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1. วัตถุประสงค์  

เพืdอเป็นแนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ ของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญาสนบัสนุนการวิจยัเฉพาะทางและพฒันาไปสู่การบูรณาการงานวิจยัในหลายๆ ศาสตร์ให้เข้มแข็ง พร้อมทีd
จะนําไปสู่การจดสิทธิบตัร และนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงคุณค่าต่อองค์กร 

 

2. ขอบเขต  

แนวทางปฏิบติันี �ใช้สําหรับบุคลากรของศูนย์วิจยัสขุภาพบีดีเอ็มเอสและหน่วยงานทีdเกีdยวข้อง ของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ 
จํากัด(มหาชน) ทีdต้องการเกิดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานอนัเกิดจากการประดิษฐ์การ
ออกแบบและการสร้างสรรค์อนัเกิดจากบุคลากรของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซึdงอาจเป็นงานอนัเกิดจาก
การทํางานเงินงบประมาณของบริษัท หรืองานอนัเกิดจากการได้รับเงินสนบัสนุนจากแหล่งทุนอืdนโดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์หรือนําไปสู่การดําเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบตัร 
อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธิ�แบบผงัภูมิของวงจรรวม เครืdองหมายการค้า ความลบัทางการค้าพนัธุ์พืชใหม่ สิdงบ่งชี �ทางภูมิศาสตร์ ทั �งนี �
ให้รวมถึงองค์ความรู้การคิดค้นทีdสร้างสรรค์และพฒันาข้อมลูทางด้านเทคนิคและผลผลิตทีdได้จากการวิจยั 
  
หน้าทีdและความรับผิดชอบ 
พนกังานศูนย์วิจยัสขุภาพบีดีเอ็มเอสมีหน้าทีdประเมินความเป็นไปได้ของการขึ �นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยพิจารณา
จากหวัข้อต่อไปนี � 

1. เป็นสิdงประดิษฐ์ใหม่ คือ ยงัไม่เคยมีจาหน่ายหรือขายมาก่อนหรือยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของสิdงประดิษฐ์ใน
เอกสารสิdงพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุ มาก่อน 

2. มีขั �นการประดิษฐ์ทีdสงูขึ �น คือ ไม่เป็นสิdงการประดิษฐ์ทีdสามารถทําได้ง่ายโดยผู้มีความรู้ในระด ัธรรมดา หรืออาจพูด
ได้ว่ามีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิdงประดิษฐ์ทีdมีมาก่อน 

3. สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมหตัถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้การประดิษฐ์ทีd
ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรไม่ได้ 

§ จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึdงของจุลชีพทีdมีอยู่ตามธรรมชาติ สตัว์ พืช หรือสารสกัดจากสตัว์
หรือพืช 

§ กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 



§ ระบบข้อมลูสําหรับการทํางานของเครืdองคอมพิวเตอร์ 
§ วิธี การวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสตัว์ 
§ การประดิษฐ์ ทีdขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีอนามัย หรือ สวัสดิภาพของประชาชน 

พนกังานศูนย์วิจยัสขุภาพบีดีเอ็มเอสมีหน้าทีdประเมินโอกาสการนําผลไปใช้ ทั �งในเครือบริษัทฯและในวงกว้าง เพืdอพฒัน 
คุณภาพบริการ ลดการใช้ทรัพยากรและเพิdมพูนคุณค่าทางธุรกิจ 
 
ผู้เสนอโครงการมีหน้าทีdเสนอเอกสารทีdจําเป็นและอธิบายแนวคิดกรณีได้รับการร้องขอ 
 
ผู้เสนอโครงการสามารถใช้กลไกของศูนย์วิจยัสขุภาพบีดีเอ็มเอสเพืdอรับคําปรึกษา หรือ อธิบายเพิdมเติม ทั �งทางอิเล็คโทรนิก
เมล์โทรศพัท์ และการพบปะหารือ ทั �งพูดคุยพบหน้าและหารือทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ตัวแทนสิทธิบัตร ทําการ
ยืdนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

3. นิยาม  

คําศพัท์ ความหมาย 

ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานอนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สิน อีก
ชนิดหนึdงนอกเหนือจากสงัหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินทีdสามารถเคลืdอนย้ายได้และ
อสงัหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินทีdไม่สามารถเคลืdอนย้ายได้ 

สิทธิบตัร (Patent) หนงัสือสําคัญทีdรัฐออกให้เพืdอคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ทีdมี
ลกัษณะตามทีdกําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบว่าด้วยสิทธิบตัร พ.ศ.2522เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึdงทีdเกีdยวกับการประดิษฐ์คิดค้นห 
รือการออกแบบเป็นสิทธิพิเศษทีdให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภณัฑ์มีสิทธิทีdจะ
ผลิตสินค้าจําหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึdง 

อนุสิทธิบตัร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิdงประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตรแต่แตกต่างกันตรงทีdการ
ประดิษฐ์ทีdจะขอรับอนุสิทธิบตัรเป็นการประดิษฐ์ทีdมีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยและมี
ประโยชน์ใช้สอยมากขึ �น 

เครืdองหมายการค้า เครืdองหมายทีdใช้หรือจะเป็นเครืdองหมายเกีdยวข้องกับสินค้าเพืdอแสดงว่าสินค้าทีdใช้
เครืdองหมายของเจ้าของเครืdองหมายการค้านั �นแตกต่างกับสินค้าทีdใช้เครืdองหมายการค้า
ของบุคคลอืdน 

เครืdองหมายบริการ เครืdองหมายทีdใช้หรือจะใช้เป็นทีdหมายหรือเกีdยวข้องกับบริการเพืdอแสดงว่าบริการทีdใช้
เครืdองหมายของเจ้าของเครืdองหมายบริการนั �นแตกต่างกับบริการทีdใช้เครืdองหมายบริการ
ของบุคคลอืdน 

เครืdองหมายรับรอง เครืdองหมายทีdเจ้าของเครืdองหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นทีdหมายหรือเกีdยวข้องกับสินค้า
และบริการของบุคคลอืdนเพืdอเป็นการรับรองเกีdยวกับแหล่งกําเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต
คุณภาพ หรือคุณลักษณะอืdนใดของสินค้านั �น หรือเพืdอรับรอง 
เกีdยวกับสภาพ ชนิด หรือ คุณลกัษณะอืdนใดของบริการนั �น 

เครืdองหมายร่วม เครืdองหมายการค้าหรือเครืdองหมายบริการทีdใช้ หรือจะใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม
เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพนัธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอืdน
ใดของรัฐหรือเอกชน 



ผงัภูมิของวงจรรวม แบบ แผนผงั หรือภาพทีdท าขึ �นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใด หรือวิธีใดเพืdอให้เห็นถึงการจัด
วางให้เป็นวงจรรวมแบบของวงจรไฟฟ้าทีdได้ออกแบบขึ �นมาหรือทีdเรียกว่า Layout design
และตวัชุดหน้ากากหรือแผนผงั (Mask work) 
ซึdงจะเป็นตวัต้นแบบทีdใช้ในการสร้างให้เกิดแบบผงัภูมิก็จดัว่าอยู่ในข่ายทีdจะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายนี �ด้วยเช่นกัน 

ความลบัทางการค้า ข้อมลูการค้าซึdงยังไม่รู้จกักันโดยทัdวไปและมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผู้ควบคุมความลบั
ทางการค้าจะต้องมีมาตรการทีdมีความเหมาะสมในการเก็บความลับทางการค้า คือเก็บ
รักษาความลบัทางการค้าทีdอยู่ในความดูแลของตนให้ปลอดภยั ทั �งนี �เพืdอเป็นการป้องกัน
ไม่ให้ผู้อืdนฉกฉวยนาเอาข้อมูลเหล่านั �นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะอาจจะ
ส่งผลเสียตามมาในภายหลังได้ในทางปฏิบติัผู้ทีdเป็นเจ้าของข้อมูลทีdเป็นความลบัทาง
การค้า 

สิdงบ่งชี �ทางภูมิศาสตร์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึdงซึdงจะเกิดขึ �นได้ก็ต่อเมืdอมีความ
เชืdอมโยง (Links) ระหว่างปัจจยัสาคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ
ชุมชนได้อาศยัลกัษณะเฉพาะทีdมีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่นสภาพดินฟ้า
อากาศ หรือวตัถุดิบเฉพาะในพื �นทีdมาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิdนของตนขึ �นมา
ทําให้ได้ผลิตภณัฑ์ทีdมีคุณลกัษณะพิเศษทีdมาจากพื �นทีdดงักล่าวคุณลกัษณะพิเศษนี �อาจ
หมายถึง คุณภาพชืdอเสียงหรือคุณลกัษณะเฉพาะอืdนๆทีdมาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั �นๆ 

ภูมิปัญญาท้องถิdนไทย องค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิdน และรวมถึงงานศิลปวฒันธรรมพื �นบ้านทีdมีอยู่ในประเทศ
ไทย 

ลิขสิทธิ� สิทธิแต่ผู้เดียวทีdจะกระทําการใด ๆ เกีdยวกับงานทีdผู้สร้างสรรค์ได้ทําขึ �นงานหรือความคิด
สร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรมงานภาพยนต์ หรืองานอืdนใดในแผนก
วิทยาศาสตร์ ลิขสิทธิ�ยงัรวมทั �งสิทธิค้างเคียง (Neighboring Right) คือ 
การนําเอางานด้านลิขสิทธิ�ออกแสดง เช่น นกัแสดง ผู้บนัทึกเสียงและสถานีวิทยุโทรทศัน์ใน
การบนัทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือ ภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer 
Program หรือ Computer Software) คือ ชุดคําสัdงทีdใช้กับเครืdองคอมพิวเตอร์เพืdอ
กําหนดให้เครืdองคอมพิวเตอร์ทํางาน งานฐานข้อมูล (Data Base) คือ ข้อมลูทีdได้รับเก็บ
รวบรวมขึ �นเพืdอใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

  
 

4. วัสดุอุปกรณ์/เครืIองมือทีIใช้  

ไม่มี 
 

5. ขั Oนตอนการทํางาน  

แนวทางปฏิบติั  
1. ผู้เสนอโครงการวิจยัหรือการพฒันาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนําเสนอเอกสารโครงการ พร้อมเอกสารทีdเกีdยวข้อง ได้แก่

ประวติัผู้เสนอโครงการ แบบบนัทึกข้อมลู ประมาณการณ์งบประมาณ และข้อพิจารณา (อนุญาต) ของผู้บริหาร
หน่วยงานให้ศูนย์วิจยัสขุภาพบีดีเอ็มเอสพิจารณา 

2. ศูนย์วิจัยสขุภาพบีดีเอ็มเอสพิจารณาและให้ความเห็นโดยตอบกลับภายในสองสปัดาห์ 
 

6. Workflow  



 

 

 



7. ช่องทางการสืIอสาร และการอบรม  

1. สามารถศึกษาด้วยตนเองได้จาก เอกสารแนวทางปฏิบติั “การจดัการทรัพย์สินทางปัญญา”มีการแจ้งประกาศใช้
เอกสารและการสืบค้นในระบบ e-Document 

2. ศูนย์วิจัยสขุภาพบีดีเอ็มเอส บรรจุเอกสาร“การจดัการทรัพย์สินทางปัญญา”ในการจดัอบรมของศูนย์วิจัยสขุภาพบี
ดีเอ็มเอส อย่างน้อยปี ละ 1 ครั �ง 

 

8. การเผ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/ การบริการ  

1. ตวัแทนสิทธิบตัรผู้นําเสนอรายงานผลความก้าวหน้าโครงการแก่ผู้ประดิษฐ์/ผู้อออกแบบและศูนย์วิจยัสขุภาพบีดีเอ็ม
เอสเพืdอบนัทึกและสรุปผล  

2. ศูนย์วิจัยสขุภาพบีดีเอ็มเอสแจ้งผลต่อคณะกรรมการวิจยัฯ รับทราบ 

 

9. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม  

1. พระราชบญัญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
แก้ไขเพิdมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบตัร (ฉบบัทีd 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบตัร (ฉบบัทีd 3) พ.ศ. 
2542 

2. พระราชบญัญัติเครืdองหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิdมเติมโดยพระราชบญัญัติเครืdองหมายการค้า (ฉบบัทีd2) พ.ศ.
2537 

3. พระราชบญัญัติลิขสิทธิ� พ.ศ. 2537 
4. พระราชบญัญัติคุ้มครองแบบผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 

 

 
Relevant Documents: 
Document Code Document Name Revision 

F/M-01-RSD-021 แบบฟอร์มลงทะเบียนจดทรัพย์สินทางปัญญา 01 
 


