ใจไดว้่าตวัผลิตภัณฑห์รือ
สินคา้ทั้งชิน้คือสิ่งที่ใชท้  าการคา้ไม่ใช่ชิน้ส่วนหรือลักษณะบางส่วนที่ไม่สามารถท าการคา้หรือแยก
จ าหน่ายไดเ้องโดยอิสระ ดงันัน้หน่วยงานตรวจสอบอาจชีใ้หเ้ห็นวา่รูปลกัษณโ์ดยรวมของผลิตภณัฑแ์ละ
มมุมองต่อภาพลกัษณโ์ดยรวมของผูบ้ริโภคที่เก่ียวขอ้งนัน้ควรน ามาพิจารณาเพื่อหาขอ้ยตุิ  มากกว่าจะ
แยกพิจารณาความเหมือนคลา้ยเฉพาะชิน้สว่นหรอืลกัษณะบางสว่นนัน้ 

การแสดงภาพแบบผลิตภณัฑใ์นค าขอจดทะเบียนการออกแบบและค าพรรณาแบบผลิตภณัฑค์วรท าให้
ชดัเจนวา่ ตอ้งการขอถือสิทธิในการออกแบบชิน้สว่นหรอืรูปลกัษณใ์ดของแบบผลิตภณัฑใ์ด  โดยวิธีการ
แสดงภาพแบบผลิตภณัฑเ์ฉพาะสว่น ดทูี่หวัขอ้ 8.6   

ตวัอยา่งการออกแบบชิน้สว่นของผลิตภณัฑ ์(‘แท็บเล็ตคอมพิวเตอร’์) ซึง่เป็นสว่นส าคญัและไม่สามารถ
ถอดแยกออกได ้ สว่นที่ขอถือสิทธิคือสว่นที่แสดงดว้ยเสน้ทบึและสว่นที่ไมข่อรบัความคุม้ครองจะแสดง 

                                                
17ตวัอยา่ง ด ูBN DA s. 2(1) “ผลิตภณัฑ”์; MY DA s. 3(1) “ผลิตภณัฑ”์; SG DA s. 2(1) “ผลิตภณัฑ”์ (a) โดยสว่นนีเ้ป็นแนว
ปฏิบติัของส านกังานจดทะเบียนการออกแบบไทยและเวียดนาม ท่ีไมร่บัจดทะเบียนการออกแบบเฉพาะบางสว่นของ
ผลิตภณัฑห์รือลกัษณะของสว่นท่ีผนวกรวมเขา้กบัผลิตภณัฑ ์อยา่งไรก็ตาม รบัจดทะเบียนการออกแบบชิน้สว่นหรืออะไหลท่ี่
สามารถแยกออกจากกนัได ้
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29 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

ดว้ยเสน้ประ18
 

 

 
 

 

ตวัอยา่งการออกแบบที่ปรากฏในชิน้สว่นอะไหล่ (‘ขอบลอ้’) ส  าหรบัลอ้รถยนตท์ี่สามารถถอดแยกออก
จากตวัรถยนตไ์ด ้ แมต้ามปกติจะตอ้งประกอบเขา้ดว้ยกนัเพ่ือใชง้าน (ลอ้และรถยนต)์ โดยที่ลอ้รถไมไ่ด้
รวมเป็นหน่วยเดียวกบัตวัรถ และอาจถือไดว้า่เป็นผลิตภณัฑท์ี่สามารถถอดแยกได้19 

 
 

 
 

1.2.3. ผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม 
 

1.2.3.1. การประยกุตใ์ชท้างอตุสาหกรรม 
 

กฎหมายอาจบัญญัติขอ้ก าหนดอย่างชัดเจนเก่ียวกับความสามารถในการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเก่ียวกับ
ความสามารถในการประยกุตใ์ชท้างอตุสาหกรรม20 ซึ่งก าหนดใหแ้บบผลิตภณัฑห์รือสิ่งที่แสดงถึงการ
ออกแบบนัน้ตอ้งสามารถผลิตในทางอตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรมได ้21 

                                                
18 ตวัอยา่งจากการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ DM/085175 
19 ตวัอยา่งจากการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ DM/084901 
20 ตวัอยา่ง BN, DA s. 13.3, r. 5; PH IPC s. 112, r. 1500; SG DA s. 9.3, r. 12; TH DA s. 56; และ VN IPL art. 63.3 
21 นิยาม ‘การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม’ มีการอา้งถึง ‘ผลิตภณัฑ’์ จาก ‘อตุสาหกรรม’ หรือ ‘หตัถกรรม’ ดขูอ้ 1.1 และ 
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30 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

การออกแบบฯ คือการสรา้งรูปลักษณ์ใหแ้ก่ผลิตภณัฑท์ี่มีประโยชนใ์ชส้อย โดยเป็นการใหค้ณุค่าดา้น
ความสวยงามเพ่ือชว่ยดงึดดูใจผูซ้ือ้มากขึน้ การออกแบบฯจงึตอ้งสามารถใชเ้ป็นแบบส าหรบัการผลิตใน
เชิงอตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรมได ้

 เพ่ือที่จะไดร้บัการจดทะเบียนการออกแบบ ผลิตภณัฑค์วรสามารถผลิตซ า้ไดใ้นปรมิาณมาก โดยทกุชิน้
มีลักษณะเหมือนกับตน้แบบ  ส่วนผลิตภัณฑท์ี่ไม่สามารถผลิตซ า้โดยใหท้กุชิน้เหมือนกันไดน้ั้น จะไม่
สามารถจดทะเบียนได้ เน่ืองจากไม่เป็นตามข้อก าหนดเรื่องความสามารถในการผลิตภัณฑ์ในเชิง
อตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรม  

ตวัอยา่ง การออกแบบในเวียดนามที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดเรือ่งการท าซ  า้22 
 

 

   หมายเลขค าขอจดทะเบียน: 3-2012-01727 วนัที่ยื่นขอจดทะเบียน: 27/11/2012 
ชื่อ: แผงหิน – LCL: 25-01 

ค าขอจดนีถ้กูปฏิเสธเน่ืองจากขาดความสามารถในการประยกุตใ์ชท้างอตุสาหกรรม  
เน่ืองจากสรา้งขึน้จากการรวมหินธรรมชาติในรูปทรง ขนาด แบบรูป และสี ในลกัษณะที่
ไมมี่แบบแผนตายตวั  โดยถกูจดัวางหินทัง้หมดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจตัรุสั  ดงันัน้ แผ่นหิน
ทัง้สองแผ่นจะมีรูปทรงและลวดลายที่ไมเ่หมือนกนั และไมใ่หค้วามรูส้กึสวยงามในแบบ
เดียวกนั  ดงันัน้ การออกแบบนีจ้งึไมอ่าจน าไปใชผ้ลิตสินคา้ ในคราวละมากๆ ได ้

 

1.2.3.2. สิ่งมชีวีติและผลติภณัฑจ์ากธรรมชาติ 
 

สิ่งมีชีวิตและผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติไมถื่อวา่เป็นผลิตภณัฑท์างอตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรม และ 

                                                                                                                                
1.2 ขา้งตน้ 
22 ตวัอยา่งจากส านกังานทรพัยส์ินทางอตุสาหกรรมของเวียดนาม 
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31 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 
รูปลักษณ์ของสิ่งเหล่านีไ้ม่สามารถจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมได้ โดยมีอยู่สอง
ประเด็นที่ตอ้งน ามาพิจารณา คือการคงรูปลกัษณะที่ปรากฏและรูปแบบการผลิต 

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและการเกษตรที่ผลิตโดยมนุษย ์รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่พบใน
ธรรมชาติ ทั้งหมดจะมีรูปร่างลักษณะของแต่ละชิน้ที่ไม่เหมือนกันทั้งหมด  ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้จึงไม่
สามารถคงรูปลกัษณใ์หเ้หมือนกบัแบบผลิตภณัฑท์ี่ไดถ้กูออกแบบไวแ้ลว้ 

ประเด็นที่สองคือรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่ใช่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมหรือ
หตัถกรรม  แมว้า่ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติและการเกษตรบางชนิดสามารถผลิตในคราวละมากๆ โดยใช้
กระบวนการที่คลา้ยกับการด าเนินการทางอุตสาหกรรม แต่ไม่ถือว่าการผลิตเหล่านีเ้ป็นการผลิตทาง 
‘อตุสาหกรรม’  ดงันัน้จึงไมอ่าจถือวา่ผลไม ้ดอกไม ้หรือสตัวต์ามธรรมชาติเป็นผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่
จะระบไุดว้า่เป็นรูปแบบที่ใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม23 

 

 
อยา่งไรก็ตาม รูปรา่งลกัษณะของผลไม ้ ดอกไม ้ สตัว ์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ตามธรรมชาติอาจเป็นแรง
บนัดาลใจใหก้ารออกแบบผลติภณัฑอ่ื์นๆ ไมว่า่จะเป็น ผลไมป้ระดษิฐ์ ของประดบัตกแตง่ และลวดลาย
พืน้ผิวส  าหรบัผลิตภณัฑส์ิ่งทอ งานพิมพ ์รวมทัง้งานสองมิติหรือสามมิติ 

ตวัอยา่ง การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่ไดร้บัการจดทะเบียนที่มีรูปทรงเป็นผลไมแ้ละสตัว์24 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 ท่ีมา http://en.wikipedia.org/wiki/Apple และ http://pixgood.com/wheat-germ.html ตามล าดบั ดแูนวทางปฏิบติัของ
ส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (การเพิกถอน), วรรค 5.1.1 ดว้ย 
 
24ท่ีมา http://www.garrettspecialties.com/trade-show- items-useful-giveaways-c-71_160.html และ 
http://www.amazon.ca/Piggy-Shape- Money-box-Storage-Decorated/dp/B008297LQM ตามล าดบั 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apple
http://pixgood.com/wheat-germ.html%20ตามลำดับ.
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1.2.3.3. งานศลิปะ 
 

ผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการสรา้งสรรคใ์หมี้เพียงหนึ่งเดียวหรือเป็นตน้แบบงานหล่อ เช่น  ผา้ใบ หินอ่อน ดิน
เหนียว หรือโลหะ และประกอบขึน้เป็นผลงานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ถือเป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม  แมว้่าจะสามารถผลิตช า้ๆ ไดด้ว้ยเทคนิคภาพพิมพ ์การพิมพ ์หรือรูปจ าลอง
ขนาดเล็ก  

ตั ว อ ย่ า งแ ส ด งผ ล งาน ท า งศิ ล ป ะซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ แ ส ด งให้ เห็ น ถึ งก า รอ อก แบ บ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม25 

 

 

อยา่งไรก็ดี งานศิลปะมกัอาจใชเ้ป็นจดุเริม่ตน้ของการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ตวัอยา่งเชน่  สิ่ง
ทอ ที่ทับกระดาษ หรือของที่ระลึก ที่อาจน างานศิลปะมาพิมพ์บนผลิตภัณฑเ์หล่านั้น หรือเป็นงาน
ออกแบบรูปรา่ง แบบหลอ่ หรอืลวดลายบนงานศิลปะ  

เม่ือสาระส าคญัของการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมใดๆ  คือการประดบัตกแตง่ดว้ยงานศิลปะที่ท  า
ใหรู้ปลักษณข์องเครื่องมือเครื่องใชมี้ความสวยงามแลว้ ผลิตภัณฑน์ั้นก็ควรถือเป็นงานที่มาจากงาน
ศิลปะดว้ย เน่ืองจากลกัษณะงานศิลปะไดท้  าใหก้ารออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมถือเป็นงาน 

                                                
25ท่ีมา http://www.diytrade.com/china/pd/3832187/stainless_steel_shinning_sculpture_wit h_artistic_design.html 
และ http://www.figurativeartist.org/andrew-benyei-figurative- sculpture/ ตามล าดบั 

http://www.figurativeartist.org/andrew-benyei-figurative-%20sculpture/
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ศิลปะประยกุตซ์ึง่สามารถไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

                                                
26 ตวัอยา่ง ดบูทบญัญติัเรื่อง ‘ผลงานดา้นศิลปะประยกุต’์ ในกฎหมายลิขสิทธ์ิของ BN, s. 2 and 6; KH art. 7(h); ID art. 
12(1)(f); LA art. 92.1.1.9; MY, s. 3, 7(1)(c), 7(5); PH, s. 171.10; SG DA s. 2(1); TH s. 4; VN IPL art. 14.g 
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2. ความใหม่ 
 

การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมจะไม่สามารถจดทะเบียนไดห้ากการออกแบบฯ นัน้ขาดความใหม ่
การออกแบบผลิตภณัฑต์อ้งมีความใหมโ่ดยสมบรูณใ์นระดบัสากล27 ทัง้นีเ้พ่ือใหแ้บบผลิตภณัฑน์ัน้ไดร้บั
การพิจารณารบัจดทะเบียนหรอืยงัคงสถานะการจดทะเบียนไว้ 

ตามบทบญัญัติที่กฎหมายน ามาบงัคบัใช ้ความใหมอ่าจถกูน ามาใชใ้นการตรวจสอบโดยหน่วยงานดา้น
ทรพัยส์ินอตุสาหกรรมก่อนการจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยหน่วยงานรบัจดทะเบียนเอง 
หรอืมีการปฏิเสธในประเด็นการขาดความใหม่ นอกจากนี ้ความใหมอ่าจน ามาใชเ้พ่ือตรวจสอบก่อนการ
เพิกถอน การยกเลิก หรือการท าใหเ้ป็นโมฆะโดยหน่วยงานดา้นทรพัยส์ินอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน
ตลุาการ (ศาล)  โดยไม่ตอ้งค านึงถึงขัน้ตอนของการตรวจสอบความใหมใ่ดๆ เงื่อนไขที่เป็นสาระส าคญั
ของขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความใหมโ่ดยพืน้ฐานดงักลา่วยงัคงเชน่เดิม28 

 

 
 

2.1 นิยามความใหม่ 

 

ในการพิจารณาความใหม่ของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จะอา้งอิงถึงทุกสิ่งที่ท  าขึน้ให้ปรากฏแก่
สาธารณชนก่อนวนัที่เก่ียวขอ้งกบัแบบผลิตภณัฑ ์

ผลการพิจารณาการออกแบบอาจเป็นไปตามเงื่อนไขของความใหม่ก็ได้  หากแบบผลิตภัณฑ์นั้นไม่
เหมือนหรือต่างอย่างมีนัยส  าคญักับแบบผลิตภณัฑท์ี่เปิดเผยต่อสาธารณชนที่เก่ียวขอ้งก่อนวนัที่ยื่นค  า
ขอ 

 
 

2.1.1 กลุ่มประชากรอ้างอิง 
 

กลุ่มประชากรที่ใชอ้า้งอิงในการพิจารณาตัดสินว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไดร้ับการ
เผยแพร่มาก่อนหน้าหรือไม่นั้น  ไม่ไดเ้ป็นเพียงประชาชนหรือผู้บริโภคทั่วไป   แต่เป็นกลุ่มที่บทบาท
มากกว่านั้น  คือเป็นกลุ่มผู้บ ริโภคในแวดวง ซึ่งมักซื ้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นการออกแบบ

                                                
27 ดบูทบญัญติัใน BN DA, s. 9; KH DL, art. 91; ID DL art. 2; LA IPL art. 15.1; MY DA, s. 12 (1), (2)(a); PH IP Code, 
s. 23, 24,113.1, IP Rules r. 1502; SG DA s. 5; TH DA s. 56, 57; VN IPL art. 63.1, 65.1  ดแูนวทางปฏิบติัของ
ส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (การเพิกถอน) ตอน 5.5 ดว้ย 
28 กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนไดก้ลา่วถึงเง่ือนไขบางขอ้การออกแบบตอ้งท าตามเพ่ือการจดทะเบียน 
นอกเหนือจากขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความใหมห่รอืเป็นทางเลือกใหก้บัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความใหม่  ในคู่มือกลางฉบบันี ้ไมพ่ดู
ถึงเง่ือนไขเหลา่นี ้เช่น “ความคิดริเริ่ม” หรือ “ความคิดสรา้งสรรค”์ของการออกแบบ 
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ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม  ผู้บริโภคกลุ่มนีม้ักทราบถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะเฉพาะทาง
มากกวา่ประชาชนทั่วไปที่ไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์หลา่นี ้ 

นอกจากนี้ กลุ่มประชากรอา้งอิงควรรวมถึงคนที่อยู่ในกลุ่มการคา้ อุตสาหกรรม และแวดวงธุรกิจซึ่ง
โดยปรกติจะเก่ียวขอ้งกับการผลิต การน าเขา้ การจดัจ าหน่าย หรอืการตลาดของผลิตภณัฑท์ี่แสดงให้
เห็นถึงการออกแบบ  คนในวงการนี ้มีความใกลช้ิด และเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูแบบผลิตภณัฑเ์หล่านีไ้ดง้า่ย
กว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทราบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ แค็ตตาล็อก และฐานข้อมูลความ
แตกต่างของผลิตภณัฑ ์และมีอภิสิทธ์ิในการเขา้ถึงผูผ้ลิตและจดัหา บคุคลที่ติดต่อได ้งานแสดงสินคา้ 
และแหลง่ขอ้มลูอ่ืนๆ ที่ท  าใหไ้ดร้บัขอ้มลูลา่สดุในแวดวงที่เก่ียวขอ้ง  

ไม่จ  าเป็นตอ้งใหส้าธารณะชนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูการออกแบบที่เปิดเผยแลว้  จึงจะท าใหก้าร
ออกแบบขาดความใหม่ เพียงกลุ่มผูบ้ริโภคที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเคยเขา้ถึงแหล่งที่มีการเปิดเผยขอ้มลู
ก่อนวนัที่เก่ียวขอ้งก็จะถือวา่ขาดความใหมต่ามนิยามที่ก  าหนดไว ้  
ไม่ควรถือว่าการออกแบบนั้นไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน หากไดร้บัการเปิดเผยต่อบุคคลที่ผูกพันใน
ขอ้ตกลงการรกัษาความลับหรือในสัญญาใดๆ ที่ก  าหนดใหบุ้คคลเหล่านั้นหา้มเปิดเผยหรือสื่อสาร
เก่ียวกบัการออกแบบ ในท านองเดียวกนั การเปิดเผยการออกแบบภายในกลุม่คนแบบจ ากดัในลกัษณะ
ที่สาธารณชนหรือกลุ่มการคา้เฉพาะทางไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดต้ามปรกติหรืออย่างที่ควรเป็น ก็ไม่
ควรถือเป็นการเปิดเผยแบบผลิตภณัฑท์ี่มีผลผกูพนักบัประเด็นความใหม่ 

 
 

2.1.2 วันที่เกี่ยวขอ้งกบัความใหม่ 

โดยทั่วไป วนัที่เก่ียวขอ้งกับการพิจารณาความใหม่จะเป็นวนัยื่นค  าขอแบบปรกติในการขอจดทะเบียน
การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมกบัส  านกังานทรพัยส์ินอตุสาหกรรม ค าขอแบบปรกติคือสิ่งที่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดที่บญัญัติไวเ้พ่ือใหไ้ดว้นัยื่นค  าขอ 

 
 

2.1.2.1 สทิธิทีเ่กิดขึน้ก่อน 

หากผูข้อไดอ้า้งสิทธ์ิในค าขอที่ยื่นไวก้่อนหนา้นีต้ามอนสุญัญาปารสี วนัที่ใชพ้ิจารณาคือวนัที่ยื่นค  าขอจด
ทะเบียนครัง้แรก ระยะเวลาใชส้ิทธิจากการยื่นค  าขอไวก้่อนส าหรบัการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม
คือหกเดือน  หมายความวา่ ตอ้งยื่นค  าขอจดทะเบียนตอ่ส  านกังานไม่เกินหกเดือนนับจากวนัที่ยื่นค  าขอ
ครัง้แรก หากผูข้อไดอ้า้งสิทธิในค าขอที่ยื่นไวก้่อนหนา้นีต้ัง้แตส่องครัง้ขึน้ไป การพิจารณาจะยดึตามวนัที่
ยื่นค  าขอครัง้แรกสดุเป็นส าคญั  

ตามหลกัการว่าดว้ยสิทธิที่เกิดขึน้ก่อนตามอนสุญัญาปารีส การยื่นจดทะเบียนตามปรกติในประเทศที่
ผกูพนัในอนสุญัญาควรถือเป็นวนัที่ใชใ้นการพิจารณาความใหม ่ ในกรณีที่มีการยื่นค  าขอเขา้มาระหวา่ง
นี ้การเปิดเผยขอ้มลูหรือการกระท าอ่ืนใดเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ขอ้ 4.บี ของ
อนสุญัญาปารสีบญัญัติไวว้า่ 
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 “บี. ดังนั้น ค  าขอจดทะเบียนที่ยื่นในภายหลังในประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรปก่อนสิน้สุด
ชว่งเวลาที่อา้งถึงขา้งตน้จะตอ้งไม่ถกูเพิกถอนดว้ยเหตุที่วา่มีการกระท าใดๆ เกิดขึน้ระหว่าง
นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยื่นค  าขออีกหนึ่งฉบับการประกาศโฆษณาหรือการใชป้ระโยชน์
จากสิ่งประดิษฐ์ การเสนอขายแบบผลิตภัณฑ์ หรือการใชเ้ครื่องหมาย และการกระท า
ดังกล่าวไม่อาจก่อใหเ้กิดขึน้ของบุคคลที่สามหรือสิทธิใดๆ จากการครอบครองเป็นการ
สว่นตวั” 

 
โดยสามารถอ้างสิทธ์ิที่ เกิดขึน้ก่อนได้อย่างถูกต้องเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
เหมือนกนัทัง้หมดระหวา่งค าขอที่ยื่นครัง้แรกและค าขอที่ยื่นจดทะเบียนตอ่ส  านกังาน  แตจ่ะไมไ่ดร้บัสิทธิ
นี ้หากแบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอไดร้บัการพิจารณาวา่มีความแตกตา่งจากค าขอที่ยื่นครัง้  

ในกรณีที่การออกแบบผลิตภณัฑใ์นค าขออา้งอิงจากสิทธิไดย้ื่นไวก้่อนหนา้ซึง่มีหลายแบบผลิตภณัฑ์ ผู้
ขอสามารถขอถือสิทธิที่เกิดขึน้ก่อนกับแบบผลิตภัณฑท์ัง้หมด รวมถึงสิทธิบางส่วน  ตามที่อนุญาต
ภายใตอ้นสุญัญาปารสี29 

 
 

2.1.2.2 ระยะเวลาผอ่นผนัการพจิารณาความใหม่ 
 

ในกรณีที่กฎหมายไดก้ าหนดระยะเวลาผ่อนผนัหรอืชว่งเวลาคุม้ครองประโยชนข์องนกัออกแบบหรอืผูร้บั
โอนสิทธิในการเปิดเผยการออกแบบก่อนยื่นค  าขอ การเปิดเผยดงักล่าวอาจส าคญัต่อการพิจารณาว่า
เป็นไปตามขอ้ก าหนดเรือ่งความใหมห่รอืไม่30 

ข้อก าหนดเรื่องความใหม่อย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่ เข้มงวดมาก  ดังนั้น การเปิดเผยการออกแบบ
ผลิตภณัฑก์่อนวนัยื่นค  าขอแบบปรกติหรือวนัยื่นขอจดทะเบียนครัง้แรก (หากมี) อาจท าใหส้ญูเสียความ
ใหม่อันเป็นเงื่อนไขบังคับ การเปิดเผยรายละเอียดในแบบผลิตภัณฑจ์ะส่งผลต่อความใหม่ของแบบ
ผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอ โดยรวมไปถึงการเปิดเผยที่มาจากการกระท าของนักออกแบบเองหรือผูร้บัโอนสิทธิ  
หรอืมาจากการกระท าของผูท้ี่ไดร้บัแบบผลิตภณัฑม์าโดยทางตรงหรอืทางออ้มจากนกัออกแบบอยา่งถกู
กฎหมายหรอืโดยวิธีการทางกฎหมาย 

กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาผ่อนผันการพิจารณาความใหม่เพื่อประโยชน์ของนักออกแบบมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกันการเสียสิทธิจากการเปิดเผยการออกแบบก่อนหนา้นีห้รือการเปิดเผยโดยไม่
สมคัรใจ  นอกจากนี ้ยงัค  านึงถึงกรณีที่การเปิดเผยดงักลา่วมีความจ าเป็นตอ่การทดลองวางจ าหน่าย 

                                                
29 ดอูนสุญัญาปารีส มาตรา 4.เอฟ 
30 ดบูทบญัญติัใน BN DA s. 12, 13; KH art. 92; ID DL art. 3; LA IPL art. 30; MY DA, s. 12 (3); PH IP Code, s. 25, IP 
Rules r. 1503, 1601; SG DA s. 8, 9, 10; TH DA s. 6, 19, 57; และ VN IPL art. 65.4 ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังาน
ทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (การเพิกถอน) วรรค 5.5.1.9 ดว้ย 
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ผลิตภณัฑใ์นตลาด จดัท  าขอ้ตกลงการใหใ้บอนญุาตหรอืการจดัจ  าหน่าย หรอืแสดงผลงานการออกแบบ
ในงานแสดงที่จดัขึน้อยา่งเป็นทางการ 

ระยะเวลาผ่อนผันถกูก าหนดในกฎหมายใหเ้ป็นชว่งเวลาหลงัจากการออกแบบถกูเปิดเผยซึ่งเป็นช่วงที่
นักออกแบบ (หรือผูร้บัโอนสิทธิ) สามารถยื่นค  าขอจดทะเบียนการออกแบบนัน้ได ้โดยไม่ส่งผลเสียต่อ
ขอ้บงัคบัในเรื่องความใหม่  กล่าวคือ   การเปิดเผยการออกแบบในสภาวการณท์ี่ก  าหนดใหผ้่อนผันได้
นัน้ จะไมถ่กูน ามาพิจารณาในเรือ่งความใหมข่องการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

โดยทั่ วไป ระยะเวลาผ่อนผันมีก าหนดระยะเวลาให้สิบสองเดือนก่อนวันยื่นค  าขอจดทะเบียนกับ
ส านักงาน  ในกรณีที่ขอถือสิทธิการยื่นค  าขอครัง้แรก ระยะเวลาผ่อนผันจะมาก่อนวนัยื่นค  าขอครัง้แรก  
อยา่งไรก็ตาม กฎหมายอาจก าหนดระยะเวลาผ่อนผนัไวเ้พียงหกเดือน (แทนที่จะเป็นสิบสองเดือน) หรือ
อาจจ ากัดผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากระยะเวลาผ่อนผันในบางกรณีเท่านัน้ ตวัอย่างเช่น ในกรณีที่การ
เปิดเผยเกิดขึน้ในงานนิทรรศการที่เป็นหน่วยงานของรฐัหรอืไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานของรฐั หรอืการ
เปิดเผยอนัเป็นผลมาจากการกระท าที่ผิดกฎหมายหรอืการละเมิดตอ่นกัออกแบบหรอืผูร้บัโอนสิทธิ 

ผูต้รวจสอบจะตอ้งพิจารณาระยะเวลาผ่อนผันหากมีการรอ้งขอจากผูข้อหรือผูถื้อสิทธ์ิการจดทะเบียน
การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมเพ่ือป้องกันไม่ใหมี้การปฏิเสธการจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจด
ทะเบียนดว้ยเหตุผลของการเปิดเผยขอ้มลูที่เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน  ผูข้อหรือผูถื้อสิทธิจะ มี
ภาระการพิสจูนข์อ้เท็จจรงิที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหบ้งัคบัใชร้ะยะเวลาผ่อนผนั 

 

2.1.3 ช่องทางในการเปิดเผย 

การเปิดเผยการออกแบบที่ถือวา่เขา้ข่ายสาธารณชนสามารถเขา้ถึงได ้จะตอ้งมีลกัษณะที่การออกแบบ
นัน้พบเห็นไดห้รอืสามารถสืบคน้ไดจ้ากแหล่งขอ้มลูสาธารณะ  หวัขอ้ที่จะกลา่วต่อไปนีเ้ป็นแหล่งขอ้มลู
ส  าคญัที่ถือเป็นการเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นการเผยแพรก่ารออกแบบสูส่าธารณชน  

 
 

2.1.3.1 การใชใ้นเชงิพาณชิยแ์ละในทางการคา้ 
 

การเปิดเผยการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการน าแบบผลิตภัณฑท์ี่
ปรากฏรูปรา่งลกัษะของการออกแบบเขา้สู่ตลาด  หากแบบผลิตภณัฑถ์กูวางในตลาด การออกแบบนัน้
ถือว่าเปิดเผยสู่สาธารณะในทันที  เน่ืองจากผู้บริโภคสามารถเห็นและซื ้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง  
เช่นเดียวกับกรณีที่มีการแจกผลิตภัณฑ์ใหป้ระชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายในลักษณะตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ ์เพ่ือทดลองตลาดหรอืเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการโฆษณา 

 

2.1.3.2 การประกาศโฆษณาทั่วไป 
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รูปภาพหรือรูปถ่ายของผลิตภัณฑท์ี่แสดงรูปร่างลักษณะของการออกแบบลงในวารสารจากภาครฐั 
หนังสือพิมพ ์นิตยสาร หรือสิ่งพิมพอ่ื์นๆ นัน้จะเปิดเผยขอ้มลูในการออกแบบจนถึงขัน้ที่สามารถจ าแนก
ความแตกต่างในการออกแบบไดอ้ย่างชัดเจน ในการวิเคราะหว์่าการออกแบบดังกล่าวมีความใหม่
หรอืไมต่ามกฎหมาย จ าเป็นตอ้งน าสิ่งพิมพเ์หลา่นีม้าพิจารณา 

เช่นเดียวกับกรณีสิ่งพิมพเ์ฉพาะทาง เช่น วารสารเฉพาะทางและนิตยสารในแวดวง แฟชั่น เครื่องแต่ง
กาย การตกแตง่ภายใน สถาปัตยกรรม งานอดิเรก รถยนต ์หรอืเรือ่งทางเทคนิค  
นอกจากนี ้แค็ตตาล็อกทางอุตสาหกรรมและพาณิชยท์ี่แจกโดยผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภัณฑท์ี่
แสดงใหเ้ห็นการออกแบบเป็นขอ้มลูอา้งอิงที่สมเหตสุมผลในการพิจารณาสืบคน้งานที่ปรากฏอยู่แลว้
และการเปิดเผยการออกแบบที่มีมาก่อน เช่นเดียวกับกรณีแค็ตตาล็อกทั้งสองกลุ่มที่แจกอยู่ในแวด
วงการคา้ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งแค็ตตาล็อกที่แจกใหป้ระชาชนทั่วไปในวงกวา้ง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
สิ่งพิมพห์รอือยูใ่นอินเทอรเ์น็ต 

 

2.1.3.3 การประกาศโฆษณาโดยหนว่ยงานของรฐั 

การประกาศโฆษณาที่ออกโดยหน่วยงานทรพัยส์ินอุตสาหกรรมในประเทศ  (ส านักงานทรพัยส์ินทาง
ปัญญา) เชน่ ราชกิจจานเุบกษาและแถลงการณ ์เป็นแหลง่ที่มีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งเชน่กนั  หาก
กฎหมายไมไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑใ์นการประกาศโฆษณาที่ของหน่วยงาน
ของรัฐให้ถือเป็นการเปิดเผยการออกแบบต่อสาธารณชน  ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์ที่ส  าคัญของการ
ประกาศโฆษณาโดยหน่วยงานของรฐั  

การเปิดเผยภาพการออกแบบนัน้ แมว้่าจะเป็นหวัขอ้เฉพาะในทางราชการและแถลงการณ์   ไม่ไดมี้ผล
เฉพาะการประกาศโฆษณาที่เก่ียวขอ้งเฉพาะการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมเท่านัน้  แต่ยงัรวมถึง
การประกาศโฆษณาทัง้ในเรือ่งเครือ่งหมายการคา้ สิทธิบตัร และสิทธ์ิในทรพัยส์ินทางปัญญาอ่ืนๆ ดว้ย  

การประกาศอยา่งเป็นทางการในวารสารที่ไมไ่ดแ้สดงภาพการออกแบบผลิตภณัฑ ์แตเ่ปิดเผยเฉพาะค า
ขอจดทะเบียนการออกแบบโดยจะแสดงภาพแบบผลิตภัณฑ์ก็ต่อเม่ือมีผู้รอ้งขอ ก็ควรถือเป็นการ
เปิดเผยอยา่งสมบรูณเ์ชน่กนั 

 

2.1.3.4 การเปิดเผยขอ้มูลทางอนิเทอรเ์นต็ 

เว็บไซตแ์ละฐานขอ้มลูควรถือเป็นแหลง่ขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะ 

การเปิดเผยขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ตซึ่งสาธารณชนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูเก่ียวกับรูปรา่งลกัษณะของแบบ
ผลิตภัณฑไ์ดอ้ย่างชัดเจน ย่อมท าใหค้วามใหม่ของการออกแบบหมดไปในลักษณะเดียวกันกับการ
จ าหน่ายในเชิงพาณิชย ์
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การออกแสดงหรอืเสนอขายผลิตภณัฑใ์นเว็บไซตท์างอินเทอรเ์น็ตจะท าใหก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของการใช้
ประโยชนผ์ลิตภัณฑเ์หล่านีใ้นเชิงพาณิชย ์ ควรค านึงถึงการเปิดเผยในลักษณะนีด้ว้ย แมเ้ว็บไซตจ์ะ
ก าหนดไวว้่าตอ้งมีการสมคัรสมาชิกหรือจ่ายเงิน หรอืมีการป้องกันดว้ยรหสัผ่านส าหรบัการเขา้ถึงกลุ่ม
บคุคลในวงจ ากัด  กรณีนี ้ถา้การเขา้ถึงเว็บไซตไ์มไ่ดถ้กูจ  ากดัโดยขอ้ก าหนดเรือ่งการรกัษาความลบัและ
สามารถเขา้ถึงไดท้ัง้กลุม่ผูค้า้และแวดวงธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑด์งักลา่ว การเปิดเผยบนเว็บไซต์
นัน้ควรถือวา่เป็นการเปิดเผยตอ่สาธารณะ 

ในแต่ละกรณี จ าเป็นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจเก่ียวกับวันที่มีการเปิดเผยการออกแบบในเว็บไซต ์เพื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับวันยื่นค  าขอหรือวันยื่นค  าขอครั้งแรก   ทั้งนี ้ วันที่ มีการเปิดเผยข้อมูลทาง
อินเทอรเ์น็ตอาจไม่สามารถพบไดเ้สมอไป   แนวทางการปฏิบัติ (การเพิกถอน) ของส านักงาน OHIM 
ระบถุึงขอ้บง่ชีด้งัตอ่ไปนีว้า่สามารถถือไดว้า่วนัที่เปิดเผยขอ้มลูบนอินเทอรเ์น็ตมีความน่าเชื่อถือ31 

 
• เว็บไซตท์ี่มีการใหข้อ้มลูบนัทกึเวลาที่มีประวตัิการแกไ้ขไฟลห์รอืเว็บเพจ (เชน่ วิกิพีเดีย หรอืที่

แสดงไปกบัเนือ้หาโดยอตัโนมตัิ เชน่ ขอ้ความในฟอรมัและบล็อก) หรอื 

• ดชันีวนัที่จะถกูแสดงบนหนา้เว็บโดยโปรแกรมคน้หา (เชน่ จากแคชของกเูกิล้) หรอื 

• ภาพบนัทกึหนา้จอของเว็บเพจจะแสดงวนัที่ที่ใหม้า หรอื 

• ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัเป็นปัจจบุนัของเว็บเพจ สามารถพบไดจ้ากเวบ็ที่ใหบ้รกิารจดัเก็บ
เอกสารแบบถาวรทางอินเทอรเ์น็ต 

 

2.1.3.5 การเปิดเผยขอ้มูลในงานแสดงตอ่สาธารณชน 
 

กฎหมายอาจก าหนดใหมี้ระยะเวลาผ่อนผันในกรณีการเปิดเผยการออกแบบผลิตภณัฑใ์นงานแสดงซึ่ง
จดัขึน้อย่างอิสระหรอืจดัขึน้ภายใตเ้ง่ือนไขของอนสุญัญาปารสี เพื่อใหก้ารคุม้ครองแบบผลิตภณัฑท์ี่จดั
แสดงในงานแสดงระดบันานาชาติซึง่หน่วยงานภาครฐัเป็นผูจ้ดัหรอือนญุาตใหจ้ดั32 

อาจมีการเปิดเผยการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมเป็นครัง้แรกในงานนิทรรศการหรืองานแสดง
สินคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ืองานเหล่านีใ้ชเ้พ่ือเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่หรือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นที่มีการขาย
เป็นช่วงเวลาหรือมีเฉพาะฤดูกาล  ในการตัดสินความใหม่ของการออกแบบ ควรพิจารณาภาพแสดง
แบบผลิตภณัฑใ์นงานแสดง 
                                                
31 ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (การเพิกถอน) วรรค 5.5.1.4 ดว้ย 
32 อนสุญัญาปารีส ขอ้ 11(1) ก าหนดวา่ 

(1) ตามกฎหมายในประเทศ ประเทศในสหภาพยโุรปตอ้งใหค้วามคุม้ครองชั่วคราวแก่สิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถไดร้บัสิทธิบตัร 
ผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน ์การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม และเครื่องหมายการคา้ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจดัแสดงใน
งานนิทรรศการระดบันานาชาติท่ีเป็นทางการหรือไดร้บัการยอมรบัอยา่งเป็นทางการซึง่จดัขึน้ในอาณาเขตใด ๆ ของตน 
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40 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

กฎหมายอาจอนุญาตให้มีระยะเวลาผ่อนผันที่จ  ากัดหลังการเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงแบบ
ผลิตภัณฑ ์(โปรดดูหัวขอ้ 2.1.2.2)  อย่างไรก็ตาม กฎหมายอาจระบุว่าระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวจะ
บงัคบัใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีที่มีการเปิดเผยในงานแสดงระดับนานาชาติที่เป็นทางการหรือไดร้บัอนญุาต
จากหน่วยงานรฐั  ดงันัน้แลว้ การเปิดเผยผลิตภณัฑใ์นงานแสดงที่ไมไ่ดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานรฐัอาจ
ท าใหก้ารออกแบบที่ปรากฎในผลิตภณัฑเ์หลา่นีข้าดความใหม ่

ตวัอย่างการเปิดเผยที่ขาดความใหม่เน่ืองจากงานแสดงจดัโดยไม่ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานของ
รฐั33 

แบบผลิตภัณฑท์ีย่ื่นจดทะเบียน: 

ค าขอเลขที่: 3-2007-00452 – “รถจกัรยานยนต”์ LCL: 12-11  

วนัยื่นขอจดทะเบียนครัง้แรก: 4 มกราคม พ.ศ. 2550 – วนัที่ยื่นขอจดทะเบียน: 
12 เมษายน พ.ศ. 2550 

 

 

 

 

หลกัฐานการเปิดเผยแบบผลิตภัณฑ:์ 

                                                
33 ตวัอยา่งจากหน่วยงานของประเทศเวียดนาม 
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41 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 
แบบผลิตภณัฑนี์ถ้กูปฏิเสธเน่ืองจากขาดความใหม ่เพราะปรากฏในเอกสารที่อา้งถึงถกูเปิดเผย
ในงานแสดงที่จดัขึน้ ณ กรุงจาการต์า ประเทศอินโดนีเซียก่อนวนัยื่นขอจดทะเบียนครัง้แรก  ผู้
ขอระบวุา่แบบผลิตภณัฑด์งักลา่วไดร้บัการเปิดเผยในงานแสดงการระดบันานาชาติ  อยา่งไรก็ดี 
ผู้ยื่นค  าขอไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่างานแสดงดังกล่าวเป็นงานแสดงระดับนานาชาติที่เป็น
ทางการตามที่ก  าหนดภายใตก้ฎหมายของประเทศเวียดนาม 

 
กฎหมายประเทศเวียดนามยงัอนญุาตใหมี้ระยะเวลาผ่อนผนัหกเดือนหลงัจากการเปิดเผยผลิตภณัฑท์ี่มี
การแสดงแบบผลิตภัณฑ์ ณ งานแสดงระดับชาติที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐในประเทศ
เวียดนาม 

 
 

2.2 การพิจารณาความใหม่ 

 

2.2.1 เอกลกัษณข์องแบบผลิตภณัฑ ์
 

การพิจารณาความใหม่ท  าไดโ้ดยการเปรียบเทียบแบบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณากับแบบ
ผลิตภณัฑอ่ื์นที่ไดร้บัการเปิดเผยก่อนวนัยื่นค  าขอหรอืวนัที่ยื่นค  าขอครัง้แรก 

โดยหลกัการแลว้ แบบผลิตภณัฑท์ี่จะไดร้บัการพิจารณาวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเรือ่งความใหม ่หากไม่
พบงานที่ปรากฏอยู่แล้วมีรูปลักษณ์เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรพิจารณาความแตกต่างเพียง
เล็กน้อยซึ่งไม่มีนัยส  าคัญต่องานออกแบบ หรือไม่สามารถสังเกตเห็นได้ และไม่ควรพิจารณา
รายละเอียดที่ไม่เป็นสาระส าคญัเม่ือท าเทียบงานที่ปรากฏอยู่แลว้  ความแตกต่างจากงานที่ปรากฏอยู่
แลว้เพียงเล็กนอ้ยไมค่วรสง่ผลใหเ้กิดความใหม่  

ความแตกต่างหรอืการปรบัเปลี่ยนของรูปลกัษณท์ี่ไมถื่อวา่มีนัยส  าคญั ไม่สามารถสงัเกตเห็นได ้หรือไม่
เป็นสาระส าคัญ หากพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผูบ้ริโภคไม่ไดส้ามารถสงัเกตได้ หรืออาจ
รบัรูไ้ดเ้ม่ือมีการพิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดเท่านัน้ ผูบ้ริโภคทั่วไปอาจมีความรอบคอบและความ
ใส่ใจในระดับที่ไม่เท่ากัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ ์  ควรพิจารณาส่วนนีด้ว้ยเพื่อประเมิน
ความใหมใ่นกรณีนี ้

ตวัอย่างแสดงความแตกต่างที่ไม่มีนัยส  าคญัในการออกแบบ จะไม่สามารถหลบเลี่ยงการพิจารณาให้
ขาดความใหมไ่ด้34 

 

                                                
34 ตวัอยา่งโดยหน่วยงานของประเทศเวียดนาม  
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42 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 
แบบผลิตภัณฑท์ีย่ื่นจดทะเบียน: ค าขอเลขที่: 3-2006-01570  
วนัที่ยื่นจด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
“ขวดน า้ปลา” – LCL: 09-01 

 

 

หลักฐานงานทีป่รากฏอยู่แล้ว: การจดทะเบียนเลขที่: HK 0211665.5M004  
ส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญา: ฮอ่งกง 
วนัประกาศโฆษณา: 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
“ขวดพลาสติก” LCL: 09-01 

 

 
 

การออกแบบที่ยื่นขอถกูปฏิเสธเน่ืองจากขาดความใหม่  เม่ือเทียบกบัหลกัฐานงานที่ปรากฏอยู่
แลว้ซึง่มีความแตกตา่งอยา่งไม่มีนยัส  าคญัในส่วนฝาปิด กน้ขวด ไหล ่และลวดลายรูปใบไมบ้น
ขวดเทา่นัน้ 

 



คูมื่อกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

 

17 

43 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 
 
การเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส  าคญัในคณุลกัษณะของแบบผลิตภณัฑท์ี่อยูใ่นการตรวจสอบ เม่ือเทียบกับ
การออกแบบก่อนหนา้นีท้ี่มีการเปิดเผยหรืออา้งถึงเทียบกับแบบผลิตภัณฑท์ี่ถูกตรวจสอบ อาจท าให้
แบบผลิตภัณฑท์ี่มีในภายหลังมีความแตกต่างอย่างสังเกตเห็นได้ และมีความใหม่เม่ือเทียบกับการ
ออกแบบก่อนหนา้นี ้

การพิจารณาระดับขัน้ในการปรบัเปลี่ยนรูปลกัษณแ์ละความใหม่ของการออกแบบผลิตภณัฑเ์กิดขึน้
ภายหลงัเม่ือเทียบกบังานที่ปรากฏอยูแ่ลว้ ควรใชเ้กณฑภ์าพลกัษณโ์ดยรวม (ดหูวัขอ้ 2.2.2) 

 
 

2.2.2 มุมมองต่อภาพลกัษณโ์ดยรวม 
 

ในการประเมินความใหม่สามารถพิจารณาไดจ้ากมุมมองต่อภาพลักษณ์โดยรวมของการออกแบบที่
พิจารณาอยูเ่ทียบกบัภาพลกัษณโ์ดยรวมของงานที่ปรากฏอยูแ่ลว้  

โดยใหพ้ิจารณาว่าภาพลกัษณท์ี่เห็นในครัง้แรกนัน้ ท  าใหก้ารออกแบบที่พิจารณาอยู่มีลักษณะเหมือน
หรือคลา้ยกับงานที่ปรากฏอยู่แลว้หรือไม่  การใชเ้กณฑ์มุมมองต่อภาพลักษณ์โดยรวมนี ้หน่วยงาน
ตรวจสอบควรพิจารณาจากมมุมองของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นผูใ้ชห้ลกั 

ตัวอย่างแสดงใหเ้ห็นถึงการพิจารณาความใหม่ตามเกณฑ์มุมมองต่อภาพลักษณ์โดยรวมของการ
ออกแบบผลิตภณัฑท์ี่เป็นขอ้พิพาท 

 
 

ตัวอย่าง 135 

 

แบบผลิตภัณฑท์ีย่ื่นจดทะเบียน:  ค าขอเลขที่: 3-2006-00347 – “ตวัควบคมุไฟ” 

วนัที่ยื่นขอจดทะเบียน:   27 มีนาคม พ.ศ. 2549 LCL: 13-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 ตวัอยา่งโดยหน่วยงานของประเทศเวียดนาม 
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44 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานงานทีป่รากฏอยู่แล้ว: ค าขอเลขที่: 3-2004-00180 – สิทธิบตัรเลขที่: 8695 

“อินเวอรเ์ตอร”์ – LCL: 13-02 
 

 

 

การออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอถกูปฏิเสธเน่ืองจากขาดความใหม่ แมแ้บบผลติภณัฑท์ี่ยื่นขอไม่
เหมือนกบังานที่ปรากฏอยูแ่ลว้ทัง้หมด (งานที่ปรากฏอยูแ่ลว้มีปุ่ มและหนา้จอแอลซีดีซึง่ไม่
ปรากฏในแบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอ) แตมี่การเปิดเผยลกัษณะหลกัทัง้หมดในงานที่ปรากฏอยูแ่ลว้ 
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45 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 236 

 
ค าขอจดสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์"อา่งลา้งหนา้" ยื่นวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

 
 

                              แบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอจดทะเบียน                              งานที่ปรากฏอยูแ่ลว้ 
 

 
การสืบคน้แบบผลิตภณัฑท์ี่มีอยู่ในปัจจบุนัพบ “อ่างลา้งหนา้” ที่มีก่อนหนา้นีใ้นฐานขอ้มลูของ
ส านกังานสิทธิบตัรและเครือ่งหมายการคา้ของสหรฐัอเมรกิา 

แบบผลิตภัณฑ์ทั้งสองแบบปรากฏเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสัพรอ้มรายละเอียดส าคัญในแบบ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นความลาดชันตรงส่วนกลางของอ่าง ในขณะที่ขอบดา้นบนโคง้ขึน้  ความ
แตกตา่งอยูท่ี่ สว่นลา่งของแบบผลติภณัฑท์ี่ยื่นขอจด ซึง่ตืน้กวา่และสงูกวา่งานที่ปรากฏอยูแ่ลว้ 

แบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอจดมีรูปทรงของขอบดา้นบนเหมือนกับงานที่ปรากฏอยู่แลว้ แต่มีความ
สูงไม่เท่ากัน  ความสูงที่แตกต่างกันไม่ไดท้  าใหรู้ปร่างลักษณะของแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอจด
ทะเบียนมีความแตกตา่งจากการออกแบบที่มีอยู ่ดงันัน้จงึไมถื่อวา่มีความใหม่37 

 

2.2.3 การประกอบงานทีป่รากฏอยูแ่ล้วเข้าด้วยกัน 
 

โดยหลกัการแลว้ ความใหม่จะไดร้บัการวินิจฉัยโดยปราศจากอคติบนพืน้ฐานของภาพลกัษณโ์ดยรวมที่
เห็นในครัง้แรกนั้นมีความเหมือน ความคลา้ย หรือความแตกต่างระหว่างแบบผลิตภัณฑส์องชิน้ (หรือ
มากกว่านั้น) ผูต้รวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบทีละอนัแยกกันจนครบทัง้หมด ตามที่มีปรากฏต่อ
สายตาผูบ้รโิภคในระหวา่งการใชง้านผลิตภณัฑต์ามปรกติ 

ไมค่วรประเมินความใหม่โดยการเปรียบเทียบแบบผลิตภณัฑก์บัลกัษณะที่ถกูประกอบรวมกนัของงานที่
ปรากฏอยูแ่ลว้ตัง้แตส่องแบบขึน้ไป เพราะโดยทั่วไปแลว้ การรวมคณุลกัษณะตา่งๆ ของงานที่ปรากฏอยู่
แลว้ ยอ่มจะท าใหเ้กิดการออกแบบที่มีความใหม่ เวน้เสียแตว่า่ภาพลกัษณท์ี่เห็นครัง้แรกของแบบ 

                                                
36 ตวัอยา่งจากคู่มือตรวจสอบค าขอรบัสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทย, หนา้ 73 
37 ตามค าอธิบายท่ีใหใ้นคู่มือตรวจสอบค าขอรบัสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทย, หนา้ 73 
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ผลิตภัณฑท์ี่ยื่นขอไม่แตกต่างจากภาพลักษณโ์ดยที่เห็นครัง้แรกของงานที่ปรากฏอยู่แลว้ในหนึ่งแบบ
ผลิตภณัฑห์รอืมากกวา่  

หากภาพลกัษณโ์ดยรวมที่เห็นในครัง้แรกชีใ้หเ้ห็นวา่การออกแบบผลิตภณัฑด์งักลา่วมีความแตกตา่งกนั 
ผูต้รวจสอบก็ไมค่วรตีความวา่มีความคลา้ยกนั โดยการรวมลกัษณะตา่งๆ ที่จากหลายแบบผลิตภณัฑซ์ึง่
ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ 

อย่างไรก็ดี หากการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่รวมเอาคณุลกัษณะต่างๆ จากงานที่ปรากฏอยูแ่ลว้มาใชห้รือ
มาเป็นแรงบนัดาลใจนัน้ มีความคลา้ยอย่างมากกบังานที่ปรากฏอยู่แลว้เม่ือมีการพิจารณาภาพลกัษณ์
โดยรวม ในกรณีนี ้อาจพิจารณาไดว้่าการออกแบบผลิตภัณฑนี์ข้าดความใหม่อันเป็นเงื่อนไขบังคับ   
นอกจากนี ้กฎหมายภายในประเทศ อาจมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในส่วนที่เก่ียวข้องกับความใหม่ เช่น 
ความคิดสรา้งสรรค ์ขัน้การประดิษฐ์ หรอืลกัษณะที่เป็นเอกลกัษณ์38 

 

2.2.4 ความมีอิสระในการออกแบบ 

เพ่ือพิจารณาหาความใหม่ในการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ควรพิจารณาว่านักออกแบบมีอิสระ
แค่ไหนในการก าหนดรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑท์ี่อยู่ในการพิจารณา รูปร่างลักษณะที่ปรากฏในการ
ออกแบบผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมจะแสดงใหเ้ห็นว่าผูอ้อกแบบมีความเป็นอิสระมากนอ้ยเพียงใดที่จะ
เพ่ิมคณุลกัษณะที่ก  าหนดไวเ้พ่ือความสวยงามในการออกแบบวตัถชุิน้นัน้ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีวัตถุประสงคใ์นการแสดงรูปลักษณ์ข้าวของเครื่องใช้และ
ผลิตภัณฑท์างอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วตัถุประสงคข์องการออกแบบคือการท าใหส้ิ่งของ
ผลิตภณัฑมี์ความน่าพึงใจในเชิงความสวยงามที่ปรากฏต่อสายตาและตอบสองความตอ้งการของผูซ้ือ้  
โดยไม่รวมถึงหน้าที่การท างานเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์  หากแบบผลิตภัณฑ์มีคุณค่าดา้นความ
สวยงามแต่รูปรา่งลกัษณะเป็นตวัขัดขวางหรือเป็นอปุสรรคต่อการใชง้านหรือการท างานตามที่ตัง้ใจไว้
ของสิ่งของที่ เป็นสินค้าที่ แสดงให้เห็นถึงการออกแบบ  การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่บรรลุ
วตัถปุระสงค ์

ผลจากการที่แบบผลิตภัณฑป์รากฏในผลิตภัณฑห์รือสิ่งของซึ่งมีหนา้ที่ตามที่ก  าหนดไวค้ือ การที่นัก
ออกแบบจะถกูจ ากัดอิสระในการออกแบบในระดับหนึ่งเสมอ เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงคณุลกัษณะต่างๆ 
ของรูปทรงผลิตภณัฑท์ี่รองรบัแบบผลิตภณัฑน์ัน้ๆ โดยที่คณุลกัษณะตา่งๆ ดงักลา่วมีความส าคญัในการ
ท าใหผ้ลิตภณัฑน์ัน้ๆ สามารถท าหนา้ที่ไดต้ามวตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนดไวแ้ละใชง้านไดต้ามวตัถปุระสงค ์

                                                

38 ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม มีการบงัคับใชข้อ้ก าหนดวา่ดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์ อาจมีการเปรียบเทียบการออกแบบ
กบัคณุลกัษณะรวมกนัท่ีมาจากการออกแบบก่อนหนา้นีห้นึ่งหรือสองอนั และอาจไดร้บัการปฏิเสธเน่ืองจากขาดความคิด
สรา้งสรรค ์หากพบวา่เป็นเพียงแค่การรวมกนัของคณุลกัษณะท่ีเปิดเผยมาก่อนหนา้นีส้องดา้นหรือมากกวา่ 
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ลกัษณะของผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งจะเป็นตวัชีใ้หเ้ห็นวา่ความคิดสรา้งสรรคข์องนกัออกแบบแสดงออกมา
หรือถูกจ ากัดมากแค่ไหน  บางผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะที่ถูกปรับตามมาตรฐานให้สอดคล้องกับ
ขอ้ก าหนดบางอย่างในเชิงหนา้ที่และเทคนิค  คณุลกัษณะเหล่านัน้จะพบไดท้ั่วไปในผลิตภณัฑป์ระเภท
นั้น ๆ นอกจากนี ้นักออกแบบแทบไม่มีอิสระหรือไม่มีอิสระเลยในการปรบัเปลี่ยน  โยกยา้ย หรือซ่อน
คณุลกัษณะที่วา่มาเม่ือท าการออกแบบผลิตภณัฑเ์หลา่นี ้

ความเป็นอิสระของนกัออกแบบในการก าหนดรูปทรงผลิตภณัฑ ์รูปทรงของโทรศพัทมื์อถือ จะมีขอ้จ ากัด
มากกวา่การออกแบบอ่ืนๆ อยา่งลวดลายของผลิตภณัฑว์อลลเ์ปเปอรห์รอืสิ่งทอ  โทรศพัทมี์คณุลกัษณะ
ตา่งๆ หลายประการซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑอ์ย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้เช่น แผง
แป้นพิเศษหรอืหนา้จอตรงสว่นหนา้ของอปุกรณ ์ คณุลกัษณะดงักลา่วมีความจ าเป็นในเชิงหนา้ที่และนกั
ออกแบบไมอ่าจเพิกเฉยหรอืซอ่นมนัไว ้ นักออกแบบจะมีอิสระเพียงนอ้ยมากในการออกแบบรูปลกัษณ์
ของผลิตภณัฑป์ระเภทนี ้

ในท านองเดียวกนั ทกุอปุกรณท์ี่มีคณุลกัษณะเชิงหนา้ที่การใชง้านและขอ้จ ากัดในการออกแบบเหมือนๆ 
กนั หรอืมีคณุลกัษณะที่ถกูปรบัตามมาตรฐาน มีแนวโนม้ที่จะมีความความคลา้ยคลงึกนั  ในกรณีนี ้การ
มีสว่นรว่มของนกัออกแบบในการก าหนดรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑก็์มีแนวโนม้ที่จะเห็นไดไ้มช่ดัเจนและมี
ความเด่นชดันอ้ยกว่าในกรณีของผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งถกูปรบัตามมาตรฐานนอ้ยกว่าและเอือ้ใหมี้อิสระใน
การออกแบบมากกวา่ 
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3. การปรากฏแก่สายตา 
 
 

3.1 หลักการ 
 

การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท าใหเ้กิดรูปลกัษณบ์างอย่างแก่ผลิตภณัฑห์รอืสิ่งของที่เป็นสินคา้
อรรถประโยชน ์ แบบผลิตภณัฑค์วรดงึดดูสายตาและมองออกได ้  ดงันัน้ แบบผลิตภณัฑค์วรใหผู้บ้รโิภค
ที่เป็นกลุม่เป้าหมายมองเห็นได ้และใหผู้ใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ัน้มองเห็นไดด้ว้ย39 

คณุลกัษณะของแบบผลิตภณัฑท์ี่ไม่สามารถมองเห็นหรือไม่สามารถสงัเกตได้ระหว่างการใชง้านตาม
ปรกติหรอืตามคณุลกัษณะส าหรบัผลิตภณัฑน์ัน้ จะไมส่ามารถน ามาอา้งเพ่ือการจดทะเบียนได ้ ในกรณี
นี ้การใชต้ามปรกติจะหมายถึงการใชผ้ลิตภณัฑห์รอืสิ่งของโดยผูใ้ชง้านจรงิ ไมว่า่จะเป็นบคุคลทั่วไปหรอื
ผูใ้ชท้ี่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพหรอืผูใ้ชเ้ฉพาะทาง เชน่  แพทย ์โปรแกรมเมอร ์หรอืชา่งซอ่มรถยนต ์

การใชง้านผลิตภณัฑต์ามปรกติจะไมร่วมถึงการสบัเปลี่ยนชิน้สว่นเพ่ือซอ่มหรอืการบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัร 
เครื่องมือ หรืออปุกรณท์ี่มีชิน้ส่วนและส่วนประกอบภายใน  ซึ่ง ผูใ้ชง้านจริงจะไม่เปิดหรือถอดแยกสิ่ง
เหลา่นีใ้นระหวา่งการใชต้ามปรกติ ตามหนา้ที่การใชง้านตามวตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนดไวข้องผลิตภณัฑ ์ 
ประเด็นของการปรากฏไดแ้ก่สายตา ส่วนใหญ่อาจเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑส์องกลุ่ม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท์ี่
ซบัซอ้นซึง่ประกอบดว้ยหลายชิน้ส่วนและผลิตภณัฑท์ี่มีรูปแบบการจดัวางเพื่อใชง้านตามปรกติไดต้ัง้แต่
สองแบบขึน้ไป 

 
 

3.2 ผลิตภัณฑ์ทีซั่บซ้อนและรูปแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ 

 

ผลิตภณัฑท์ี่ซบัซอ้น คือผลิตภณัฑท์ี่ประกอบดว้ยหลายส่วนหรอืมีหลายชิน้สว่นที่น  ามาประกอบกนัเป็น
อปุกรณ ์เครือ่งจกัร หรอืผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ใหมี้ขนาดใหญ่ขึน้   สว่นและชิน้สว่นตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถน ามา
ประกอบกัน ถอดแยก และแทนที่ได ้ ทว่าอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นในระหว่างการใชง้านหรือ
ท างานตามปรกติของอปุกรณ ์

สว่นหรอืชิน้สว่นที่อยูภ่ายในผลิตภณัฑท์ี่ซบัซอ้นจะไมป่รากฏแก่สายตาของผูซ้ือ้หรอืผูใ้ชอ้ปุกรณท์ี่ 

                                                
39 ดบูทบญัญติัใน BN DA s. 2(1) “การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม”; KH DL art. 89; LA IPL art. 15.2; MY DA s. 
3(1) “การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม”; PH IP Code, s. 112, IP Rules r. 1500; TH DA s. 3 “การออกแบบ”; VN IPL 
art. 64.3, DR r. 35.3.b(iii) ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (การเพิกถอน) 
วรรค 5.5.2.1 “ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการปรากฏแก่สายตา” ดว้ย 
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ประกอบแลว้เสรจ็ในระหวา่งการใชง้านตามปรกติ  

กรณีนีเ้กิดขึน้กับอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์เช่น คอมพิวเตอรห์รือโทรศพัทมื์อถือ หรืออปุกรณท์ี่มีกลไก เช่น 
ป๊ัมหรอืกังหนั เป็นตน้  อปุกรณเ์หล่านีเ้ป็นผลิตภณัฑท์ี่ซบัซอ้นซึ่งประกอบขึน้จากหลายส่วนและหลาย
ชิน้สว่นที่เชื่อมตอ่กนั  

หากแบบผลิตภณัฑป์รากฎในส่วนประกอบหรือชิน้ส่วนของอปุกรณท์ี่ซบัซอ้น และผูบ้ริโภคทา้ยสดุจะ
มองไม่เห็นส่วนหรือชิน้ส่วนนัน้ในระหว่างการใชง้านอปุกรณน์ัน้ ในกรณีนี ้ผูต้รวจสอบสามารถปฏิเสธ
ปฏิเสธการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑส์  าหรบัส่วนประกอบหรือชิน้ส่วนนั้นได ้สิทธิในแบบ
ผลิตภณัฑค์วรครอบคลมุเฉพาะผลิตภณัฑแ์ละวตัถทุี่ปรากฏแก่สายตาทัง้หมดหรือบางส่วนในระหว่าง
การท างานและการใชง้าน40 

ไม่จ  าเป็นว่าทุกส่วนของผลิตภัณฑท์ี่ซบัซอ้นจะตอ้งมองเห็นไดต้ลอดเวลา หากขณะมีการใชง้านหรอืมี
การท างานตามปรกติ สามารถมองเห็นผลิตภัณฑไ์ดบ้างส่วน บางต าแหน่ง บางช่วง บางขั้นตอน ก็
เพียงพอแลว้ที่ถือว่ามีลกัษณะพืน้ฐานส าคญัที่สามารถรบัรูไ้ด ้ ตวัอย่างเช่น หากการใชง้านตามปรกติ
ผลิตภณัฑส์ามารถเปิดปิดไดผ้ลิตภณัฑ ์ ส่วนหรือรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑท์ี่ปรากฏใหเ้ห็นในขณะเปิด
ใชง้านตามปรกติ ควรถือเป็นคณุลกัษณะที่ปรากฏแก่สายตาเม่ือพิจารณาถึงการจดทะเบียนและการมี
ผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ ์

ตวัอย่างภาพแสดงแบบผลิตภณัฑท์ี่มีการจดัวางหลายลกัษณะในระหวา่งการใชง้านตามปรกติสามารถ
ดทูี่หวัขอ้ 8.4 “รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑข์ณะใชง้าน” 

ตวัอย่างต่อไปนีแ้สดงส่วนและชิน้ส่วน ภายในผลิตภัณฑท์ี่ซบัซอ้นและมักมองไม่เห็นในระหว่างการใช้
งานผลิตภณัฑต์ามปรกติ 
 

 
 

การบภุายในส าหรบัยานพาหนะ41 
 

                                                
40 ขอ้ก าหนดท่ีวา่สว่นประกอบและชิน้สว่นตอ้งมองเห็นไดใ้นช่วงการใชง้านตามปรกติอาจใชไ้มไ่ดใ้นประเทศสมาชิกอาเซียน
บางประเทศ 
41 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ DM 085065 
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ขอ้ตอ่หลงัคาเลื่อนส าหรบัรถบรรทกุ42 
 
 

 

         ตวัแปลงความถ่ี [ไฟฟา้]43 
 

 
     ภายในของประตขูองรถยนต ์44 

 

                                                
42 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ DM/084724  
43 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ DM 085126 
44 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ DM/084240 
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4. คุณลักษณะเชิงเทคนิคหรือลักษณะการใช้งาน 

 

4.1 หลักการและเหตุผลในการปฏิเสธความคุ้มครอง 
 

สิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมใหค้วามคุม้ครองเฉพาะความงามที่ปรากฎซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญของผลิตภณัฑ ์ไม่ครอบคุมถึงลักษณะการใชง้านหรือคุณสมบัติทางเทคนิคที่ปรากฎอยู่ในการ
ออกแบบ45 

คณุลกัษณะดา้นรูปรา่งรูปทรงของผลิตภัณฑจ์ะไม่อยู่ในสิทธิในการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
หากคณุลกัษณะนัน้มีผลดา้นเทคนิค ดา้นการใชง้านหรือท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการคา้ซึ่งเก่ียวขอ้ง
กับกระบวนการทางอตุสาหกรรม การขนส่ง  การส่งมอบ หรือลกัษณะที่เหมาะสมดา้นการใชง้านของ
ผลิตภณัฑ ์ 

คณุลักษณะทางรูปรา่งรูปทรงของผลิตภัณฑเ์พ่ือตอบสนองต่อการสั่งการ หรือใหคุ้ณสมบัติที่เป็นขอ้
ไดเ้ปรียบในการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิธีการสรา้งสรรค์ อันซึ่งคุณลัษณะดังกล่าวอาจขอถือสิทธิ
ความคุม้ครองหรอืไดร้บัความคุม้ครองในค าขอรบัสิทธิบตัรการประดิษฐ์ หรอือนสุิทธิบตัรได ้ 

จากเหตผุลขา้งตน้ การแกปั้ญหาเชิงเทคนิคไมค่วรไดร้บัสิทธิผกูขาดในความคุม้ครอง หากการแกปั้ญหา
เชิงเทคนิคนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบที่ก  าหนดขึน้เพื่อการประดิษฐ์
และสาระส าคัญทางเทคนิคอ่ืนๆ แตกต่างจากการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเข้าถึงการ
สรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาเชิงเทคนิคถือไดว้า่มีความส าคญัตอ่เทคโนโลยีและการพฒันาเศรษฐกิจ  

เน่ืองจากนโยบายภาครฐั คณุสมบตัิทางรูปรา่งรูปทรงที่ระบุวา่เป็นไปในเชิงเทคนิค ควรไดร้บัสิทธิความ
คุม้ครองผ่านระบบสิทธิบตัรการประดิษฐ์ (รวมถึงการคุม้ครองผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน์) ซึ่งมีเงื่อนไข
ทางกฎหมายที่มีความเหมาะสมในการพิจารณาว่าควรไดร้บัสิทธิความคุม้ครองนั้นหรือไม่  ดังนั้น 
นโยบายภาครฐัก าหนดว่าควรมีการคุม้ครองการสรา้งสรรคซ์ึ่งเป็นการป้องกันการแข่งขันทางการคา้  
(โดยสิทธิบตัรการประดิษฐ์) เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนด  

คณุสมบตัิดา้นการใชง้านและคณุสมบตัิทางรูปรา่งลกัษณะที่เป็นไปในเชิงเทคนิคไมส่ามารถไดร้บัความ
คุม้ครอง หลกัการและเหตผุลในการแยกคณุลกัษณะในเชิงการใชง้านออกจากความคุม้ครองการ 
                                                
45 ดบูทบญัญติัใน BN DA, s. 2(1) “การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม” (a) และ (b); KH art. 90; LA IPL art. 22.1; MY 
DA, s. 3(1) “การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม” (a) และ (b); PH IP Code, s. 113.2, IP Rules r. 1501(a); SG DA s. 
2(1) “การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม” (a) และ (b); VN IPL art. 64.1, r. 33.7.b(i), 35.3.b ดแูนวทางปฏิบติัของ
ส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (การเพิกถอน), วรรค 5.3 และ 5.5.2.1 ดว้ย 
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ออกแบบผลิตภณัฑ ์จะถกูน าไปใชค้วบคูก่บัรูปรา่งรูปทรงอ่ืนๆ ซึง่ถกูระบไุวโ้ดยขอ้พิจารณาทางเทคนิค  

ผลทางปฎิบัติในการแยกวิธีการเชิงเทคนิคออกจากความการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
กรณีรูปลกัษณะหรือรูปรา่งรูปทรงโดยรวมของผลิตภัณฑห์รือคณุลักษณะพืน้ฐานส าคญัทัง้หมดของ
รูปรา่งรูปทรงถกูก าหนดในเชิงเทคนิค หรือเป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นเชิงการใชง้านแต่เพียงอย่างเดียว 
รูปรา่งรูปทรงนัน้จะไม่สามารถจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมได้ ถึงแมว้่าส่วนส าคญั
ของผลิตภณัฑน์ัน้จะมีการปล่อยใหผู้อ้อกแบบไดใ้ชค้วามงามทางศิลปะไดอ้ย่างเป็นอิสระและสามารถ
เพิ่มคุณค่าความงามแก่รูปร่างรูปทรงของผลิตภัณฑไ์ด้  ผู้ตรวจสอบควรตอ้งท าการปฏิเสธการจด
ทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมในกรณีที่รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑมี์การตอบสนองเฉพาะ
หนา้ที่การใชง้าน  

อย่างเช่น รูปทรงผลิตภณัฑ์ต่อไปนีอ้าจถกูปฏิเสธการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม 
และการจดทะเบียนนีอ้าจถูกประกาศเป็นโมฆะ ดว้ยเหตุที่ว่าคุณลักษณะพืน้ฐานส าคัญทัง้หมดของ
รูปลักษณ์ถูกก าหนดจากขอ้ก าหนดเชิงเทคนิคหรือขอ้พิจารณาในเชิงหนา้ที่การใชง้านแต่เพียงอย่าง
เดียว 

 

ที่มา 
http://www.centralfasteners.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Hoses F 

ittings_240.html และ http://www.landwide-screw.com/en/product/HEX- 
HEAD/Self_Drilling_Screw_Hex_Head-001.html 

 
 

คาน [การก่อสรา้ง]46 

                                                
46 ตวัอยา่งน ามาจากการจดทะเบียนการออกแบบระหวา่งประเทศ DM/086395 

http://www.centralfasteners.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Hoses
http://www.landwide-screw.com/en/product/HEX-
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4.2 การประเมินหน้าทีก่ารท างาน 

การพิจารณาในการปฎิเสธค าขอตามหลกัพืน้ฐานของเรื่องหนา้ที่การใชง้าน (การเพิกถอน) ว่าจะมีผล
บงัคบัหรอืไม ่ผูต้รวจสอบจะตอ้งพิจารณาจากหนา้ที่การใชง้านหรอืพิจารณาวตัถปุระสงคด์า้นประโยชน์
ใชส้อยของผลิตภณัฑว์่าคืออะไร ควรน าชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑแ์ละการจ าแนกประเภท
ผลิตภัณฑท์ี่ไดร้บัจากผูข้อรบัสิทธิบตัรหรอืผูถื้อสิทธิในการจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณาดว้ย ผู้
ตรวจสอบอาจพิจารณาจากเอกสารอ่ืนๆ ที่มีการเปิดเผย ชึ่งมีความเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นดว้ย 
รวมถึงพิจารณาจากค าขอรบัสิทธิบตัรการประดิษฐ์หรืออนสุิทธิบตัรที่เป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกันทัง้ในและ
ตา่งประเทศ            และสื่อที่ใชใ้นการโฆษณาที่เผยแพรโ่ดยผูผ้ลิตหรอืผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑน์ัน้  

คณุสมบตัิทางดา้นเทคนิคหรือการใชง้านที่มีผลต่อคุณลกัษณะเฉพาะของการออกแบบนั้น  ตอ้งไดร้บั
การประเมินอย่างเป็นกลางตามมุมมองเชิงเทคนิค ซึ่งความเขา้ใจพืน้ฐานของผู้บริโภคหรือผูใ้ชง้าน
เก่ียวกบัการใชง้านเชิงเทคนิคของคณุลกัษณะ ที่ปรากฎของผลิตภณัฑน์ัน้ไมก่ี่ยวขอ้งกบัการพิจารณา  

รูปรา่งรูปทรงที่ควรถกูพิจารณาวา่เป็นลกัษณะการใชง้าน ตามกรณีตอ่ไปนี ้

 รูปรา่งรูปทรงที่มีความจ าเป็นในการท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถใชง้านตามวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ
หรอืเป็นไปเพ่ือความเหมาะสมตามหลกัสรรีศาสตรข์องผลิตภณัฑ ์

 รูปร่างรูปทรงที่ท  าให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้  ท  าให้ลดขั้นตอนการผลิตหรือการ
ประกอบ (ดว้ยการท าใหป้ระหยดัวตัถดุิบหรอืลดการใชพ้ลงังานลง) 

 รูปรา่งรูปทรงที่มีความสะดวกในการขนสง่หรอืจดัเก็บ 

 รูปรา่งรูปทรงที่ท  าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความแข็งแรง ทนทานหรอืท างานไดด้ีมากยิ่งขึน้ 

 รูปรา่งรูปทรงท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ขา้กนัไดพ้อดีหรอืเช่ือมตอ่กบัผลิตภณัฑอ่ื์นได  ้

ควรยังคงมีการปฏิเสธตามหลักพืน้ฐานดา้นคุณสมบัติดา้นการใชง้าน โดยไม่ค  านึงว่าการใชง้านนั้น
สามารถทดแทนกันไดด้ว้ยการใชง้านไดห้ลากแบบ การปฏิเสธไม่สามารถตกไปไดแ้มว้่ารูปรา่งรูปทรง
อ่ืนๆ มีหนา้ที่เทียบเทา่กนัหรอืมีผลและขอ้ดีเหมือนกนั  

ขอ้ยกเวน้ดา้นการพิจารณาคุณสมบัติการใชง้านขึน้อยู่กับขอ้เท็จจริงว่า  ไม่มีคุณลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑท์ี่ถูกสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นอิสระของผูอ้อกแบบ เก่ียวกับวัตถุประสงคใ์นการเพิ่มคุณค่าทาง
ความงามแต่ยงัคงถกูก าหนดดว้ยวตัถปุระสงคด์า้นการใชง้านของผลิตภณัฑน์ัน้  และน่ีจะเป็นปัจจยัใน
การใชพ้ิจารณา โดยไมเ่ก่ียวขอ้งในการพิจารณาวา่มีผลตอ่การใชง้าน อาจจะมีผลในการใชง้านดา้น 
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เทคนิคอื่นๆ ที่ถกูเปิดเผยในกระบวนการทางศิลปะ  

 รูปรา่งรูปทรงที่ถกูเปิดเผยและถกูขอรบัสิทธิความคุม้ครองในเอกสารสิทธิบตัรการประดิษฐ์หรือเอกสาร
ที่เป็นไปในเชิงเทคนิค             ที่เก่ียวขอ้งกับประเภทของผลิตภณัฑ ์ซึ่งจะถกูจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาว่าเป็นคุณสมบัติด้านการใช้งาน ที่ขอรับสิทธิในเอกสารอนุสิทธิบัตรควร
สนันิษฐานวา่เป็นการแกปั้ญหาเชิงเทคนิค  

ตวัอยา่งรูปทรงที่มีหนา้ที่การใชง้านส าหรบัผลิตภณัฑท์ี่ระบไุว ้
 

 

 

“รองเทา้แตะที่มีสายที่สรา้งขึน้มาและวิธีใชง้าน”47  
 
 

 

 

“แปรงแตง่ผมส าหรบัท าผมลอนและวธีิใชง้าน”48 

 
 
 

ประเภทของรูปร่างรูปทรงที่ มีการใช้งานนั้นอาจไม่เหมาะสมในการรับจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม คือการออกแบบพืน้ผิวที่มีหนา้ที่ในการจบัยดึ การดงึ หรอืทางกายภาพ หรอืมี 

                                                
47 ตวัอยา่งมาจากเอกสารสิทธิบตัรของสหรฐัอเมริกา US09089184 เขา้ถึงไดท่ี้ patentscope.wipo.int/search/en 
48 ตวัอยา่งมาจากเอกสารสิทธิบตัร PCT/EP2014/056817 เขา้ถึงไดท่ี้ patentscope.wipo.int/search/en 
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ผลทางเทคนิคอ่ืนๆ ในความจรงิแลว้การออกแบบพืน้ผิวอาจมีเป็นไปไม่ไดท้ี่จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ
ในดา้นความงามหรือการตกแต่ง ไม่ควรที่จะละเวน้ในการท าการปฏิเสธตามหลักเกณฑพ์ืน้ฐานตาม
หลกัคณุสมบตัิการใชง้าน (โปรดดขูอ้ 4.3 ดา้นลา่งนี)้ 
 

ตัวอย่าง ลวดลายพืน้ผิวต่อไปนีไ้ม่อาจอา้งสิทธ์ิเป็นการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมส าหรบัยาง
รถยนตไ์ด ้หากรูปทรงและรูปลกัษณถ์กูก าหนดจากการท างานแตเ่พียงอยา่งเดียว  

 

[ที่มา  http://www.cdxetextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/treaddesign. 
html] 

 

4.3 ข้อห้ามเร่ืองหน้าทีก่ารใช้งานมาก่อนคุณลักษณะด้านความสวยงาม 

 

หากคณุลักษณะดา้นหนา้ที่การใชง้านของรูปทรงซึ่งมาจากขอ้ก าหนดหรือขอ้พิจารณาทางเทคนิคแต่
เพียงอย่างเดียวไดก้ลายมามีรูปลักษณ์ที่สวยงามน่ามอง ก็ยังตอ้งจ ากัดความคุม้ครองด้วยเหตุที่
เก่ียวเน่ืองกบัหนา้ที่การใชง้าน อยา่งไมอ่าจหลีกเลี่ยงได ้

หากรูปทรงโดยรวมทัง้หมดของผลิตภณัฑท์ี่อา้งสิทธ์ิในค าขอมีความจ าเป็นในเชิงหนา้ที่การใชง้านหรือ
ถูกก าหนดจากหน้าที่เชิงเทคนิคแต่เพียงอย่างเดียว ผู้ตรวจสอบตอ้งปฏิเสธค าขอจดทะเบียนโดยไม่ตอ้ง
พิจารณาถึงคณุค่าดา้นความสวยงามของรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ ถา้หากรูปทรงนัน้ไดร้บัการจดทะเบียน
เป็นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม การจดทะเบียนนัน้ตอ้งถกูถอน ยกเลิก หรอืเพิกถอน ดว้ยเหตุ
ที่เก่ียวเน่ืองกบัหนา้ที่การใชง้าน 

ยกตัวอย่างเช่น รูปทรงของพัดลมกังหันอาจมีความน่าพึงใจในเชิงความสวยงาม  (โปรดดูดา้นล่าง)  
อย่างไรก็ตาม หากทกุองคป์ระกอบและรายละเอียดของรูปทรงในคณุลักษณะแต่ละดา้นของอปุกรณไ์ด้
ถกูก าหนดจากขอ้พิจารณาเชิงหนา้ที่การใชง้านและเทคนิคในเชิงกลไกและพลศาสตร ์ก็ไม่อาจอา้งสิทธ์ิ
ในรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑใ์นฐานะการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมได ้ ในกรณีนี ้นักออกแบบจะ
ไมมี่อิสระในการใสร่ายละเอียดดา้นความสวยงามในรูปทรงของผลิตภณัฑ ์ จงึไมส่ามารถอา้งสิทธ์ิ 

http://www.cdxetextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/treaddesign
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รูปทรงดังกล่าวในฐานะสิ่งประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรหากเป็นไปตามเงื่อนไขเก่ียวกับ
ความสามารถในการจดสิทธิบตัร 

 

 
 

  ที่มา: https://grabcad.com/library/fan-for-turbofan-engine 
 

4.4 อะไหล่และการเชื่อมต่อ 

 

สิทธิในการออกแบบจะไมค่รอบคลมุคณุลกัษณะของการออกแบบที่จ  าเป็นตอ้งท าซ  า้เพื่อใหผ้ลิตภณัฑท์ี่
แสดงใหเ้ห็นการออกแบบสามารถติดตัง้ เชื่อมต่อ หรอืประกอบเขา้ในผลิตภณัฑอี์กชิน้หนึ่ง เพ่ือที่ว่าทัง้
สองส่วนจะไดท้  าหนา้ที่ตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้49 ดงันัน้ใหถื้อว่าคณุลกัษณะดงักล่าวเป็นคณุลกัษณะ
เชิงหนา้ที่การใชง้านและจะไมไ่ดร้บัการจดทะเบียนการออกแบบ  ทัง้นี ้จะมีการใชม้าตรฐานเรื่องหนา้ที่
การใชง้าน (โปรดดขูอ้ 4.5 ดา้นลา่งนี)้ 

ตวัอยา่งตอ่ไปนีแ้สดงใหเ้ห็นส่วน (เกลียวสกรู) ของผลิตภณัฑ ์(หวัเทียน) ที่ไม่สามารถอา้งสิทธ์ิไดเ้พราะ
มีหนา้ที่การท างาน เน่ืองจากช่วยใหผ้ลิตภัณฑต์รงึอยู่ในต าแหน่งไดเ้พื่อที่จะไดส้ามารถท างานไดต้าม
วตัถปุระสงค์50 

 

                                                
49 ดบูทบญัญติัใน BN DA, s. 2 และ 10; KH Law, art. 90; LA IPL art. 22.1; MY DA, s. 3; PH IP Code, s. 113.2, IP 
Rules r. 1501(a); SG DA s. 2(1); VN IPL art. 64.1 ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป 
(EUIPO) (การเพิกถอน), สว่น 5.4 ดว้ย 
50 ตวัอยา่งจากหน่วยงานทรพัยส์ินทางปัญญาของประเทศมาเลเซีย 
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ในท านองเดียวกัน อาจถือว่ารูปทรงใดๆ ก็ตามของวตัถ ุเช่น อะไหล่ที่ตอ้งท าซ า้ทัง้อันโดยมีรูปทรงและ
รูปลกัษณท์ี่เหมือนกนัเพ่ือใหส้ว่นดงักลา่วสามารถเขา้ไปเช่ือมตอ่กบัผลิตภณัฑท์ี่ประกอบดว้ยหลายสว่น
โดยมีสว่นดงักล่าวเป็นส่วนประกอบ จะมีหนา้ที่ในแงก่ารใชง้านเพียงอยา่งเดียว  ดงันัน้จึงไม่ไดร้บัความ
คุม้ครองในฐานะการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม51  กรณีนีเ้ป็นเรื่องของอะไหล่และชิน้ส่วนต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับที่เรียกว่า ‘crash parts’ ของรถยนตแ์ละอปุกรณ์อ่ืนๆ ที่จ  าเป็นตอ้งท าซ า้ใหอ้อกมา
เหมือนกนัเพ่ือจะไดเ้ขา้ไปเช่ือมตอ่กบัสว่นอ่ืนที่เหลือในผลิตภณัฑท์ี่ประกอบดว้ยหลายสว่น 

ตวัอยา่งตอ่ไปนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการออกแบบอะไหล่ที่รบัจดทะเบียนได ้แตอ่าจมีขอ้จ ากดัวา่ตอ้งเชื่อมต่อ
กนัได ้(‘must fit’ หรอื ‘must match’) ในกรณีที่มีขอ้จ  ากดัดงักลา่ว52 

 

 
 

 
 

4.5 คุณลักษณะด้านหน้าทีก่ารใช้งานและความสวยงามรวมกัน 

 

ตามนิยามแลว้ หากถึงในขัน้ที่การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่ปรากฏในในวตัถทุี่มีลกัษณะเชิง
หนา้ที่การใชง้านและอรรถประโยชน ์คณุลกัษณะทัง้หมดของแบบผลิตภณัฑจ์ะคงไวซ้ึ่งหนา้ที่การใชง้าน
และประโยชนใ์ชส้อยของวตัถุที่แสดงใหเ้ห็นแบบผลิตภัณฑ ์ การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่ดีจะ
เพ่ิมคุณค่าดา้นความสวยงามแก่รูปลกัษณข์องสิ่งของที่เป็นสินคา้ที่มีประโยชนใ์ชส้อยโดยไม่ขัดขวาง 
เป็นอปุสรรค หรอืแทรกแซงหนา้ที่การใชง้าน 

                                                
51 มาตรฐาน ‘must-match’ อาจไมไ่ดบ้งัคบัใชใ้นประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 
52 ตวัอยา่งน ามาจากการจดทะเบียนการออกแบบระหวา่งประเทศ DM/053625 
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อย่างไรก็ตาม เฉพาะเม่ือรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑโ์ดยรวมทัง้หมดถกูก าหนดจากหนา้ที่การใชง้าน และ
ไมมี่คณุลกัษณะใดที่หนกัไปในดา้นความสวยงาม ควรตอ้งปฏิเสธการจดทะเบียนการออกแบบ (โปรดดู
ขอ้ 4.1 ขา้งตน้) 

สว่นใหญ่ การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ไดแ้ก่ รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑท์ี่มีประโยชนใ์ชส้อย จะ
รวมคณุลกัษณะเชิงหนา้ที่การใชง้านเขา้กับคณุลกัษณะดา้นความสวยงามเขา้ไวด้ว้ยกัน ในความเป็น
จรงิ คณุลกัษณะเดียวกันอาจมีหนา้ที่การใชง้านและความสวยงามไปพรอ้มกัน ในกรณีที่นักออกแบบได้
ออกแบบคณุลกัษณะเหลา่นีเ้พ่ือจะไดบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ัง้สองดา้น 

ดงันัน้แลว้ การคุม้ครองแบบผลิตภณัฑจ์ะไมข่ยายไปถึงคณุลกัษณะของรูปลกัษณข์องวตัถทุี่มีหนา้ที่การ
ใชง้าน เน่ืองจากการที่คณุลกัษณะเหล่านีมี้ความจ าเป็นในการท าใหว้ตัถดุงักล่าวสามารถท าหนา้ที่ของ
ตวัเอง หรือเน่ืองจากคณุลกัษณะเหล่านีมี้ขอ้ดีอ่ืนๆ ในเชิงเทคนิคหรือเศรษฐกิจ  ในทางตรงกันขา้ม ไม่
ควรปฏิเสธคณุลกัษณะของรูปลกัษณแ์ละรูปทรงที่บางสว่นสอดรบักบัความตัง้ใจของนกัออกแบบในการ
ท าใหผ้ลิตภณัฑมี์มมุที่น่ามองขึน้ หากพิจาณาจากมาตรฐานหนา้ที่การใชง้าน  

ในทางปฏิบัตินั้น หมายความว่าการที่คุณลักษณะของแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งดา้นหรือมากกว่านั้นไม่
สามารถอา้งสิทธ์ิไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ก็จะไม่ท  าใหต้ัวแบบ
ผลิตภณัฑท์ัง้ชิน้ที่ตอ้งการจดทะเบียนหรือต่ออายเุป็นโมฆะ  เฉพาะเม่ือพบว่าคณุลกัษณะพืน้ฐานส าคัญ
ทุกด้านของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ถูกก าหนดจากหน้าที่การใช้งานแต่เพียงอย่า งเดียว และขาด
คณุลักษณะที่ไม่เก่ียวกับหนา้ที่การใชง้านอย่างสิน้เชิง จึงจะตอ้งมีการปฏิเสธและปฏิเสธหรือเพิกถอน
การจดทะเบียน 

ตวัอย่างรองเทา้วิ่งต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็นการออกแบบที่ประกอบดว้ยคณุลกัษณะเชิงหนา้ที่การใชง้านที่
จ  าเป็นต่อการยึดเกาะ ความมั่นคง และการยศาสตร ์กับคุณลักษณะดา้นความสวยงามที่รวมเขา้ไว้
ดว้ยกนัเพ่ือท าใหผ้ลิตภณัฑน์่ามอง 
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[ที่มาhttp://strengthrunning.com/2013/04/newton-gravity-running-shoe- review/, 
http://runblogger.com/2012/09/saucony-grid-type-a5- running-shoe.html, 

และ http://runblogger.com/2012/04/womens-running-shoe-reviews- merrell.html ตามล าดบั] 
 

 

ควรรบัจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมที่ มีทั้งคุณลักษณะเชิงหนา้ที่การใชง้านและ
คณุลกัษณะดา้นความสวยงาม หรือมีคณุลกัษณะหนึ่งอยา่งหรอืมากกวา่นัน้ที่นกัออกแบบตัง้ใจก าหนด
ไวเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคด์า้นความสวยงาม  อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายที่บังคบัใช้ การจด
ทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมที่รวมคุณลักษณะที่ผสมผสานกันเหล่านีจ้ะครอบคลุม
เฉพาะคณุลกัษณะดา้นความสวยงามในการออกแบบแตไ่ม่ครอบคลมุคณุลกัษณะเชิงหนา้ที่การใชง้าน  
คณุลกัษณะและองคป์ระกอบของการออกแบบที่มีหนา้ที่การใชง้านหรือมีความจ าเป็นเชิงเทคนิคจะไม่
ครอบคลมุในการจดทะเบียน แมว้า่จะบรูณาการอยูใ่นการออกแบบโดยรวมของผลิตภณัฑก็์ตาม 

ผลอีกอยา่งที่จะเกิดขึน้จากหลกัการนีค้ือ ไมค่วรพิจารณาคณุลกัษณะของการออกแบบที่มีความจ าเป็น
ดา้นหนา้ที่การใชง้าน หรอืที่ถกูก าหนดจากขอ้พิจารณาทางเทคนิคเม่ือเปรยีบเทียบการออกแบบที่อยูใ่น 

http://strengthrunning.com/2013/04/newton-gravity-running-shoe-
http://runblogger.com/2012/09/saucony-grid-type-a5-
http://runblogger.com/2012/04/womens-running-shoe-reviews-%20merrell.html
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การพิจารณากบัการออกแบบอ่ืนๆ  (ที่มีมาก่อนหรือมีในภายหลงั)  ไม่ควรน าคณุลกัษณะเชิงหนา้ที่การ
ใชง้านและเทคนิคมาพิจารณาในการพิจารณาหาความใหม่ของการออกแบบ หรอืความคลา้ยระหว่าง
การออกแบบสองอันหรือมากกว่านั้น เน่ืองจากคุณลักษณะเหล่านี ้อยู่นอกขอบเขตการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นการออกแบบที่ประกอบด้วยคุณลักษณะเชิงหน้าที่การใช้งาน กับ
คณุลกัษณะดา้นความสวยงาม ในผลิตภณัฑท์ี่มีประโยชนใ์ชส้อย53 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 ตวัอยา่งจากส านกัทรพัยส์ินทางอตุสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย 
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5. ความขัดแย้งกับสิทธิท์ีม่ีมาก่อน 

 
 

หากกฎหมายภายในประเทศไดก้ าหนดเรือ่งนีไ้ว ้การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมอาจไมไ่ดร้บัการจด
ทะเบียนอยา่งถกูตอ้ง หากจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑห์รอืการใชใ้นเชิงพาณิชยมี์ความขดัแยง้กับ
สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาที่มีมาก่อนหนา้ 

ความขัด แย้งดั งก ล่ า วอาจ เกิ ด ขึ ้น  โด ย เฉพ าะอย่ า งยิ่ ง ในส่ วนที่ เ ก่ี ย วกั บ การออกแบบ
ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมที่ไดร้บัการจดทะเบียนไวก้่อนหน้านี ้หรือเครื่องหมายการคา้ที่ไดร้บัการจด
ทะเบียนไวก้่อนหนา้หรือมีชื่อเสียง ลิขสิทธ์ิที่เกิดขึน้ก่อนในงานที่ไดร้บัการคุม้ครอง หรอืสิทธิที่มีอยู่ในชื่อ
บคุคล ภาพบคุคล หรอืรูปภาพ54 
 

 
 

5.1 สิทธิทีมี่มาก่อนในการออกแบบทีไ่ด้รับการจดทะเบียน 

 

หากการออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมที่ยื่นขอเหมือนกันกับการออกแบบผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมที่
ไดร้บัการจดทะเบียนไวก้่อนหน้านี ้หรือมีความแตกต่างจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไดร้บัการจด
ทะเบียนไวก้่อนหนา้นีเ้ฉพาะในเรือ่งของคณุลกัษณะหรือรายละเอียดที่ไม่ท  าใหม้มุมองของผูใ้ชง้านหรือ
ผู้บริโภคที่ มีความเชี่ยวชาญ เห็นว่าภาพลักษณ์โดยรวมของแบบผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน  
หน่วยงานตรวจสอบ (ฝ่ายจดทะเบียนหรือฝ่ายตุลาการ) ควรปฏิเสธการจดทะเบียน  แต่หากการ
ออกแบบไดร้บัการจดทะเบียนแลว้ การจดทะเบียนดงักลา่วอาจถกูถอน  ยกเลิก หรอืเพิกถอน 

หน่วยงานตรวจสอบควรใชม้าตรฐานเดียวกันกับที่ใชใ้นการพิจารณาหาความใหม่ของการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับงานที่ปรากฏอยู่แลว้ ไม่ว่าจะไดร้บัหรอืยงัไม่ไดร้บัการจด
ทะเบียน (โปรดดหูวัขอ้ที่ 2) 

หน่วยงานตรวจสอบควรเช่ือว่าการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่ไดร้บัการจดทะเบียนก่อนหนา้นีมี้
ความถกูตอ้ง  อยา่งไรก็ตาม ผูข้อหรือผูถื้อสิทธิในการออกแบบที่มาภายหลงัสามารถโตแ้ยง้ในประเด็น
เรือ่งความสมบรูณข์องการจดทะเบียนตามกฎหมายในกระบวนการพิจารณาการปฏิเสธหรอืเพิกถอน 

 
 
 
 

                                                
54 ดบูทบญัญติัใน BN DA, s. 9(2)(a), DR, 13, 14; MY DA, s. 12(2)(b); SG DA s. 5(2)(a), 27(2)(a), DR r. 11 ดแูนวทาง
ปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (การเพิกถอน), ขอ้ 5.6, 5.7 และ 5.8 ดว้ย 
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5.2 สิทธิทีมี่มาก่อนในเคร่ืองหมายทีมี่ความบ่งเฉพาะ 

หากการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่ยื่นจดทะเบียนเหมือนกับเครือ่งหมายการคา้ที่ไดร้บัการจด
ทะเบียนไวก้่อนหนา้นีห้รือมีชื่อเสียง หรือมีความแตกต่างจากเครือ่งหมายการคา้ดงักลา่ว เฉพาะในเรือ่ง
คณุลกัษณะหรอืรายละเอียดที่จะไมส่รา้งมมุมองตอ่ภาพลกัษณโ์ดยรวมที่แตกตา่งออกไปตอ่ผูเ้ช่ียวชาญ
หรือผูบ้ริโภคทั่วไปของผลิตภณัฑเ์หล่านัน้ หน่วยงานที่ตรวจสอบ (ฝ่ายบรหิารหรือตลุาการ) ควรปฏิเสธ
การจดทะเบียน หากการออกแบบผลิตภัณฑไ์ดร้ ับการจดทะเบียนแมว้่ามี เครื่องหมายที่มีมาก่อน
หนา้ที่อยู่ในขอ้พิพาท การจดทะเบียนอาจถูกถอน  ยกเลิก หรือเพิกถอนจากส านักงานทรพัยส์ินทาง
ปัญญาหรอืศาล 

สถานการณนี์อ้าจเกิดขึน้ในกรณีที่เครื่องหมายการคา้ที่ไดร้บัการจดทะเบียนไวก้่อนหนา้นีห้รือที่เป็นที่
รูจ้กักนัดีเป็นรูป 3 มิติหรือรูปภาพ  รูปทรงของผลิตภณัฑ ์ที่ใส่ผลิตภณัฑ ์หรอืบรรจภุณัฑผ์ลิตภณัฑ ์อาจ
ถือว่าเป็นเครือ่งหมายการคา้ และสามารถไดร้บัการจดทะเบียนส าหรบับางผลิตภณัฑ ์หากมีการปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดที่บังคบัใชภ้ายใตก้ฎหมายเครื่องหมายการคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้ก าหนดเก่ียวกับ
ความบง่เฉพาะและการขาดหนา้ที่การใชง้าน 

หากค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมใช้ ท าซ า้ หรือประกอบดว้ย (โดยไม่มีการ
อนญุาตอย่างถกูตอ้ง) เครื่องหมายการคา้ที่ไดร้บัการจดทะเบียนหรือที่มีชื่อเสียง ที่เป็นของบุคคลที่สาม 
บคุคลนีอ้าจปฏิเสธการจดทะเบียนหรอืรอ้งขอใหก้ารจดทะเบียนถกูถอน  ยกเลิก หรอืเพิกถอน อยา่งไรก็
ตาม หน่วยงานตรวจสอบไมค่วรปฏิเสธหากผูย้ื่นค  าขอเป็นผูถื้อสิทธิในเครือ่งหมายที่มีมาก่อนหนา้นีห้รือ
ยื่นหลกัฐานที่แสดงการความยินยอมจากผูถื้อสิทธิในเครือ่งหมายการคา้ ในท านองว่า เครื่องหมายนัน้
นัน้อาจรวมอยูใ่นการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมดว้ย 
รูป 3 มิติและเครื่องหมายรูปภาพที่เป็นลวดลายพืน้ผิวต่อไปนี้เป็นตัวอย่างรูปทรงและรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  แต่ยังสามารถจดทะเบียนเป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมไดด้ว้ยส าหรบัผลิตภณัฑท์ี่แสดงใหเ้ห็นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ตวัอยา่งแนวทางพิจารณาตรวจสอบเครือ่งหมายการคา้ของประเทศฟิลิปปินส,์ หนา้ 126 
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ตวัอยา่งค าขอจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ระหวา่งประเทศ เลขที่ 1061835 ยื่นภายใตพ้ิธีสารมาดรดิ  
 
 

 
ที่มา http://knitcrochetpat.com/burberry- pattern-background/ และ 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article- 2515445/Is-Burberry-losing-rights-infamous-
checked-design-Fashion- house-threat.html ตามล าดบั 

 
 

 

ที่มา http://vector-magz.com/search/louis- vuitton-pattern/ และ 
http://www.mycolorfashion.com/201108/louis-vuitton- romance-pump-in-monogram-

idylle.html ตามล าดบั

http://knitcrochetpat.com/burberry-
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-%202515445/Is-Burberry-losing-rights-infamous-checked-design-Fashion-%20house-threat.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-%202515445/Is-Burberry-losing-rights-infamous-checked-design-Fashion-%20house-threat.html
http://vector-magz.com/search/louis-
http://www.mycolorfashion.com/201108/louis-vuitton-%20romance-pump-in-monogram-idylle.html
http://www.mycolorfashion.com/201108/louis-vuitton-%20romance-pump-in-monogram-idylle.html
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5.3 สิทธิทีมี่มาก่อนในงานทีมี่ลิขสิทธ์ิ 

การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมอาจมีทัง้ลกัษณะของหนา้ที่การใชง้านและความสวยงาม  แบบ
ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมทุกๆ ชิน้ เป็นไปตามแนวคิดทางศิลปะที่ใชก้ับผลิตภัณฑอ์รรถประโยชน์หรือ
สิ่ งของที่ เป็ นสิ นค้าทางอุตสาหกรรมหรือหัต ถกรรม   ซึ่ ง เป็ น เหตุผลว่ าท า ไมการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมจงึไดร้บัการยอมรบัภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิวา่เป็น ‘ผลงานดา้นศิลปะประยกุต’์55 

งานที่ เป็นศิลปะที่ เป็นที่มาของทุกการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาจถูกสรา้งขึ ้นโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือแสดงในผลิตภณัฑท์างอตุสาหกรรม หรอือาจถกูสรา้งขึน้เพ่ือวตัถปุระสงคท์างศิลปะแต่
เพียงอย่างเดียว และตอ่มาถกูปรากฏในสิ่งของที่เป็นสินคา้อรรถประโยชน ์ไม่วา่จะเป็นกรณีใด ผูส้รา้งงาน
จะไดล้ิขสิทธ์ิมาแตแ่รกและสามารถควบคมุการใชง้านดงักลา่วที่มีในภายหลงั 

หากไม่ไดใ้หส้ิทธิทางเศรษฐกิจในงานที่เป็นพืน้ฐานอยา่งมากพอแก่ผูย้ื่นค  าขอจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมหรือผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งก่อนหนา้นี ้  การจดทะเบียนอาจถูกปฏิเสธหรือเพิกถอน
โดยผูถื้อสิทธิในลิขสิทธ์ิ 

ในท านองเดียวกัน หากการออกแบบผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมที่ยื่นขอจดทะเบียนท าซ า้หรือแสดงงาน
ศิลปะแนวปะติมากรรมหรือรูปภาพหรือผลงานดา้นศิลปะประยกุต์ โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากศิลปินหรือ
นักออกแบบงานนั้นๆ การจดทะเบียนอาจถูกปฏิเสธจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ (ฝ่ายบริหารหรือตุลา
การ) จากการปฏิเสธโดยผูถื้อสิทธิในลิขสิทธ์ิในตวังาน  หากการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมไดร้บั
การจดทะเบียน การจดทะเบียนอาจถกูถอน  ยกเลิก หรอืเพิกถอนตามการรอ้งขอของผูถื้อสิทธิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
55 ดบูทบญัญติัเรื่อง ‘ผลงานศิลปะประยกุต’์ ในกฎหมายลิขสิทธ์ิของ BN, s. 2 และ 6; KH art. 7(h); ID art. 12(1)(f); LA art. 
92.1.1.9; MY, s. 3, 7(1)(c), 7(5) และ 7(6); PH, s. 171.10; SG DA s. 2(1); TH s. 4; และ VN IPL art. 14.g 
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6. นโยบายภาครัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดขีอง
ประชาชน 

 

6.1 การพิจารณาเบือ้งต้น 

 

ลักษณะบ่งเฉพาะควรสรา้งขึน้ระหว่างแนวคิด “นโยบายภาครัฐ” และ “ความสงบเรียบรอ้ยของ
ประชาชน” และ “ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 

“นโยบายภาครฐั” และ “ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน” จะอา้งถึงกรอบกฎหมายทั่วไปของรฐัใดรฐั
หนึ่ง จนถึงหลกัการและเหตผุลและวตัถปุระสงคท์ี่เป็นพืน้ฐานของกรอบกฎหมายนัน้ นอกจากกฎหมาย
ปฏิฐานและบทบญัญัติของฝ่ายบริหารที่ใชบ้งัคบัภายในประเทศ กรอบของกฎหมายรวมถึงสนธิสญัญา
ระหว่างประเทศและพนัธสญัญาระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่รบัรองโดยรฐั รวมถึงหลกักฎหมายที่ถือเอาค า
พิพากษาเป็นบรรทัดฐาน แหล่งที่มาของกฎหมายเหล่านีส้ะทอ้นและแสดงใหเ้ห็นถึงโนบาย  หลักการ
พืน้ฐาน และคา่นิยมของรฐันัน้ๆ 

“ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” เป็นชดุหลกัการที่ยอมรบัโดยทั่วไปในสงัคมที่ก  าหนดแนวทางปฏิบตัิและ
กฎความประพฤติในสงัคมหรอืชมุชนหนึ่งๆ หลกัการและกฎเหล่านีไ้ม่ได้อธิบายไวใ้นกฎหมายปฏิฐาน
หรอืบรรทดัฐานของฝ่ายบรหิาร และอาจเปลี่ยนไปเม่ือเวลาเปลี่ยน อาจค่อนขา้งแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ
ประเทศ หรือภายในภูมิภาคและชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในประเทศเดียวกัน  หลักการและกฎทางศีลธรรม
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมที่สังคมในชาติหรือชุมชนตอ้งการรกัษาไว ้ ศีลธรรมอันดีของประชาชนถูก
น ามาใช้ควบคู่ไปกับบรรทัดฐานทางกฎหมายปฏิฐานซึ่งโดยทั่ วไปไม่เก่ียวข้องกับประเด็นหรือ
รายละเอียดประเภทนี ้อนัเป็นเรือ่งของ “ศีลธรรม” 

เน่ืองจากความหมายของค าว่า “นโยบายภาครัฐ” และ “ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน” และ 
“ศีลธรรมอันดีของประชาชน” เป็นเรื่องของแต่ละประเทศ จึงสามารถพิจารณาและตัดสินใจโดย
หน่วยงานระดบัชาติที่มีอ  านาจในแตล่ะประเทศตามแต่ละกรณีเทา่นัน้ การตดัสินใจวา่สิ่งใดขดัตอ่ความ
สงบเรียบรอ้ยของประชาชนหรือมาตรฐานของเรื่องศีลธรรมที่มีอยู่จะตอ้งขึน้อยู่กับบริบททางการเมือง 
วฒันธรรม และศาสนา ถ่ินที่อยูใ่นประเทศที่เก่ียวขอ้ง56 

นอกจากนี ้ปัจจัยต่างๆ เช่นระดับของความโกรธที่คาดว่าเกิดจากการใชเ้ครื่องหมายที่แสดงความไม่
เคารพ รวมถึงจ านวนคนในชมุชนและกลุม่คนในชมุชนที่อาจไดร้บัผลกระทบจากเครือ่งหมายดงักลา่ว 

                                                
56 ดบูทบญัญติัใน BN DA, s. 11; KH DL art.93; ID DL art. 4, DR, r. 25(1); LA IPL art. 22.2; MY DA, s. 13; PH IP 
Rules r. 1501(c); SG DA s. 6; TH DA 58(1); VN IPL art. 8.1 ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของ
สหภาพยโุรป (EUIPO) (ค าขอจดทะเบียน), ขอ้ 4.2 ดว้ย 
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เป็นปัจจยัที่จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาในแตล่ะกรณี 

ผู้ตรวจสอบควรจะปฏิเสธการจดทะเบียนการออกแบบเม่ือมีการฝ่าฝืนมาตรฐานเหล่านั้น ตามที่
พิจารณาตัดสินโดยการอา้งถึงการรบัรูห้รือความเขา้ใจของคนในพืน้ที่และบริบทของประเทศที่มีการ
ตรวจสอบค าขอจดทะเบียน 

 
 

6.2 ประเดน็เฉพาะเร่ือง 
 

6.2.1 ลักษณะของการออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 

หากกฎหมายภายในประเทศไดก้ าหนดเรื่องนีไ้ว ้ค  าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อาจถูก
ปฏิเสธปฏิเสธจากผูต้รวจสอบหากเห็นวา่การใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยข์องการออกแบบผลิตภณัฑน์ัน้
จะขัดต่อนโยบายภาครฐัหรอืความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน หรือขัดกับหลกัการดา้นศีลธรรมที่เป็นที่
ยอมรบัในประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

เม่ือเหตุแห่งการปฏิเสธการรบัจดทะเบียนเกิดขึน้  ก็ควรอา้งถึงแบบผลิตภัณฑ ์ การปฏิเสธการรบัจด
ทะเบี ยนควรอยู่บนข้อ เท็ จจริงที่ ว่ า รูปทรงหรือ รูป แบบที่ ขอจดทะเบี ยน เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมนัน้ขัดกับนโยบายภาครฐั ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน หรอืหลกัการดา้น
ศีลธรรมที่เป็นที่ยอมรบั  เหตแุหง่การปฏิเสธหรอืการเพิกถอนจะน ามาใชด้ว้ย ในกรณีที่การน าผลิตภณัฑ์
ที่มีการออกแบบไปใชใ้นเชิงพาณิชยอ์าจจะขัดต่อนโยบายภาครฐั ความสงบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน ตัวอย่าง การออกแบบนีไ้ม่สามารถจดทะเบียนไดใ้นประเทศไทยเน่ืองจากขัดกับหลัก
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน และมาตรฐานความเหมาะสมที่มีอยู่57 
 

 

 

การปฏิเสธดว้ยเหตุผลของนโยบายภาครฐั ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอาจ
เกิดขึน้ในกรณีปัญหาไมไ่ดอ้ยูท่ี่ตวัของเครือ่งหมายแตอ่ยูท่ี่การใชง้านสิ่งของที่เป็นสินคา้ที่แสดงใหเ้ห็น 

                                                
57 ตวัอยา่งน ามาจากคู่มือการตรวจสอบค าขอจดทะเบียนการออกแบบสิทธิบตัรของประเทศไทย หนา้ 65 
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การออกแบบ โดยเป็นกรณีของสญัลกัษณห์รอืรูปภาพบางอย่างที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสงูหรอืมีการ
ใชท้ี่จ  ากัดในบางประเทศ การใชส้ญัลักษณ์ดังกล่าว (เช่น สัญลักษณ์ของราชวงศ)์ หรือรูปภาพ (เช่น 
ภาพส าคญัทางศาสนา) ที่ปรากฏในในตัวผลิตภณัฑท์ี่คา้ขายกันในตลาดอาจถกูมองว่าสรา้งความไม่
พอใจ และขดัตอ่นโยบายภาครฐั ความสงบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ตวัอยา่งเชน่  การออกแบบตอ่ไปนีจ้ดทะเบียนไมไ่ดเ้น่ืองจากขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดี
ของประชาชน58 

 

การออกแบบตอ่ไปนีจ้ดทะเบียนไมไ่ดใ้นประเทศไทยเน่ืองจากขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนั
ดีของประชาชน59 

 
 “การออกแบบที่มีรูปทรงที่ชีใ้หเ้ห็นถึงการไม่เคารพศาสนา  พระมหากษัตริย์ หรือ
ราชวงศ์ อันเป็นที่เคารพนับถือของสาธารณชน  เช่น การใช้พระพุทธรูปเป็นของ
ประดบัตกแต่งหรือของใชเ้ชน่ เชิงเทียนหรอืฐานโต๊ะ หรือการออกแบบเครือ่งรางเพื่อ
ความโชคดีหรอืของขลงั” 

 

 
 

                                                
58 ตวัอยา่งโดยส านกัทรพัยส์ินทางอตุสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย 
59 ตวัอยา่งจากคู่มือการตรวจสอบค าขอจดทะเบียนการออกแบบสิทธิบตัรของประเทศไทย หนา้ 64 
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6.2.2 ลักษณะของผลิตภณัฑท์ี่มีการออกแบบ 
 

ในบางกรณี ลกัษณะของผลิตภณัฑท์ี่แสดงใหเ้ห็นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมอาจกระทบกับ
ความสามารถในการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑ ์ โดยอาจสรา้งความแตกต่างระหว่างกรณีที่
ผลิตภัณฑเ์ป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม กับกรณีที่ผลิตภัณฑต์อ้งมีการควบคุมก ากับดูแล มี
การอนุมัติในการท าการตลาดก่อน หรือมีการหา้มเพื่อก ากับดูแลเพื่อการน าเข้า  การผลิต หรือจัด
จ าหน่ายในประเทศ 

ในกรณีที่หรือผลิตภัณฑบ์างตัวหรือทัง้หมดที่แสดงใหเ้ห็นแบบผลิตภัณฑไ์ม่สามารถผลิต น าเขา้ จัด
จ าหน่าย หรือใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยใ์นประเทศ ในกรณีที่มีการยื่นค  าขอเน่ืองจากข้อจ ากัดดา้น
ขั้นตอนทางกฎหมายหรือการบริหาร สามารถอนุญาตจดทะเบียนการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อ
ด  าเนินการต่อได ้ ตวัอย่างเช่น เป็นเรือ่งปรกติที่กฎหมายภายในประเทศจะก าหนดวา่ (โดยเฉพาะเหตผุล
เรือ่งความปลอดภยั สขุภาพ และความมั่นคงทางสิ่งแวดลอ้ม) ผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งไดร้บัการอนมุตัิ
เพ่ือการก ากับดแูลหรอืการใหอ้นญุาตการท าการตลาดก่อน ก่อนที่จะสามารถผลิต น าเขา้ จดัจ าหน่าย 
หรอืใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยใ์นประเทศ 

นอกจากนี ้อาจปรากฏว่าในบางประเทศ การน าเข้าและการจัดจ าหน่ายสินคา้บางอย่าง หรือการ
น าเสนอบรกิารบางอยา่ง ถกูกฎหมายควบคมุหรอืหา้มอยา่งสิน้เชิง 

ในกรณีที่มีขอ้สงสยั ผูต้รวจสอบสามารถปฏิเสธที่จะฟังความเห็นของผูย้ื่นค  าขอหรือชีแ้จงขอบเขตของ
ค าขอ 

 
 

6.2.3 ข้อพิจารณาด้านความสวยงาม 

การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมใชก้ับผลิตภัณฑท์ี่มีประโยชนใ์ชส้อยโดยมีวตัถปุระสงคท์ี่จะท าให้
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน่าดึงดูด แก่ผู้บริโภคมากขึ ้น   คุณค่าที่ การออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมมีตอ่สินคา้อรรถประโยชนค์ือการเพิ่มความคุม้ค่าและราคาที่ผลิตภณัฑด์งักล่าว
สามารถก าหนดขึน้ในตลาดบางแหง่หรอืประชาชนบางกลุม่ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ควรพิจารณามาตรฐานและเกณฑด์า้นความสวยงามในเรื่องของการจดทะเบียนการ
ออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม  ผู้ตรวจสอบไม่ควรใชม้าตรฐานเก่ียวกับรสนิยมดีหรือรสนิยมแย ่
แฟชั่น หรือความสวยงามที่ยอมรบัได ้อันเป็นมาตรฐานส่วนตวั มาตรฐานของประเทศ หรือมาตรฐาน
จากต่างประเทศ มาตัดสินว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานดา้นนโยบายภาครฐัหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
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7. ข้อหา้มบางอย่างตามกฎหมาย 
 

7.1 ข้อห้ามจากบทกฎหมาย 

 

หากกฎหมายหรอืระเบียบที่บงัคบัใชใ้นประเทศอนญุาตใหมี้ขอ้จ ากัดความคุม้ครองแก่อปุกรณ ์รูปภาพ 
การน าเสนอที่ระบุไว ้หรือวัตถุอ่ืนๆ ในการจดทะเบียนเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผู้
ตรวจสอบควรใชข้อ้จ  ากัดความคุม้ครองจากต าแหน่งผูต้รวจสอบที่ตนมีและปฏิเสธค าขอจดทะเบียน
ใดๆ ที่มีเรือ่งที่ถกูจ  ากดัความคุม้ครอง 

เหตแุห่งการปฏิเสธเป็นส่วนเสริมขอ้จ ากัดความคุม้ครองใดๆ ดว้ยเหตุผลเรื่องความสงบเรียบรอ้ยของ
ประชาชนหรือนโยบายภาครฐั มีการก าหนดและเผยแพรเ่ก่ียวกับขอ้จ ากัดความคุม้ครองตามขอ้หา้ม
ตามกฎหมายไวก้่อนแลว้ ซึง่ตา่งจากขอ้จ ากัดความคุม้ครองตามความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนหรือ
นโยบายภาครฐั ซึง่จ  าเป็นตอ้งมีการตีความและใชต้ามแตล่ะกรณีไป60 
ยกตัวอย่าง ในประเทศต่อไป นี้ เนื ้อหาที่ ระบุ ไว้ไม่ รวมอยู่ ในการจดทะเบี ยน การออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

(ก) งานประติมากรรม (นอกเหนือจากรูปหลอ่หรอืโมเดลที่ใชห้รอืที่ตัง้ใจที่จะน ามาใชเ้ป็นโมเดล
หรอืรูปแบบที่จะถกูท าซ  า้ผ่านกระบวนการใดๆ ทางอตุสาหกรรม) 

(ข) โลต่ิดผนงั เหรยีญ  

(ค) สิ่ งพิมพ์ที่ มีลักษณะทางวรรณกรรมหรือศิลป ะเป็นหลัก  เช่น  ปกหนังสือ  ปฏิทิน  
ประกาศนียบัตร คูปอง แพทเทิรน์ตัดเสือ้ การด์อวยพร ฉลาก แผ่นพับ แผนที่ แผนผัง ไพ่ 
โปสการด์ แสตมป์ โฆษณาการคา้ แบบฟอรม์การคา้ และบตัรการโอนเงิน และสิ่งของที่เป็น
สินคา้ที่คลา้ยกนั61 

 

                                                
60 ดบูทบญัญติัใน BN DR, r. 4; PH IP Rules r. 1501(b); SG DA s. 7(1) และ (3), DR r. 9; TH DA s. 58(2); VN IPL art. 
64.2. 
61 BN DR r. 4 
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ประเทศฟิลิปปินส ์

การตกแตง่พืน้ผิวที่อยูแ่ยกจากผลิตภณัฑท์างอตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรม62 

ประเทศสิงคโปร ์

(ก) งานประติมากรรม (นอกเหนือจากรูปหลอ่หรอืโมเดลที่ใชห้รอืที่ตัง้ใจที่จะน ามาใชเ้ป็นโมเดล
หรอืรูปแบบที่จะถกูท าซ  า้ผ่านกระบวนการใดๆ ทางอตุสาหกรรม) 

(ข) โลต่ิดผนงั เหรยีญ  

(ค) สิ่ งพิมพ์ที่ มีลักษณะทางวรรณกรรมหรือศิลปะเป็นหลัก  เช่น  ปกหนังสือ  ปฏิทิน  
ประกาศนียบัตร คูปอง แพทเทิรน์ตัดเสือ้ การด์อวยพร ฉลาก แผ่นพับแผนที่  แผนผัง ไพ่ 
โปสการด์ แสตมป์ โฆษณาการคา้ แบบฟอรม์การคา้ และบตัรการโอนเงิน และสิ่งของที่เป็น
สินคา้ที่คลา้ยกนั63 

ประเทศเวียดนาม 

รูปลกัษณข์องงานโยธาหรอืการก่อสรา้งทางอตุสาหกรรม64 
 
 

7.2 ตราสัญลักษณ์ประจ ารัฐและเคร่ืองหมายราชการ 

 

กฎหมายอาจก าหนดวา่การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมไมส่ามารถจดทะเบียนไดห้ากประกอบดว้ย 
ตราเครื่องหมาย เครื่องหมายประจ าตระกูล เครื่องยศ ล าดบัยศอัศวิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ธง หรือ
เครื่องมือของประเทศ รฐั เมือง หน่วยงานของรฐั คณะกรรมการตามกฎหมายใดๆ หรือสถาบันที่เป็น
ทางการอ่ืนๆ  

ในกรณีดงักล่าว จากการมีหนา้ที่การเป็นผูต้รวจสอบ ผูต้รวจสอบตอ้งขอใหผู้ย้ื่นค  าขอส่งหลักฐานการ
แสดงความยินยอมการจดทะเบียนและใช้ตราเครื่องหมายหรือเครื่องหมายดังกล่าว ผูต้รวจสอบตอ้ง
ประเมินความเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่เอกสารแสดงความยินยอมมีความถกูตอ้งและคนที่ใหค้วาม 
ยินยอมมีสิทธิที่จะท าเชน่นัน้ได้65 

                                                

62 PH IP Regulations r. 1501(b) 
63 SG DA s. 7(3) และ DR r. 9 
64 VN IPL art. 64.2 
65 ยกตวัอยา่ง ด ูBN DR r. 12 และ Chap. 94 s.3(c), Schedule; MY DR r.16; SG DA s. 7(3) และ DR r. 10 
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ยกตวัอย่างเช่น ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ไม่สามารถจดทะเบียนเครือ่งหมายต่อไปนีเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมได้66 

1. ธงพระอิสริยยศ ตราอารม์ และตราประทับอย่างเป็นทางการขององคส์ุลต่าน และสมเด็จ
พระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีรายาอิสตรี 

2. ตราประจ ารฐับรูไนดารุสซาลาม 

3. ตราอารม์ของรฐับรูไนดารุสซาลาม 

4. ตราสญัลกัษณห์รอืตราส าคญัขององคก์ารสหประชาชาติ 

5. ล าดบัยศ  เครือ่งยศ เหรยีญ เหรยีญเข็ม และเครือ่งราชอิสรยิาภรณ ์จากสลุตา่น 

6. ตราสญัลกัษณห์รอืตราส  าคญัขององคก์ารต ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศ (Interpol หรือ 
ต  ารวจสากล) 

7. ตราสญัลกัษณ ์เครื่องหมายประจ าตวั หรือธงประจ าต  าแหน่งของฝ่ายบริหารแห่งรฐับรูไนดา
รุสซาลาม 

 
การออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมที่ประกอบดว้ยตราเครื่องหมายของประเทศหรือรฐั ที่ไม่มีการให้
การอนุญาตที่ถกูตอ้งควรถกูปฏิเสธจากการที่มีต  าแหน่งหนา้ที่ในการตรวจสอบ ยกตวัอย่างเช่น ค  าขอ
จดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่ประกอบดว้ยตราเครือ่งหมาย เชน่ ตราใดๆ  ต่อไปนีท้ี่
เป็นของประเทศสมาชิกอาเซียนและองคก์รของอาเซียน ไม่ควรไดร้บัอนญุาตใหด้  าเนินการหากไมมี่การ
ยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากเจา้หนา้ที่ผูมี้อ  านาจ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 หมวด 94 – ตราเครื่องหมายและช่ือ (การปอ้งกนัการใชง้านท่ีไมเ่หมาะสม) 20 ของปี พ.ศ 2510, 3 ของปี พ.ศ 2517 – 
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย S 128/80 S 163/81 
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7.3 การอ้างอิงบุคคลหรือราชวงศ์ชัน้สูง 

กฎหมายอาจหา้มไม่ใหมี้การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมที่ท  าซ  า้หรือแสดงภาพ
บคุคลที่ยงัมีชีวิตอยู่หรือเพิ่งเสียชีวิตอยา่งชดัเจน เวน้แต่วา่ไดร้บัอนญุาตอยา่งถกูตอ้งจากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง
หรือผู้แทนโดยชอบธรรม  ในกรณีนี้ ไม่ว่าโดยต าแหน่งหน้าที่หรือเมื ่อมีการรอ้งขอจากฝ่ายหนึ ่ง ใน
กระบวนการพิจารณาการปฏิเสธ หน่วยงานตรวจสอบตอ้งปฏิเสธการจดทะเบียนดงักลา่วและใหผู้ย้ื่นค  า
ขอจดทะเบียนสง่หลกัฐานการแสดงความยินยอมจากบคุคลหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม67 

ในท านองเดียวกัน  กฎหมายอาจบญัญัติว่ารูปภาพหรือการแสดงภาพบุคคลที่มีต  าแหน่งสูงบางคนที่
เป็นที่รูจ้กัของสาธารณชนตอ้งไม่รวมอยู่ในการออกแบบผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม ในกรณีนี  ้ จากการมี
ต  าแหน่งหนา้ที่ในการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบควรใหผู้ย้ื่นค  าขอส่งหลกัฐานแสดงการอนญุาตที่
ถกูตอ้งจากเจา้หนา้ที่ผูมี้อ  านาจ 

ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย การแสดงภาพบุคคลที่มีต  าแหน่งสูงจากทางราชการดังต่อไปนี้ ไม่
สามารถจดทะเบียนเป็นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

 

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือประติมากรรมของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัหรือพระบรมวงศานวุงศท์ี่จะท าเป็นรูปเคารพบูชาหรือ
การตกแตง่ราชอิสรยิาภรณ ์เชน่พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั68 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
67 ยกตวัอยา่ง ด ูSG DA s. 7(3) และ DR r. 11 
68 ตวัอยา่งมาจากคู่มือตรวจสอบค าขอรบัสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทย, หนา้ 65 
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74 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 
 
 

8. การแสดงแบบผลิตภณัฑ ์
 

8.1 ข้อก าหนดท่ัวไป 

การแสดงแบบผลิตภัณฑเ์ป็นส่วนส าคัญที่ใชเ้พื่อประกอบการการยื่นค  าขอจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์แมว้า่การแสดงแบบผลิตภณัฑจ์ะเป็นขอ้ก าหนดพืน้ฐานที่ใชเ้พ่ือประกอบการยื่นค  าขอรบัจด
ทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ก็มีความเก่ียวข้องโดยตรงตามสาระส าคัญของค านิยามการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์ซึ่งตอ้งสามารถประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมและเป็นแบบผลิตภณัฑท์ี่สามารถ
มองเห็นไดด้ว้ยสายตา69 

ความเหมาะสม ถกูตอ้ง และความชดัเจนของภาพแสดงแบบผลิตภณัฑใ์นค าขอ มีความส าคญัต่อการ
พิจารณาเพื่อรบัจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑ ์และจะเป็นตวัก าหนดขอบเขตของความคุม้ครอง 

ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑท์ี่ยื่นขอควรมีความชัดเจนเพียงพอตรงตามแบบผลิตภัณฑจ์ริง โดยไม่ตอ้ง
พิจารณาจากผลิตภัณฑ์จริงอีก ดังนั้นส  านักงานสิทธิบัตรไม่ควรรอ้งขอใหแ้สดงผลิตภัณฑ์จริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ณ วนัที่ยื่นค  าขอ การแสดงภาพแบบผลิตภณัฑค์วรมีความถกูตอ้งเหมาะสมเป็นไปตามขอ้ก าหนด หาก
ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑมี์ความบกพรอ่งส านกังานสิทธิบตัรทว้งติงการรบัจดทะเบียนปฏิเสธ 

ผูข้ออาจไดร้บัอนญุาตใหแ้กไ้ขความถกูตอ้งได ้โดยการยื่นค  าขอแกไ้ขภาพแสดงแบบผลิตภณัฑต์ามที่
ก  าหนด  อย่างไรก็ตาม การแกไ้ขภาพแสดงแบบผลิตภณัฑค์วรยอมรบัเฉพาะการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
ภาพแบบผลิตภณัฑเ์ดิมเทา่นัน้ ไม่ควรมีการเพ่ิมเติมการออกแบบหรือเพ่ิมเติมคณุลกัษณะที่ตา่งไปจาก
ที่ไดย้ื่นไวใ้นตอนแรก 

 
 

8.2 รูปแบบการแสดงแบบผลิตภัณฑ์ 

ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑอ์าจประกอบดว้ย รูปเขียน ภาพถ่าย หรอืภาพที่ใชค้อมพิวเตอรส์รา้งขึน้ หาก
เป็นการยื่นค  าขอทางอิเล็กทรอนิกส ์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกสต์อ้งมีความถกูตอ้งชดัเจนตรงตาม 

                                                
69 ดบูทบญัญติัใน BN DA, s. 15(2)(b), DR r. 6(2)(b), 7; KH DL art. 95; ID DL art. 11(4)(a), DR r. 1; LA IPL art. 32.3; 
MY DA, s. 14(1)(b), DR 10, 15; PH IP Code, s. 114.1(d), DR r. 1510(c); SG DA s. 11(2)(c), DR r. 14; TH DA s. 
59(1), DR r. 17, 19; VN IPL art. 103, DR r. 33.5.d, 33.6 ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพ
ยโุรป (EUIPO) (ค าขอจดทะเบียน) ขอ้ 3.3 ดว้ย 
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75 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

ขอ้ก าหนดเม่ือเอกสารอิเล็กทรอนิกสน์ัน้ถกูเปิดบนหนา้จอหรอืพิมพอ์อกมา 
 

8.2.1 พืน้หลังของภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์

ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑค์วรถูกแสดงบนพืน้หลังที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อท าใหเ้ห็นส่วนของแบบ
ผลิตภณัฑท์ี่ตดักับลกัษณะของพืน้หลงัที่แวดลอ้มอยู่ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือแสดงแบบ
ผลิตภณัฑด์ว้ยภาพถ่าย 

ควรแสดงภาพแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความโดดเด่นจากพืน้หลงัอย่างชดัเจน ดงันัน้ ลกัษณะและสีของพืน้
หลงัไมค่วรรบกวน ขดัขวางหรอืท าใหภ้าพแบบผลิตภณัฑท์ี่ขอรบัความคุม้ครองขาดความชดัเจน  

ตัวอย่างของพืน้หลังที่ไม่มีลักษณะเฉพาะตัว เพื่อท าใหแ้บบผลิตภัณฑมี์ความโดดเด่นโดยมีสีตัดกัน
อยา่งชดัเจน70 

 
 

 
 

8.2.2 การแสดงภาพแบบผลิตภณัฑท์ี่มีความโปร่งใส 

ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑค์วรมีการแสดงใหเ้ห็นสว่นที่โปรง่ใสอยา่งชดัเจน ในกรณีที่แสดงเป็นภาพถ่าย  

                                                
70 ตวัอยา่งน ามาจากการจดทะเบียนการออกแบบระหวา่งประเทศ DM/087075, DM/086317 และ DM/087323 ตามล าดบั 
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76 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

คณุภาพของภาพถ่ายตอ้งมีคณุภาพเพียงพอที่จะแสดงใหเ้ห็นสว่นที่มีความโปรง่แสงของแบบผลิตภณัฑ์ 

กรณีแสดงเป็นรูปเขียน ควรใชส้ัญลักษณ์แสดงความใสดว้ยเสน้บางคู่ขนานในส่วนที่มีความโปร่งใส 
และควรแสดงสว่นที่มองเห็นไดซ้ึง่อยูด่า้นหลงัสว่นที่โปรง่ใส 

ตวัอยา่งการแสดงแบบผลิตภณัฑท์ี่มีความโปรง่แสงโดยรูปเขียน71 
 

 

8.2.3 คุณภาพของภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์

ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑค์วรมีคณุภาพสงูมากพอที่จะท าซ า้และท าไฟลด์ิจิทัลได ้(การสแกน) โดยไม่
สญูเสียคณุภาพ 

ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑค์วรมีคณุภาพมากสงูพอส าหรบัการประกาศโฆษณาแบบผลิตภณัฑ ์รวมไป
ถึงการพิมพแ์บบผลิตภณัฑใ์นสื่อสิ่งพิมพต์า่งๆ 

 

8.3 จ านวนและความสอดคล้องของภาพ 

ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑค์วรเปิดเผยคณุลกัษณะและรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับรูปลกัษณท์ัง้หมดของ
ผลิตภณัฑอ์ยา่งครบถว้น  คณุลกัษณะของแบบผลิตภณัฑท์ี่ไมช่ดัเจนจะไมไ่ดร้บัความคุม้ครอง 

ผูข้อสามารถเลือกแสดงภาพผลิตภณัฑก่ี์มมุมองก็ได้ หากจ านวนมมุมองดงักล่าวเพียงพอที่จะแสดงให้
เห็น            ถึงคณุลกัษณะที่ตอ้งการขอรบัจดทะบียน โดยปรกติแลว้ผลิตภณัฑท์ี่เป็นสามมิติตอ้งแสดง
รูปดา้นของแบบผลิตภัณฑ์ใหค้รบทั้ง 6 ด้าน (ดา้นหน้า ดา้นหลัง ดา้นซา้ย ดา้นขวา ดา้นล่างและ
ดา้นบน) และรูปทศันียภาพ 1 รูป รวมทัง้หมด 7 รูป 

นอกจากนี ้ผูข้ออาจยื่นภาพตดัขวางของแบบผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมจากภาพมาตรฐานทัง้เจ็ดรูปได ้หาก 

                                                
71 ตวัอยา่งจากคู่มือตรวจสอบค าขอรบัสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทย, หนา้  31 และ 68 ตามล าดบั 
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77 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

เป็นการแสดงใหเ้ห็นคณุลกัษณะของแบบผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งครบถว้น 
ตวัอยา่งของมมุมองมาตรฐานทัง้ 7 รูป72 

 

 

 

 

 

   รูปที่  1 รูปที่  2 
 

 

รูปที่  3 รูปที่  4 

 
รูปที่  5 รูปที่  6 

 
         รูปที่  7 

                                                
72 ตวัอยา่งจากคู่มือตรวจสอบค าขอรบัสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทย, หนา้  27 
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78 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

ผูส้ามารถเลือกแสดงภาพผลิตภัณฑน์อ้ยกว่าเจ็ดรูป หากเห็นว่าการแสดงภาพผลิตภัณฑบ์างรูปไม่มี
ความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น แบบผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะสมมาตรเดียวกัน การแสดงรูปดา้นที่มีความ
สมมาตรกันนั้นอาจจะไม่มีความจ าเป็น หรือเน่ืองจากเป็นค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์
เฉพาะสว่นซึง่มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน แมว้า่ลดจ านวนภาพดา้นลง 

หากผูต้รวจสอบพบวา่ผูข้อไมไ่ดแ้สดงภาพแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความชดัเจนมากพอ ผูต้รวจสอบควรทว้งติง
ปฏิเสธและขอใหแ้สดงภาพใหมี้ความชดัเจนยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถยอมรบัการแกไ้ขเพิ่มเติม
คณุลกัษณะของแบบผลิตภณัฑท์ี่ตา่งจากแบบที่ไดย้ื่นขอไวใ้นครัง้แรกได  ้

ควรระบุหมายเลขของภาพแสดงแบบผลิตภณัฑแ์ต่ละแบบในค าขอ และระบุหมายเลขย่อยของภาพแต่
ละดา้นของแบบผลิตภณัฑ ์โดยระบเุรยีงชดุตามล าดบั 
 
ภาพแต่ละดา้นของแบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั ผูต้รวจสอบควรตรวจความถกูตอ้ง
และสอดคลอ้งกนัของภาพแสดงแบบผลิตภณัฑใ์นค าขอ และตรวจการก าหนดหมายเลขรูปแตล่ะดา้นที่
ตอ้งชดัเจนและเขา้ใจไดง้า่ย หากภาพแสดงแบบผลิตภณัฑไ์มส่อดคลอ้งกนั หรอืเห็นชดัวา่เป็นไมใ่ชแ่บบ
ผลิตภณัฑเ์ดียวกนั ใหถื้อวา่เป็นค าขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ ์

 
 

8.4 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขณะใช้งาน 

 

ผลิตภัณฑห์รืออุปกรณ์อาจมีลักษณะการใชง้านไดม้ากกว่าสองลักษณะขึน้ไป  อย่างเช่นกรณีของ
ผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งมีการปิด-เปิด หรืออปุกรณท์ี่ตอ้งมีการพบัเขา้-กางออกเพื่อใชง้าน  ดงันัน้ลกัษณะการ
ใชง้านของแบบผลิตภณัฑท์ี่ควรแสดงไวใ้นค าขอทัง้หมด ตอ้งแสดงส่วนที่มองเห็นใหมี้ความสอดคลอ้ง
กนั  

ในกรณีนี ้ควรแสดงภาพแบบผลิตภณัฑแ์ละขอถือสิทธิในรูปรา่งลกัษณะของแบบผลิตภณัฑท์ัง้หมดที่
สามารถมองเห็นไดร้ะหว่างการใชง้านตามปรกติ ซึ่งจ  าเป็นตอ้งแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนในภาพแสดง
แบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอรบัจดทะเบียน  และสามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดด้ว้ยค าพรรณนาแบบผลิตภณัฑ ์

ตวัอยา่งภาพแสดงแบบผลิตภณัฑท์ี่แสดงลกัษณะการใชง้านตา่งๆ  (เปิดและปิด) ของผลิตภณัฑ ์
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79 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

  

                               กระเป๋าเดินทาง73 
 

 

 

    [รูปที่ 8]                        [รูปที่ 7] 

โทรศพัทมื์อถือ74 
 
 

8.5 ผลิตภัณฑ์ทีซั่บซ้อน ผลิตภัณฑ์แบบชุด 

 

8.5.1 ผลิตภณัฑท์ี่ประกอบดว้ยหลายส่วน 

ผลิตภณัฑท์ี่ซบัซอ้นหมายถึง ผลิตภณัฑ ์สิ่งของหรอือปุกรณท์ี่มีหลายชิน้สว่นมาประกอบเขา้ดว้ยกนัและ
ถอดแยกกนัได ้รวมทัง้สามารถทดแทนหรอืสลบัที่กนัในผลิตภณัฑน์ัน้ได้ 

ในบางกรณี แต่ละชิน้สว่นของผลิตภณัฑท์ี่ซบัซอ้นนี ้อาจถือวา่เป็นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม
เฉพาะชิน้สว่นนัน้ๆ ดงันัน้ ในกรณีที่แบบผลิตภณัฑท์ี่ซบัซอ้นไดร้บัอนญุาตใหจ้ดทะเบียนเป็นการ 

                                                
73 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบระหวา่งประเทศ DM/086304 
74 ตวัอยา่งจากคู่มือตรวจสอบค าขอรบัสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทย, หนา้  32 
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80 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

ออกแบบเพียงค าขอเดียว ควรแสดงภาพแบบผลิตภณัฑแ์บบที่แยกแตล่ะส่วน (หรอืคณุลกัษณะเฉพาะ
ส่วน) ออกจากกัน รว่มกับการแสดงภาพรวมของแบบผลิตภัณฑ์ หรืออาจมีการขอใหแ้สดงภาพแบบ
ผลิตภณัฑท์ี่ประกอบเขา้กนัอยา่งสมบรูณ์75 

จ าเป็นตอ้งมีภาพแบบผลิตภัณฑท์ี่ประกอบเขา้ดว้ยกันเพื่อใหค้  าขอที่รบัความคุม้ครองเพียง 1 แบบ
ผลิตภณัฑ ์มิใชค่  าขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ ์แตถ่า้หากไมแ่สดงชิน้ส่วนต่างๆ อย่างชดัเจน
วา่มีการเช่ือมตอ่กบัชิน้ส่วนของผลิตภณัฑผ์ูต้รวจสอบควรถือวา่ค  าขอนัน้เป็นค าขอจดทะเบียนที่มีหลาย
แบบผลิตภณัฑ ์หรอืตอ้งมีการใหแ้ยกค าขอ หากแบบผลิตภณัฑไ์มเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑค์วามเป็นหนึ่ง
เดียวกนัของการออกแบบ (โปรดดใูนบทที่ 10) 

ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑท์ี่ประกอบดว้ยหลายส่วนสามารถแสดงภาพการประกอบชิน้ส่วนไดม้ากกว่า
หนึ่งรูป  หากมีลกัษณะการประกอบที่มากกวา่หนึ่งแบบ76 

ตัวอย่าง ภาพการประกอบของผลิตภัณฑห์มายเลข 1 แสดงลักษณะการจัดองคป์ระกอบที่มีชิน้ส่วน
มากกวา่ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑห์มายเลข 3 และ 477 

 

 

 

                                                
75 ในประเทศเวียดนาม ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑต์อ้งแสดงภาพแบบผลิตภณัฑท์ัง้ชดุใหค้รบถว้น (รูปทศันียภาพและรูป
ดา้น) โดยใหชิ้น้สว่นทัง้หมดมีการเช่ือมโยงกนั  และสามารถแสดงแต่ละสว่นแยกกนัเพื่อการอา้งอิง  ผูข้อจะมีสิทธิในแบบ
ผลิตภณัฑท์ัง้ชดุแต่ไมม่ีสิทธิในแต่ละชิน้สว่น   
76 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ถือวา่แต่ละชดุเป็นการออกแบบแต่ละอนั  หากมนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งยื่น
ผ่านค าขอคนละชดุ 
77 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบระหวา่งประเทศ เลขท่ี DM/086204 
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81 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

  
 

 
 

8.5.2 ผลิตภณัฑแ์บบชุด 
 

ผลิตภณัฑแ์บบชดุหมายถึง กลุ่มหรอืชดุของผลิตภณัฑท์ี่มีลกัษณะการออกแบบเหมือนหรอืคลา้ยกนั ซึ่ง
ในทางการคา้ทั่วไป ผลิตภณัฑแ์บบชดุจะอยู่ในรูปแบบของคอลเลคชั่นเพ่ือมุง่ใหใ้ชง้านรว่มกนั78 ซึ่งควร
พิจารณาถึงความเป็นหนึ่งเดียวกนัของการออกแบบดว้ยโดยดทูี่ขอ้ 10.1  

สิ่งที่ต่างจากผลิตภณัฑท์ี่ประกอบดว้ยหลายส่วนคือ ผลิตภณัฑแ์ต่ละอย่างที่ใชง้านรว่มกันเป็นแบบชดุ
นัน้ ไมไ่ดมี้ความสมัพนัธก์นัทางกายภาพหรอืไมไ่ดอ้ยูต่ิดกนั และไมจ่  าเป็นตอ้งเอามาตอ่กันหรอืติดตัง้ใน
เชิงกลไกเพ่ือใหส้ามารถใชง้านได ้

ค าขอจดทะเบียนการออกแบบฯ แบบชุดควรถือว่าเป็นค าขอฉบับเดียว หากผลิตภัณฑ์แต่ละชิน้มี
รูปลกัษณร์ว่มกันและช่วยส่งเสริมหนา้ที่การใชง้านซึ่งกันและกัน  โดยทั่วไปผลิตภณัฑแ์บบชดุจะไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑข์องใชบ้นโต๊ะอาหาร ชอ้นสอ้ม เครือ่งครวั สิ่งทอ เฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้ 

ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑใ์นค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมแบบชดุควรแสดง
ภาพแบบผลิตภณัฑแ์ยกกนัในแตล่ะชิน้ และแสดงภาพแบบผลิตภณัฑท์ี่รวมกนัเป็นชดุตอ้งแสดงภาพใน
มุมมองทั้งชุดเพื่อจะไดถื้อว่าเป็นค าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ไดเ้พียงหนึ่งแบบ  ไม่ใช่ค  าขอจด
ทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ ์ซึง่หากไมส่ามารถแสดงลกัษณะการรวมผลิตภณัฑแ์ตล่ะอยา่งใหเ้ป็น
ชดุไดอ้ย่างชดัเจน ผูต้รวจสอบควรทว้งติงและถือวา่เป็นค าขอรบัความคุม้ครองหลายแบบผลิตภณัฑใ์น
ค าขอฉบบัเดียว 

อย่างไรก็ตาม ค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบชุดไม่ถือว่าเป็นค าขอจดทะเบียนการ
ออกแบบเดียวในประเทศเวียดนาม เน่ืองจากการออกแบบผลิตภัณฑแ์ต่ละแบบในชุดจะไดร้บัความ
คุม้ครองแยกจากกนั โดยมีขอบเขตการคุม้ครองตามรูปลกัษณข์องแบบผลิตภณัฑแ์ตล่ะชิน้นัน้  

                                                
78 ดบูทบญัญติัใน BN DA, s. 2 “ผลิตภณัฑแ์บบชดุ”, 15(6), DR r. 7(2); ID DL      art. 13(b); LA IPL art. 32; MY DA, s. 
3(1) “ชดุสิ่งของท่ีเป็นสินคา้”, s. 3(2); PH IP Code, s. 115, DR r. 1515; SG DA s. 2(1) “ผลิตภณัฑ”์ (b), “ผลิตภณัฑแ์บบ
ชดุ”, DR r. 22(b); VN IPL art. 101.3.a, IPR r. 33.2.b ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพ
ยโุรป (EUIPO) (ค าขอจดทะเบียน), ขอ้ 3.2.3  
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82 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

ตวัอยา่งการออกแบบผลิตภณัฑแ์บบชดุ 
 

จานใสอ่าหาร79 
 
 

ดา้มจบัส  าหรบัชดุเครือ่งใชบ้นโต๊ะ80 
 

8.5.3 การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณข์องแบบผลิตภณัฑ ์

การออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมเป็นลกัษณะเฉพาะในการแยกแยะความแตกตา่งของผลิตภณัฑซ์ึ่ง
มองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีขอ้ยกเวน้สองกรณีส าหรบัหลักการนี้ คือกรณีการออกแบบ
ผลิตภัณฑท์ี่ประกอบดว้ยหลายส่วน (โปรดดูหัวขอ้ 8.5.1) และกรณีการออกแบบผลิตภัณฑแ์บบชุด 
(โปรดดูหัวข้อ 8.5.2) ซึ่งทั้งสองกรณีอาจถือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑแ์บบเดียวเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจดทะเบียนแบบผลิตภณัฑน์ัน้  

ในกรณีที่การออกแบบผลิตภณัฑต์่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑแ์ต่ละแบบที่แตกตา่งกัน 
จะไมถื่อว่าเป็นผลิตภณัฑท์ี่หรอืเป็นชดุของแบบผลิตภณัฑค์วามแตกตา่งของการออกแบบที่ชดัเจนนี ้ไม่
อาจถือเป็นการออกแบบผลิตภณัฑแ์บบเดียวกนัได ้แตส่ามารถยื่นขอการออกแบบเหลา่นีร้ว่มกนัดว้ยค า 
                                                
79 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ เลขท่ี DM/087020 
80 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ เลขท่ี DM/083026 
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83 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

ขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ ์หากเป็นไปตามเกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกันของการออกแบบ 
(โปรดดบูทที่ 10)81 

ตวัอยา่งค าขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ ์อนัประกอบดว้ยการออกแบบผลิตภณัฑต์า่งๆ ที่อยูใ่น
ประเภทเดียวกันของการจัดจ าแนกประเภทผลิตภัณฑต์ามหลักสากล (LCL Cl. 07-03, 04, 06) และ
สามารถยื่นพรอ้มกนัไดห้ากเป็นไปตามเกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกนัของการออกแบบ82 

 

 
 
 

 

8.6 การแสดงภาพแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะส่วน 

 
8.6.1 การแสดงแบบผลิตภณัฑใ์นสว่นที่ขอถอืสทิธิ 

ในกรณีที่กฎหมายอนญุาตใหย้ื่นค  าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่ขอถือสิทธิใน
ลกัษณะสว่นใดสว่นหนึ่งของผลิตภณัฑ ์ดหูวัขอ้ 1.2.2.5  

ในกรณีที่ค  าขอได้ขอถือสิทธิเฉพาะส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ ์การแสดงภาพแบบผลิตภัณฑใ์นส่วนที่
ตอ้งการขอถือสิทธิควรมีความชดัเจน 

                                                
81 ในประเทศเวียดนาม เกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกนัของการออกแบบ ไมไ่ดอิ้งอยูก่บัจดัจ าแนกประเภทผลิตภณัฑร์ะหวา่ง
ประเทศของ Locarno Agreement   อนัท่ีจริง ค าท่ีมีหลายแบบผลิตภณัฑจ์ะเป็นไปตามเกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกนัของ
การออกแบบ หากการออกแบบทัง้หมดปรากฏในผลิตภณัฑเ์ดียวกนั และไมไ่ดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั   
82ตวัอยา่งน ามาจากการจดทะเบียนการออกแบบระหวา่งประเทศ เลขท่ี DM/084120 
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84 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

การระบสุว่นที่ตอ้งการขอถือสิทธิมีความส าคญัเน่ืองจากขอบเขตความคุม้ครองการออกแบบผลิตภณัฑ์
เฉพาะสว่นจะถกูพิจารณาจากภาพแสดงแบบผลิตภณัฑท์ี่ใชป้ระกอบการยื่นค  าขอรบัจดทะเบียน 

ประเทศเวียดนามก าหนดใหมี้การจดทะเบียนการออกแบบส าหรบัชิน้สว่นอะไหลท่ี่ถอดแยกได้ โดยภาพ
แสดงแบบผลิตภณัฑต์อ้งแสดงรูปอะไหล่แยกออกมาเป็นอิสระจากผลิตภณัฑห์ลกั แต่ไม่ใหแ้สดงภาพ
เฉพาะสว่นที่ขอถือสิทธิซึง่ปรากฎบนผลิตภณัฑห์ลกั 

 

 
8.6.2 การระบุส่วนทีข่อถอืสทิธิ 

เพ่ือระบสุว่นที่ตอ้งการขอถือสิทธิอยา่งชดัแจง้และไมข่อถือสิทธิในสว่นอ่ืนของผลิตภณัฑห์ลกั ผูข้อ
สามารถระบสุว่นที่เก่ียวขอ้งกนัโดยใชว้ิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

 เสน้ประและเสน้ทบึ 

 เสน้แสดงขอบเขต 

 การแรเงาและท าใหเ้ลือนราง 

 การแยกสว่นหรอืตดัออก 

8.6.2.1 เสน้ประและเสน้ทบึ 
 

ในการแสดงภาพแบบผลิตภณัฑ ์สามารถใชเ้สน้ทบึระบสุว่นหรอืลกัษณะของแบบผลิตภณัฑห์ลกัที่ขอถือ
สิทธิ และใชเ้สน้ประแสดงสว่นที่เหลือของผลิตภณัฑห์ลกั 

การแสดงภาพแบบผลิตภณัฑเ์ฉพาะสว่นนีจ้ะท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจว่า มีการขอถือสิทธิความคุม้ครองในสว่น
ที่แสดงดว้ยเสน้ทบึ และไมข่อรบัความคุม้ครองในสว่นที่แสดงดว้ยเสน้ประ 

ตวัอยา่งภาพแสดงแบบผลิตภณัฑท์ี่แสดงการใชเ้สน้ทบึและเสน้ประ83
 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ เลขท่ี DM/084120 



คูมื่อกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
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85 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 
 

8.6.2.2 เสน้แสดงขอบเขต 
 

เสน้แสดงขอบเขตเป็นเสน้ทบึที่มีความชดัเจน (ใชเ้สน้ที่สีตดักัน) เขียนลอ้มรอบเฉพาะส่วนที่ตอ้งการขอ
ถือสิทธิความคุม้ครองในค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

เสน้แสดงขอบเขตควรแสดงใหช้ดัเจนระหว่างส่วนที่ขอถือสิทธิและส่วนไม่ขอถือสิทธิความคุม้ครองใน
แบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอโดยถือวา่สว่นของแบบผลิตภณัฑท์ี่อยูน่อกเสน้แสดงขอบเขตเป็นเพียงสว่นแสดง
ใหเ้ห็นถึงบริบทของส่วนที่ขอถือสิทธิความคุม้ครองเท่านั้น และผูต้รวจสอบจะไม่น ามาประกอบการ
พิจารณา ตวัอยา่งเชน่84 

 

8.6.2.3 การแรเงาและท าใหเ้ลอืนราง 

ในกรณีที่ค  าขออา้งสิทธิเฉพาะส่วนใดสว่นหนึ่งของแบบผลิตภณัฑห์ลกั ผูข้อสามารถแยกแยะแตล่ะสว่น
ดว้ยการแรเงาหรอืการท าใหส้ว่นที่ไม่ขอถือสิทธิเลือนราง  และแสดงสว่นที่ขอถือสิทธิใหช้ดัเจน เพ่ือที่จะ
ละทิง้สว่นที่ไมข่อถือสิทธิซึง่แสดงดว้ยการแรเงาหรอืการท าใหเ้ลือนราง 

 

 

                                                
84 ตวัอยา่งการออกแบบ   European   Registered   Community      (RCD)   เลขท่ี 164611-0004 



คูมื่อกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
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86 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง85 
 

 

 

8.6.2.4 การแยกสว่นหรอืตดัออก 

การออกแบบอาจเก่ียวขอ้งกับส่วนปลายดา้นใดดา้นหนึ่งของผลิตภณัฑ์ ซึ่งถกูน าไปใชใ้นลกัษณะที่ไม่
สามารถก าหนดความยาวที่แน่นอนได ้ ดงัเชน่เป็นการออกแบบรูปรา่งลกัษณะที่ปรากฏตลอดความยาว
ของผลิตภณัฑน์ัน้  

ในกรณีนี ้ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑไ์ม่จ  าเป็นตอ้งแสดงความยาวของผลิตภณัฑโ์ดยตลอด แต่สามารถ
ตดัมาแสดงเพียงบางสว่น เพื่อละส่วนที่เป็นความยาวของผลิตภณัฑ ์ซึ่งควรเขา้ใจดว้ยวา่สว่นที่ตดัออก
หรอืละไวน้ัน้ ไมไ่ดเ้พ่ิมเติมหรอืลดทอนรูปรา่งลกัษณะที่ปรากฏของแบบผลิตภณัฑ ์ 

สว่นที่ถกูละหรือตดัออกจากภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์ผูต้รวจสอบควรพิจารณาว่าเป็นส่วนความยาวที่
ต่อเน่ืองกับส่วนที่ขอถือสิทธิซึ่งปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์หรอืเป็นส่วนที่ไม่เก่ียวขอ้งกับส่วน
ของผลิตภณัฑท์ี่ขอถือสิทธิ 

ตวัอยา่ง86 

                                                
85 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ DM/072764 และ DM/083403 ตามล าดบั 
86 ตวัอยา่งจากคู่มือตรวจสอบค าขอรบัสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทย, หนา้ 30 
 



คูมื่อกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
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87 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 
 

8.7 ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ 
 

ผูข้อจดสามารถยื่นค  าพรรณนาแบบผลิตภัณฑห์รือค  าอธิบายภาพแสดงแบบผลิตภัณฑใ์นแต่ละดา้น
หรือทัง้หมดทกุดา้น เพ่ือประกอบกับภาพแสดงแบบผลิตภณัฑไ์ดเ้พ่ือสรา้งความชดัเจนในวตัถปุระสงค์
หรือคณุลกัษณะของส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการพิจารณาค าขอและขจดัขอ้สงสัย
เก่ียวกบัภาพแสดงแบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอ  

ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์แต่ละรูปควรมีความสมบูรณ์มากพอที่จะแสดงลักษณะของการออกแบบ
ผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอไดอ้ย่างชัดเจน  ผูต้รวจสอบอาจรอ้งขอใหเ้พ่ิมเติมค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์หรือ
ค  า อ ธิบ ายภ าพแสด งแบ บผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อป ระกอบ การก ารจดท ะ เบี ย น การออกแบ บ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม87 

ค าอธิบายภาพตอ้งระบุถึงลกัษณะที่ปรากฎในภาพแสดงแบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอเท่านัน้  โดยไม่ระบุถึง
คณุลกัษณะอ่ืนที่ไมไ่ดป้รากฎในภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์หรอืไมค่วรบรรยายในเรือ่งความใหม่ การใช้
งานและความสวยงามของการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 
การเขียนค าพรรณนาแบบผลิตภณัฑห์รอืค  าอธิบายภาพ ไมส่ามารถใชแ้ทนภาพแสดงแบบผลิตภณัฑใ์น
ค าขอ และไมส่ามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรอืไมค่วามชดัเจนของภาพแสดงแบบผลิตภณัฑไ์ด  ้

 

8.8 การแสดงพืน้ผิวของแบบผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นลวดลายซ ้าๆ 

 
ในกรณีที่แบบผลิตภัณฑ์มีลักษณะพืน้ผิวเป็นลวดลายซ า้ๆ  ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ควรแสดง
องคป์ระกอบของลวดลายที่เกิดขึน้ซ  า้ๆ อย่างครบถว้น เพื่อแสดงใหเ้ห็นส่วนของลวดลายที่มีการท าซ า้
ตวัอยา่งเชน่88 

                                                
87 เช่นในประเทศเวียดนาม 
88 ตวัอยา่งการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ เลขท่ี DM/086803 



คูมื่อกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
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88 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

ค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑจ์ะใหค้วามคุม้ครองครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ปรากฏในภาพ
แสดงแบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอเทา่นัน้ 

ผูข้อสามารถเพ่ิมเติมภาพลวดลายบนผลิตภณัฑ ์เพื่อแสดงวตัถปุระสงคข์องการออกแบบได ้ซึง่หากไมมี่
เจตนาที่จะขอถือสิทธิในรูปรา่งลกัษณะของผลิตภณัฑท์ี่มีลวดลายนัน้ปรากฏอยู่ ก็ควรท าใหช้ดัเจนโดย
ใชว้ิธีการอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อสละสิทธิสว่นที่ไมต่อ้งการขอรบัความคุม้ครอง ตามหวัขอ้ 8.6.2  
 

8.9 การแสดงภาพแบบผลิตภัณฑ์ด้วยภาพสี 
 

ในกรณีที่สีเป็นคุณลักษณะที่ส  าคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ ์ควรแสดงภาพแบบผลิตภัณฑด์ว้ย
ภาพสี89 

ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑด์า้นต่างๆ ควรท าเป็นภาพขาว-ด า หรือท าเป็นภาพสีอ่ืนๆ แต่ผูข้อไม่ยื่นภาพ
ขาว-ด า รวมกันกับภาพสี เพราะอาจท าใหส้ับสนหรือไม่ชัดเจน และผู้ตรวจสอบอาจทว้งติงการจด
ทะเบียนค าขอดงักลา่ว  

 
ในกรณีที่การยื่นขอสีที่มีลกัษณะเฉพาะหรือกลุม่สี ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑท์กุดา้นควรมีสีที่เหมือนกัน 
หรอืแสดงสีที่สอดคลอ้งกัน หากสีของผลิตภณัฑแ์ต่ละดา้นแตกต่างกัน ผูต้รวจสอบอาจทว้งติงว่าภาพ
แสดงแบบผลิตภณัฑไ์ม่มีความสอดคลอ้งกัน และอาจถือไดว้่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑม์ากกว่า 1 
แบบ และเป็นค าขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
89 อยา่งไรก็ตาม ภายใตก้ฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ (เช่น ประเทศมาเลเซีย) ไมส่ามารถอา้งสิทธ์ิสีเป็น
คณุลกัษณะของการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม  ดขูอ้ 1.2.1.2 ขา้งตน้ 



คูมื่อกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
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89 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 
 
 

9. ชื่อทีแ่สดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ ์

 

9.1 หลักการท่ัวไป 

ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอจดทะเบียนการออกแบบ เป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานที่ส  าคญั
ของการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม90 

ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์และการจ าแนกประเภทผลิตภณัฑ ์ไม่ไดมี้ผลต่อขอบเขตของการ
คุม้ครองการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมผลิตภัณฑท์ี่จดทะเบียนไว ้เวน้แต่ว่ากฎหมายก าหนดไว้
เป็นอยา่งอ่ืน91 การจ าแนกประเภทของผลิตภณัฑมี์วตัถปุระสงคเ์พ่ือการบริหารจดัการค าขอ ในส่วนของ
การก าหนดคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และอ านวยความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มลูการจดทะเบียนใน
ฐานขอ้มลูการตรวจสอบ 

ผูข้อตอ้งระบุชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ยื่นขอจดทะเบียน โดยสามารถระบชุื่อไดม้ากกว่า 1 
ชื่อ ในกรณีค าขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ์ แตต่อ้งเป็นไปตามเกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของประเภทผลิตภณัฑ ์(โปรดดบูทที่ 10) 

 
 

9.2 การจ าแนกประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

9.2.1 การจ าแนกประเภทผลิตภณัฑต์ามหลกัสากล 
 

 

การระบุชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑต์อ้งมีความชดัเจนเพียงพอที่จะท าใหส้  านกังานฯ สามารถ
จ าแนกประเภทผลิตภณัฑ ์หรอืเพ่ือยืนยนัความถกูตอ้งของประเภทผลิตภณัฑท์ี่ผูข้อระบไุว ้

การจ าแนกประเภทผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมตามรูปลกัษณท์ี่ปรากฏ ควรใชก้ารจ าแนกประเภทผลิตภณัฑ์
ตามหลกัสากล ซึง่เป็นไปตามสนธิสญัญาโลคารโ์นวา่ดว้ยการจ าแนกประเภทตามหลกัสากลส าหรบัการ
ออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (LCL)92 

                                                
90 ดบูทบญัญติัใน BN DR r. 6(3)(a); KH DL art. 95; ID DL art. 11(4)(a), DR r. 1; LA IPL art. 32.4; MY ID Form 1 
items 4 and 5; PH IP Code, s. 114.1(c), DR r. 1510(a); SG Form D3 part 4; TH DA s. 59(2), DR r. 18(2); VN IPR r. 
33.5.a ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (ค าขอจดทะเบียน), ขอ้ 6.1.4 ดว้ย 
91 ตวัอยา่ง ในประเทศเวียดนาม อาจจ ากดัขอบเขตการคุม้ครองท่ีขอ้บง่ชีก้ารใชผ้ลิตภณัฑ ์
92 รายการจ าพวกและจ าพวกยอ่ยภายใต ้Locarno International Classification พรอ้มหมายเหตอุธิบายดไูดท่ี้ 
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf 
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ผูข้อควรระบุชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดว้ยชื่อสามัญที่ใชโ้ดยทั่วไป โดยส านักงานควร
สนับสนุนให้ระบุชื่อตามที่ก  าหนดไว้ใน LCL93 ซึ่งเป็นรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เรียงตามล าดับตัวอักษร
ภาษาองักฤษ  

การระบุชื่อผลิตภณัฑต์ามรายชื่อของ LCL จะชว่ยอ านวยความสะดวกในการจ าแนกประเภทผลิตภณัฑ์
ที่ระบไุวใ้นค าขอและชว่ยยืนยนัความถกูตอ้งของการระบปุระเภทผลิตภณัฑโ์ดยผูข้อ  แตไ่มค่วรใหใ้ชช้ื่อ
มีความหมายกวา้งจนเกินไป เช่น ชื่อที่เป็นหวัขอ้ของ LCL class เน่ืองจากอาจมีการทว้งติงปฏิเสธใน
กรณีที่ระบชุื่อแบบผลิตภณัฑไ์ดไ้มช่ดัเจนพอ 

ผูต้รวจสอบควรยืนยนัความถกูตอ้งหรอืมีการระบปุระเภทส าหรบัแตล่ะผลติภณัฑท์ี่ยื่นขอใหค้รบถว้น ทัง้
ในประเภทหลักและประเภทรองตามที่  LCL ก าหนด หากชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผูข้อระบุไวไ้ม่ชัดเจนเพียง
พอที่จะจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจสอบควรจ าแนกประเภทโดยอา้งอิงจากภาพแสดงแบบ
ผลิตภณัฑใ์นค าขอ  

 
 

9.2.2 การแก้ไขชื่อที่แสดงถงึการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 

หากผลิตภัณฑท์ี่ยื่นขอถูกระบุดว้ยชื่อที่ไม่มีในรายชื่อผลิตภัณฑท์ี่เรียงของ LCL ผู้ตรวจสอบอาจใช้
อ  านาจหน้าที่สั่งการใหเ้ปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อหรือหาชื่ออ่ืนมาแทนโดยพิจารณาจากรายชื่อผลิตภัณฑ์
ตามล าดบัตวัอกัษร หรอืหวัขอ้ประเภทผลิตภณัฑห์ลกัหรอืประเภทย่อยที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์โดยใหข้อบเขต
ที่เทียบเทา่หรอืกวา้งขึน้จากชื่อเดิม  ผูต้รวจสอบไมค่วรเสนอชื่อผลิตภณัฑท์ี่มีขอบเขตแคบกวา่ชื่อเดิมที่ยื่นขอไว้ 

ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑจ์ะปรากฏในการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
และจะใชเ้ป็นฐานขอ้มลูการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ซึง่จะชว่ยอ านวยความสะดวกในการสืบคน้และ
น าขอ้มลูการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัจดทะเบียนมาใชใ้นอนาคต 

ถา้เป็นการออกแบบผลิตภณัฑเ์ฉพาะสว่น ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑค์วรแสดงขอ้เท็จจรงินัน้ 
โดยใชค้  าว่า “(ส่วนของ –)” หลงัชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ส่วนนัน้ปรากฏอยู่ ตวัอย่าง เช่น 
การออกแบบสว่นขอบของนาฬิกาขอ้มือ ชื่อผลิตภณัฑค์วรระบุเป็น  “นาฬิกาขอ้มือ (สว่นของ –)” ซึ่งเป็น
ประเภท10-0294 

                                                
93รายช่ือผลิตภณัฑท่ี์เรียงตามตวัอกัษรภายใต ้Locarno International Classification ดไูดท่ี้ 
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf 
94 ในประเทศเวียดนาม ช่ือท่ีแสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑค์วรเป็นช่ือของสว่นของผลติภณัฑม์ากกวา่ช่ือผลิตภณัฑ์
ทัง้หมด โดยมีการใชค้ าวา่ “(สว่นของ –)”  ช่ือของสว่นของผลิตภณัฑม์ีความเจาะลงมากกวา่ ถึงแมว้า่อาจไมอ่ยูใ่นรายการ
สินคา้ LCL ตวัอยา่งเช่น   ช่ือแบบผลิตภณัฑฝ์าขวดควรเป็น “ฝาขวด” มากกวา่จะเป็น “ขวด (สว่นของ–)”   
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ในท านองเดียวกัน ถา้การออกแบบเป็นของชดุผลิตภณัฑ ์ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑค์วรมีค  า
วา่ “ชดุ”  ตวัอยา่งเช่น ควรระบุการออกแบบชดุผา้ปโูต๊ะเป็น “ผา้ปโูต๊ะ (ชดุ –)”  ผูต้รวจสอบควรแกไ้ขหรือ
แจง้ใหผู้ข้อแกไ้ขชื่อผลิตภณัฑใ์นสว่นนีห้ากจ าเป็น 

การออกแบบเพ่ือการตกแต่งผลิตภณัฑ ์ก็ควรใชก้ฎเดียวกัน อยา่งเช่น หากการออกแบบมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการตกแตง่ “พรม” ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑค์วรเป็น “พรม (การตกแตง่ส  าหรบั –)” และ
ผลิตภัณฑจ์ะถูกจดัอยู่ในประเภท 32-00  อย่างไรก็ตาม หากค าขอปรากฎการออกแบบทัง้ 2 ลกัษณะ 
คือทัง้ลกัษณะของพรมและส่วนที่ใชต้กแตง่พรม ผูต้รวจสอบควรระบุ 2 ประเภท คือ “พรม” (LCL class  
06-11) และการตกแตง่ (LCL class  32-00)95 

 
9.2.3 ข้อขดัขอ้งในการระบุชื่อที่แสดงถงึการออกแบบผลติภณัฑ ์
 

ผู้ตรวจสอบควรมีการทว้งติงและแจง้ใหผู้้ขอยื่นรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับวัตถุประสงคข์องการ
ออกแบบ หากพบความไม่เหมาะสมของชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือภาพแสดงแบบ
ผลิตภณัฑไ์ม่มีความชดัเจนเพียงพอที่จะระบุชื่อผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงไม่สามารถจ าแนก
ผลิตภณัฑเ์ป็นประเภทเดียวได ้(ยกเวน้กรณีอนญุาตใหมี้การระบุประเภทไดท้ัง้สองประเภท ตามการใช้
งานและเพ่ือการตกแตง่)  

ผูต้รวจสอบควรปฏิเสธทว้งติงในกรณีที่ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑมี์ความคลมุเครอื ไม่ชดัเจน 
หรอืก ากวม และไมส่ามารถจ าแนกแบบผลิตภณัฑไ์วใ้นประเภทเดียวได ้

หากไม่มีการระบุชื่อแสดงการออกแบบผลิตภัณฑ์ และไม่พบชื่อผลิตภัณฑใ์นค าพรรณนาแบบหรือ
ค าอธิบายภาพแบบผลิตภณัฑ ์หรือเอกสารขอถือสิทธิการยื่นค  าขอครัง้แรก ผูต้รวจสอบอาจทว้งติงและ
แจง้แกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อผลิตภณัฑท์ี่ขาดหายไป  
หากเห็นไดช้ดัวา่เป็นความคาดเคลื่อนหรอืความไมต่รงกันระหว่างชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์
กับภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ ควรถือว่าเป็นการละเวน้ที่จะระบุชื่อที่แสดงถึงการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

 

                                                
95 ในประเทศนิยมเวียดนาม สิ่งประดบัตกแต่งไมส่ามารถรบัจดทะเบียนเป็นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมได ้ดงันัน้ 
ในตวัอยา่งนี ้ค าขอตอ้งมีเพียงแค่การออกแบบพรม ไมใ่ช่สิ่งประดบัตกแต่งพรม 
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10. ค าขอจดทะเบยีนทีม่ีหลายแบบผลิตภัณฑ ์และความเป็น
หน่ึงเดยีวกันของการออกแบบ 

 

10.1 แง่มุมท่ัวไป 

 

ค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมอาจประกอบดว้ยการออกแบบผลติภณัฑ์
มากกวา่หนึ่งแบบ และอาจหมายถึง ‘ค าขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลติภณัฑ’์96 เวน้แตก่ฎหมายจะ
ระบไุวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซึง่จะไม่จ  ากดัจ  านวนแบบผลิตภณัฑใ์นค าขอประเภทนี ้อยา่งไรก็ตาม จ านวนแบบจะ
มีผลโดยตรงตอ่คา่ธรรมเนียมที่จะตอ้งจา่ยในการขอจดทะเบียน 

ค าขออาจอา้งถึง ‘ชดุ’ ของผลติภณัฑ์97 ซึง่หมายถึงผลิตภณัฑแ์ตล่ะแบบทีมี่วตัถปุระสงคเ์พ่ือใชง้าน
รว่มกนัและมีคณุลกัษณะรว่มกนัซึง่ท  าใหเ้ห็นวา่มีภาพลกัษณโ์ดยรวมเหมือนกนั  ในสว่นของการแสดง
ภาพผลิตภณัฑแ์บบชดุใหด้หูวัขอ้ 8.5.2  

ในค าขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลติภณัฑ ์ ควรตรวจสอบการออกแบบผลิตภณัฑแ์ตล่ะแบบแยกกนั 
โดยใชพ้ืน้ฐานของการตรวจสอบสาระส าคญัการออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือปฏิเสธค าขอ หากมีแบบ
ผลิตภณัฑใ์ดๆ ที่ไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขขอ้บงัคบัในการจดทะเบียน ผูต้รวจสอบควรปฏิเสธปฏิเสธเฉพาะ
แบบผลิตภณัฑน์ัน้ๆ   ในท านองเดียวกนั หากแบบผลิตภณัฑใ์ดๆ ในค าขอที่ไดร้บัการจดทะเบียน ถกู
รอ้งขอใหเ้พิกถอน ยกเลิก หรอืท าใหโ้มฆะ แบบผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ในค าขอที่ไมไ่ดถ้กูรอ้งจะยงัคงมีผล
บงัคบัใชอ้ยู ่ 
ส านกังานควรมีการพิจารณาแบบผลิตภณัฑท์ัง้หมดที่อยูใ่นค  าขอ ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเดียวกนั 
เพ่ือชีว้า่แบบผลิตภณัฑใ์ดบา้งที่สามารถรบัจดทะเบียนหรอืไมส่ามารถรบัจดทะเบียนได ้
 
 

                                                
96 ดบูทบญัญติัใน BN DA, s. 15(6)(a), DR r. 16; KH DL art. 97; ID DL art. 13(b); LA IPL art. 32; MY DA, s. 15, DR r. 
5(4); PH IP Code, s. 115, IP Rules r. 1515; SG DA s. 2(1) “ผลิตภณัฑ”์ (b), “ผลิตภณัฑแ์บบชดุ”, DR r. 22; VN IPL 
art. 101.3, IPR r. 33.2 ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (ค าขอจดทะเบียน), 
หมวด 7 
97 ดบูทบญัญติัใน BN DA, s. 2(1) “ผลิตภณัฑแ์บบชดุ”, 15(6)(a), DR r. 7(2), 16; KH DL art. 97; LA IPL art. 32; MY 
DA, s. 3(1) “ผลิตภณัฑแ์บบชดุ”, 3(2)(a), 15; PH IP Code, s. 115, IP Rules r. 1515; SG DA s. 2(1) “ผลิตภณัฑ”์ (b) 
“ผลิตภณัฑแ์บบชดุ” (c) ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไมไ่ด ้(d) ชดุผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไมไ่ด,้ DR r. 22; VN IPL art. 101.3.a, IPR r. 
33.2.b และ 33.5.e(v) ดแูนวทางปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (ค าขอจดทะเบียน), 
ขอ้ 5.2.3 และ 6.1.4.4 
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10.2 เกณฑ์ความเป็นหน่ึงเดียวกันของการออกแบบ 

ค าขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ ์จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามเกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกนัของการ
ออกแบบเพ่ือหลีกเลี่ยงการออกแบบที่ไม่สอดคลอ้งซึง่กนัและกัน ซึง่ความแตกต่างนีอ้าจท าใหเ้กิดความ
สบัสนในขัน้ตอนการตรวจสอบค าขอ  

มีความจ าเป็นที่ตอ้งจ ากัดความหลากหลายของการออกแบบผลิตภณัฑใ์นค าขอฉบับเดียว  ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้เพื่อสอดคลอ้งกับนโยบายและลดขอ้ยุ่งยากในการบริหารงาน  นอกจากนี ้
เกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกันของการออกแบบจะท าใหส้ามารถก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมไดด้ีขึน้ โดย
ใหช้  าระค่าธรรมเนียมตามประเภทผลิตภณัฑ ์การออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ไม่ไดอ้ยู่ในประเภทเดียวกัน จะ
ไมส่ามารถรวมอยูใ่นค  าขอเดียวกนัได ้

เกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกันของการออกแบบเป็นไปตามการจ าแนกประเภทผลิตภณัฑต์ามหลกัสากล
ของค วามต กล งโล ค า ร์โน  ว่ าด้ ว ย ก ารจัด จ า แ นกป ระ เภ ท ส ากลส าห รับ ก า รออก แบ บ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม98 ซึง่จ  าแนกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมออกเป็น 32 ประเภท แมว้า่การจ าแนก
ประเภทผลิตภณัฑห์ลกัของ LCL คอ่นขา้งกวา้ง แตไ่ดมี้การแบ่งเป็นกลุม่ย่อยส าหรบัแต่ละประเภทดว้ย 
โดยมีขอ้ยกเวน้เฉพาะประเภท 31 และ 32 ซึ่งจ  าแนกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมออกเป็น 32 ประเภท 
แมว้่าการจ าแนกประเภทผลิตภณัฑห์ลกัของ LCL ค่อนขา้งกวา้ง แต่ไดมี้การแบ่งเป็นกลุ่มย่อยส าหรบั
แตล่ะประเภทดว้ย โดยมีขอ้ยกเวน้เฉพาะประเภท 31 และ 3299 

ภายใตเ้กณฑ ์‘ความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเภทผลิตภัณฑ์’100 ค  าขอที่ประกอบดว้ยการออกแบบ
ผลิตภณัฑห์ลายแบบ จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความเป็นหนึ่งเดียวกนัของการออกแบบก็ตอ่เม่ือ
ทกุแบบผลิตภณัฑถ์กูจดัอยูใ่นประเภทผลิตภณัฑเ์ดียวกนัตาม LCL 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหผู้ข้อระบุประเภทผลิตภัณฑท์ี่ปรากฏในค าขอ ผูต้รวจสอบควรพิจารณา
ประเภทผลิตภณัฑท์ี่ระบนุัน้วา่ถกูตอ้งเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการออกแบบหรอืไม ่ หรอื ควรจ าแนก
ประเภทผลิตภณัฑแ์ตล่ะแบบในค าขอเอง  ในกรณีที่ความเห็นระหวา่งผูข้อและส านกังานไมต่รงกนั  

                                                
98 ดบูทบญัญติัใน BN DA s. 15(6)(a), DR r. 6(3)(b) KH DL art. 97; ID DL art. 13(b), DR art. 3(1)(b), 12(5); LA IPL 
art. 32; MY DA, s. 15, DR r. 7; PH IP Code, s.115, IP Rules r. 1515; SG DR r. 22 และ 26; TH DR r.18(2) ดแูนวทาง
ปฏิบติัของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป (EUIPO) (ค าขอจดทะเบียน), วรรค 6.2.3 และ 7.2.3 
99 ในประเทศเวียดนาม เกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกนัของการออกแบบไมไ่ดเ้ป็นไปตามจ าแนกประเภทผลิตภณัฑต์ามหลกั
สากลของ Locarno Agreement  อนัท่ีจริง ค าขอท่ีมีหลายแบบผลิตภณัฑจ์ะเป็นไปตามเกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกนัของ
การออกแบบ หากการออกแบบทัง้หมดปรากฏในผลิตภณัฑเ์ดียวกนั และไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  การออกแบบ
เหลา่นีเ้รียกวา่การแปรผนั 
100 ประเทศเวียดนามไมย่อมรบัเกณฑ ์“ความเป็นหนึ่งเดียวกนัของประเภทผลิตภณัฑ”์ 
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ใหย้ดึตามความเห็นของส านกังาน 

การจ าแนกประเภทผลิตภณัฑค์วรประกอบดว้ยประเภทหลกัและกลุ่มย่อยตาม LCL ในกรณีผลิตภณัฑ์
สามารถใชง้านไดส้องลกัษณะ ก็ควรระบปุระเภทผลิตภณัฑท์ี่ครอบคลมุการใชง้านทัง้สองลกัษณะนัน้  

               ตวัอยา่งเชน่ ผลิตภณัฑท์ี่เป็นทัง้ที่แขวนเสือ้และโคมไฟตัง้พืน้ 
 

 

ที่แขวนเสือ้และโคมไฟ101 
 

การจ าแนกประเภทการออกแบบผลิตภัณฑแ์ต่ละแบบควรพิจารณาตามชื่อที่แสดงถึงการออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ละภาพแสดงแบบผลิตภณัฑซ์ึง่ตอ้งมีความสอดคลอ้งกัน  แตห่ากพบความไม่สอดคลอ้งกัน
ระหวา่งภาพแสดงแบบผลิตภณัฑก์บัชื่อผลิตภณัฑจ์นไมส่ามารถจดัประเภทได ้ ผูต้รวจสอบควรปฏิเสธ
ทว้งติงและแจง้ใหผู้ข้อชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเก่ียวกับชื่อผลิตภณัฑห์รอืแจง้ลบภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ์
ดว้ยก็ได ้ 

อาจมีการอนญุาตเป็นกรณีพิเศษในการจ าแนกแบบผลิตภณัฑเ์ป็น 2 ประเภท ส  าหรบัแบบผลิตภณัฑท์ี่
ใช้เพื่อการ ‘การตกแต่ง ’ ‘ภาพสัญลักษณ์ ’ ‘โลโก้’ และ ลวดลายพื ้นผิว ซึ่งอยู่ใน LCL class 32 แบบ
ผลิตภณัฑเ์หลา่นีส้ามารถผลิตและใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยไ์ดโ้ดยอิสระ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ‘การตกแตง่’ 
‘ภาพสัญลักษณ์’ ‘โลโก’้ และ ‘ลวดลายพืน้ผิว’ อาจน ามาตกแต่งพืน้ผิวของผลิตภัณฑอ่ื์นๆ เพื่อใหมี้
รูปลักษณ์พิเศษบางอย่าง ซึ่งจะกลายเป็นการออกแบบของผลิตภัณฑเ์หล่านั้น  ในกรณีนีค้  าขอจด
ทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภัณฑ์ อาจจ าแนกประเภทผลิตภัณฑไ์ดเ้ป็นสองประเภท คือ ประเภท 32 
ส  าหรบัการตกแต่งหรือลวดลายพืน้ผิว และประเภทของผลิตภณัฑท์ี่การตกแต่งหรอืลวดลายนัน้ปรากฎ
อยู ่ 

                                                
101 ตวัอยา่งจากคู่มือตรวจสอบค าขอรบัสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องประเทศไทย, หนา้ 75 
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แบบผลิตภณัฑท์ี่ใชเ้พ่ือ ‘การตกแต่ง’ ‘ภาพสญัลกัษณ’์ ‘โลโก’้ และ ‘ลวดลายพืน้ผิว’ สามารถรวมอยู่ใน
ค าขอจดทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ ์รว่มกับแบบผลิตภณัฑอ่ื์นได ้ผูต้รวจสอบไม่ตอ้งพิจารณา
ผลิตภณัฑท์ี่ใช ้‘การตกแต่ง’ ‘ภาพสญัลกัษณ ’์ 'โลโก’้ และ ‘ลวดลายพืน้ผิว’ ว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของประเภทผลิตภณัฑห์รอืไม ่ เพราะควรถือว่าผลิตภณัฑใ์นประเภท 32 ไม่มีลักษณะเฉพาะและเข้า
ไดก้ับทุกผลิตภัณฑ์  ดังนั้นในการตรวจสอบจึงควรพิจารณาจากแบบผลิตภณัฑอ่ื์นที่อยู่ในค าขอจด
ทะเบียนที่มีหลายแบบผลิตภณัฑ ์ซึง่ตอ้งเป็นไปตามเกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกนัของการออกแบบ  
ตัวอย่างเช่น ค  าขอรับ จดทะเบียนที่ มีหลายแบบผลิตภัณฑ์  อาจประกอบด้วยการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 10 แบบที่ใชก้บัผลิตภณัฑต์อ่ไปนี ้

 

ช่ือทีแ่สดงถึงการออกแบบ 
ประเภทหลัก (class) และกลุ่ม
ย่อย (subclass) ในระบบ LCL 

กระดาษส าหรบัเขียน ไปรษณียบตัรและประกาศ          19 - 01 

ปฏิทิน 19 - 03 
หนงัสือและของอ่ืน ๆ ที่มีรูปลกัษณภ์ายนอก   
คลา้ยคลงึกนั 19 - 04 

สื่อการเรยีนการสอน 19 - 07 

ลวดลายพืน้ผิว  การตกแตง่ 32 - 00 

สื่อการเรยีนการสอน (การตกแตง่ส าหรบั) 32 - 00 

กระดาษส าหรบัเขียน (ลวดลายพืน้ผิว) 32 - 00 

ผลิตภณัฑส์ี่อนัดบัแรกจดัอยูใ่นประเภท 19 จงึเป็นไปตามประเภทผลิตภณัฑ ์สว่นสามผลิตภณัฑท์ี่เหลือ
ซึ่งอยู่ในประเภท 32 จะไม่ถกูน ามาพิจารณาเรื่องเกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกันของประเภทผลิตภัณฑ ์ 
ตามตวัอยา่งนี ้จงึถือวา่เป็นไปตามเกณฑค์วามเป็นหนึ่งเดียวกนัของประเภทผลิตภณัฑ ์ 

นอกจากนี ้หากค าขอในตวัอยา่งขา้งตน้มีผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมตอ่ไปนี ้ก็จะขาดความเป็นหนึ่งเดียวกนัของ
ประเภทผลิตภณัฑ ์และควรมีการปฏิเสธทว้งติง 

ผา้ผืน – ประเภท 5 – 05  
ผา้มา่น – ประเภท 6 – 10 

   ผา้ผืน (ลวดลายพืน้ผิวส  าหรบั) ประเภท 32 
 



คูมื่อกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

 

16 

96 ส่วนท่ี 1 เหตุในการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียน 

 

 

 

 
ในกรณีนี ้ผลิตภณัฑ ์‘ผา้ผืน’ (ลวดลายพืน้ผิวส  าหรบั)’ ไดถ้กูจ  าแนกอยู่ในประเภท 32 สามารถระบุพรอ้ม
กบัผลิตภณัฑ ์‘ผา้ผืน’ 

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ ์‘ผา้ผืน’ และ ‘ผา้ม่าน’ ไดร้บัการจ าแนกประเภทที่แตกต่างจากประเภท 19 
ส่งผลใหค้  าขอมีการจ าแนกประเภทผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นสามประเภท และไม่เป็นไปตามเกณฑค์วามเป็น
หนึ่งเดียวกนัของประเภทผลิตภณัฑ ์102 

 

[ภาคผนวก I มีตอ่] 

                                                
102 การจ าแนกประเภทมากกวา่หนึ่งประเภทในสว่นการตกแต่ง ภาพสญัลกัษณ ์โลโก ้และลวดลายพืน้ผิว ไมม่ีในประเทศ
เวียดนาม เน่ืองจากสิ่งเหลา่นีไ้มไ่ดร้บัจดทะเบยีนเป็นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 



 

 

  ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความทีคั่ดมาจากบทบัญญัตติามกฎหมายของประเทศอาเซียนที่
เกี่ยวข้องกับการพจิารณาตรวจสอบและการจดทะเบยีนการ

ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
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ท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาตรวจสอบและการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม 
 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 1 
 

ข้อความทีค่ัดมาจากบทบัญญัติตามกฎหมายของประเทศอาเซียนทีเ่กี่ยวข้องกับ
การพิจารณาตรวจสอบและการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

 
 

สารบัญ 
 
 

 

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม       
ค าสั่งฉกุเฉิน [การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม], พ.ศ. 2542     
กฎการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม, พ.ศ. 2543      
หมวด 94 ‒ ตราเครือ่งหมายและชื่อ (การป้องกนัการใชง้านที่ไมเ่หมาะสม) วนัที่  20 ของปี พ.ศ 2510, 
3 ของปี พ.ศ 2517 ‒ ปรบัปรุงแกไ้ขจาก S 128/80 S 163/81  
ค าสั่งฉกุเฉิน [ลขิสิทธ์ิ], พ.ศ. 2542  
 
ประเทศกัมพูชา         
กฎหมายสิทธิบตัร ใบรบัรองผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน ์และการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม, 22 
มกราคม, พ.ศ. 2546     
ประกาศขัน้ตอนการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม เหมืองแร่
และพลงังานเลขที่ 707 MIME.DIP.PRK    
กฎหมายลิขสิทธ์ิและสิทธิที่เก่ียวขอ้ง รบัรองโดยสมชัชาแหง่ชาติ วนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 และให้
สตัยาบรรณโดยวฒิุสภาวนัที่ 13 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2546    
ประเทศอินโดนีเซีย        
กฎหมาย ฉบบัที่ 31 วา่ดว้ยการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม, 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543  
ระเบียบ ฉบบัที่ 1, พ.ศ. 2548 วา่ดว้ยการใชก้ฎหมาย ฉบบัที่ 31 ของปี พ.ศ. 2543 วา่ดว้ยการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม  
กฎหมาย ฉบบัที่ 19 พ.ศ. 2545 วา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ      
แนวทางปฏบิตัิ ‒ การพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ‒ พ.ศ. 
2558   
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ประเทศลาว         
กฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญา (ปรบัปรุงแกไ้ข) ฉบบัที่ 38/NA 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
คูมื่อการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม – ตลุาคม พ.ศ. 2546    
การตดัสินใจของรฐัมนตรกีระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีวา่ดว้ยการใชก้ฎหมายทรพัยส์ินทาง
ปัญญาเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม เลขที่ 755/MOST, 20 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 
ประเทศมาเลเซีย         
พระราชบญัญัติการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. 2539, พระราชบญัญัติ 552, รวมการ
ปรบัปรุงแกไ้ขถึงวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556     
ระเบียบการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. 2542, P.U.(A) 182, รวมการปรบัปรุงแกไ้ขถึงวนัที่ 
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556       
พระราชบญัญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2530, พระราชบญัญัติ 332, A1420, รวมการปรบัปรุงแกไ้ขถึงวนัที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2555       
 
ประเทศเมียนมา         
 
ประเทศฟิลิปปินส ์        
รฐับญัญัติ ฉบบัที่ 8293 ‒ รฐับญัญัติที่ระบรุหสัทรพัยส์ินทางปัญญาและการจดัตัง้ส  านกังานทรพัยส์ิน
ทางปัญญา ซึง่ใหอ้  านาจและหนา้ที่ และเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์น พ.ศ. 2540 ตามการปรบัปรุงแกไ้ขจากรฐั
บญัญัติ ฉบบัที่ 9150, รฐับญัญัติที่ใหก้ารคุม้ครองแผนภมิู-การออกแบบ (การท าแผนที่) ของวงจรรวม   
กฎและขอ้บงัคบัในการน าไปใชเ้ก่ียวกบัสิทธิบตัร ผลติภณัฑอ์รรถประโยชน ์และการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข, 20 เมษายน พ.ศ. 2554  
หนงัสือเวียนบนัทกึขอ้ตกลง ฉบบัที่ 14-004 ออกโดยผูอ้  านวยการฝ่ายสิทธิบตัร 
เรือ่ง “การประกาศโฆษณาที่เลื่อนเก่ียวกบัค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม” 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557     
 
ประเทศสิงคโปร ์        
รฐับญัญัติการออกแบบผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียน (หมวด 266) (ตราครัง้แรก: 
รฐับญัญัติ  25 ของปี พ.ศ. 2543, 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543, ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข วนัที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2548)        
กฎวา่ดว้ยการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียน, R1 G.N. เลขที่ S 504/2000, 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543, ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข พ.ศ. 2545, 31 มกราคม พ.ศ. 2545  
รฐับญัญัติลขิสิทธ์ิ (หมวด 63), รฐับญัญัติ 2 ของปีพ.ศ. 2530, ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข พ.ศ. 2549, 31 
มกราคม พ.ศ. 2549       
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ทิศทางแนวปฏิบตัิ ฉบบัที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 – การจดทะเบียนสว่นตอ่ประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้(GUIs), 
- 20 มิถนุายน พ.ศ. 2561      
แนวทางการปฏิบตัิ IP2SG ฉบบัที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 - ระบบอิเล็กทรอนิกสอ์อนไลน ์(EOS), 30  
 
ตลุาคม พ.ศ. 2561 
 
ประเทศไทย         
พระราชบญัญัติสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติมจากพระราชบญัญัติสิทธิบตัร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2535 
และพระราชบญัญัติสิทธิบตัร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2542     
ระเบียบวา่ดว้ยสิทธิบตัร ‒ กฎกระทรวง ฉบบัที่ 19, ฉบบัที่ 21, ฉบบัที่ 22, ฉบบัที่ 23, ฉบบัที่ 24, ฉบบั
ที่ 25, ฉบบัที่ 26, ฉบบัที่ 27, วนัที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2542   
พระราชบญัญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537, 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537     
คูมื่อตรวจสอบค าขอรบัสิทธิบตัรก ารออกแบบผลิตภณัฑ ์‒ พ.ศ. 2554   
 
ประเทศเวียดนาม         
กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา, ฉบบัที่ 50/2005/Qh11, 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  
กฤษฎีกา เลขที่ 103/2006/ND-CP ของวนัที่ 22 กนัยายน, พ.ศ. 2549 ซึง่ใหร้ายละเอียดและแนะแนว 
ทางการใชก้ฎหมายดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาที่เก่ียวกบัทรพัยส์ินอตุสาหกรรมมาตราตา่งๆ 
หนงัสือเวียน เลขที่ 01/พ.ศ. 2550/TT-BKHCN ของงวนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2550, ซึง่ใหร้ายละเอียด
และแนะแนวทางการใชก้ฎหมายดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิอตุสาหกรรมมาตราตา่งๆ
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