บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
www.dst.co.th
www.dst.co.th/facebook

SCAN QR CODE
สงวนลิขสิทธิ์
จองสัมมนาออนไลน์
รหัส 21/3534
SCAN เพื่อจองสัมมนา

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

สงวนลิขสิทธิ์ 21/3534Z

กฎหมาย

CPD/CPA นับชั่ วโมงไม่เป็นทางการได้
*เงื่อนไขตามที่สภาวิชาชี พบัญชี กําหนด

ทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property Law

หลักสูตรนี้ เน้น “กรณีศึกษา”Case Study
จาก “คำพิพากษาศาล” และ “ปัญหาในทางปฏิบัติ”
ของผู้ประกอบการและ “นโยบายของราชการ” ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
otion
Prom
ประเด็นภาษีและการวางแผนภาษี ที่เกี่ยวข้องกับ
เข้าอบรม 2 หลักสูตร
เข้าอบรม 2 ท่าน ลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 หลักสูตร
เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท
“ทรัพย์สินทางปัญญา”
เดือนพฤศจิการยน 2564
หรือ

หรือ

สําหรับ หลักสูตรออนไลน์

ราคาตัง้ แต่

2,500 บาทขึ้นไป

(ราคายังไม่รวม VAT / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่ นอื่น)

กําหนดการสัมมนา
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
(เวลา 09.00 - 16.30) ณ ห้องสัมมนา

จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)

3,000 + VAT 210 = 3,210 บาท
บุคคลทั่วไป
3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท

(รับชำระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น)

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4

หัวข้อสัมมนา
1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Law)
• ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
• ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
2. ความแตกต่างระหว่าง ทรัพย์สินทางปัญญา กับทรัพย์สินทั่วไป
มีรายละเอียดใดบ้าง?
3. ภาพรวมและรายละเอียดเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ (Copyright)
• ขอบเขตและความหมายของ “ลิขสิทธิ์”
• ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ มีกี่ประเภท
• ใคร? เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
• ลิขสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้าง และไม่คุ้มครองอะไรบ้าง
• อายุการคุ้มครองของลิขสิทธิ์
- ผู้สร้างสรรค์คนเดียว
- ผู้สร้างสรรค์หลายคน
- ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล
• การคุ้มครองลิขสิทธิ์ / อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์
• การละเมิดลิขสิทธิ์ (โดยตรง – โดยอ้อม)
/ข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสิทธิ์
• การละเมิดลิขสิทธิ์ Software License
• รายละเอียดของสัญญาคุ้มครองลิขสิทธิ์
• ข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กรณีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
• Case Study และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
4. ภาพรวมและรายละเอียดของเครื่องหมายการค้า (Trademark)
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องหมายการค้า
• ขอบเขตของสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้
• หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
• ปัญหาการจดทะบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกัน / คล้ายกัน
• เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ จะต้องดำเนินการอย่างไร?
• อายุการคุ้มครองและการต่ออายุของเครื่องหมายการค้า
• การละเมิดเครื่องหมายการค้า
• Case Study และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

5. ภาพรวมและรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตร (Patent)
• ขอบเขตและความหมายของสิทธิบัตร
• การจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของสิทธิบัตร
• องค์ประกอบสำคัญในการขอสิทธิบัตร
• อายุการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร
- การประดิษฐ์ (Invention)
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
• ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
• การจดสิทธิบัตรในต่างประทศ
• Case Study และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิบัตร
6. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความลับทางการค้า
• ความแตกต่างระหว่างข้อมูลลับ กับข้อมูลธรรมดา
• ความลับทางการค้า จะต้องจดทะเบียนหรือไม่
• การโอนข้อมูลความลับทางการค้า สามารถทำได้หรือไม่
• การละเมิดสิทธิ์ในความลับทางการค้า
• การคุ้มครองความลับทางการค้า
• แนวปฏิบัติและเอกสารที่เกี่ยวกับ
ความลับทางการค้า
7. ปัญหาภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
• ภาษีค่าสิทธิตามกฎหมายไทย
• ภาษีค่าสิทธิระหว่างประเทศ
• การวางแผนภาษีค่าสิทธิ
8. ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
• ใครคือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
กรณีลูกจ้างเป็นผู้ทำตามคำสั่งนายจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์
9. ความรับผิดและบทลงโทษ กรณีละเมิดลิขสิทธ์
ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
10.ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

วิทยากร

ที่ปรึกษาดานกฎหมายและสัญญาธุรกิจใหกับองคกรชั้นนำ
อาจารยชินภัทร วิสุทธิแพทย
Partner ONE Law Office
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ในด้านกฎหมายธุรกิจ

อาจารยอภิชน สุทธิพงศเกียรติ์
Head Consultant ONE Law Office
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ในด้านกฎหมายธุรกิจ

อาจารยมธุรส ปยโชติสุกิจ

Partner Anek Group International
Legal Consultants
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%
สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี

สามารถนับชั่วโมงแบบไมเปนทางการได
(เงื่อนไขเปนไปตามที่สภาวิชาชีพฯ กำหนด)

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1

2

ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th
คลิกเพื่อลงทะเบียน

(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

3

ชำระเงิน

รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ (………….@dharmniti.co.th)
• Link เขาหองสัมมนา (คลิก Link ณ วันสัมมนา)
• เอกสารประกอบการสัมมนา

4

ผูัเขาสัมมนาติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด
แลวลงทะเบียนโปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

E-mail ตัวอยาง

(คลิกที่ Link URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom
Client for Meetings)

- ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร หรือ Notebook ที่มีกลอง โดยเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเขาอบรม
1. กำหนดจำนวนผูเขาสัมมนา 1 ทาน / 1 User
2. ผูเขาสัมมนาตองเขาหองสัมมนากอนเวลาที่ีระบุไวอยางนอย 20 นาที
3. ผูเขาสัมมนาตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง
ดวยภาษาไทย ใหตรงตามบัตรประชาชน

4. ผูเขาสัมมนาสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand)
หรือพิมพขอคำถาม ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ
หลังเสร็จสิ้นการอบรม

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ)์ -

สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

