“วุฒิไกร” กางแผนปรับโฉมกรมทรัพยสินทางปญญาสู Smart DIP
เตรียมเปดตัว 3 โปรเจคตอบโจทยยุคดิจิทัล
อธิบดีกรมทรัพ ยสิน ทางปญ ญาเปดแผนงานป 2564 ตั้งเปาปรับ โฉมสู Smart DIP นำเทคโนโลยี
มาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารประชาชนตอบโจทย ยุ ค ดิ จิ ทั ล เผยเตรี ย มเป ด ตั ว 3 โครงการ
ทั้ ง การออกหนั ง สือ สำคั ญ อิ เล็ ก ทรอนิ กส (e-Certificate) บริก ารไกล เกลี่ ย ข อพิ พ าททรัพ ย สิ น ทางป ญ ญา
ออนไลน (Online Dispute Resolution : ODR) และวิเคราะหเทรนดเทคโนโลยี และใชประโยชนจาก Big Data
ฐานขอมูลสิทธิบัตร พรอมใหบริการประชาชนตนป 64 นี้
นายวุ ฒิ ไกร ลี วี ร ะพั น ธุ อธิ บ ดี กรมทรัพ ย สิน ทางป ญ ญา เป ด เผยว า “กรมทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญา
ใหความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อตอบโจทยการใหบริการในยุคดิจิทัล โดยวางแผนขับเคลื่อนองคกร
สูการเป น “Smart DIP” ตั้งเปาปรับ โฉมงานบริการประชาชนใหอยูบนแพลตฟอรมออนไลนอยางเบ็ดเสร็ จ
ครบวงจร เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการของกรมทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบที่งายขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส”
นายวุ ฒิ ไกร กล า วว า “โครงการแรก “e-Certificate” จะนำเทคโนโลยี ม าตอบโจทยป ระชาชน
ในการออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกสั้นๆ วา “e-Certificate”
จากเดิมที่ตองรอหนังสือสำคัญฯ ในรูปแบบกระดาษ ซึ่งตองใชระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน หากนำระบบ
e-Certificate มาใช ประชาชนจะไดรับ e-Certificate ภายใน 15 วันนับ จากวั น รับ จดทะเบี ย น สงผลให
ประชาชนเจาของสิท ธิสามารถนำทรัพ ย สิน ทางปญ ญาที่ไดรับ จดทะเบีย นไปใชป ระโยชน เชิงพาณิ ชยแ ละ
ทำธุรกิจไดเร็วขึ้น ทั้งนี้ ในระยะแรกจะใหบริการ e-Certificate กับการรับจดสิทธิบั ตรในชวงเดือนมกราคม
2564 และเครื่องหมายการคาในชวงเดือนมีนาคม 2564”
“โครงการตอมา “การบริการไกลเกลี่ยขอพิพาทออนไลน (Online Dispute Resolution : ODR)”
ซึ่งเดิมหากเกิดขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา และตองการใหกรมฯ ดำเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท คูกรณี
จะตองเดินทางมาที่กรมฯ เพื่อเจรจาหาขอยุติ เสียทั้งเวลาและคาใชจาย หากนำระบบ ODR มาใช โดยส ง
คำรองขอไกล เกลี่ยไปทางอีเมลของคูกรณี เพื่อนัดหมายผานระบบออนไลน และเจรจาไกล เกลี่ยผานระบบ
Video Call โดยไมเสียคาใชจาย ระบบดังกลาวชวยลดการเผชิญหนาของคูกรณี และเกิดการประนีประนอม
ระหวางคูพ ิพาท สงผลใหลดจำนวนคดีสูศาล ทำใหประชาชนประหยัดคาใชจายและประหยัดเวลา โดยคาดจะ
เปดใหบริการไดภายในตนป 2564”
“อีกหนึ่งโครงการ คือ “การวิเคราะหเทรนดเทคโนโลยีและใชประโยชนจาก Big Data ฐานขอมูล
สิทธิบัตรทั่วโลก” โดยในระยะแรกจะวิเคราะหแ นวโนม การยื่ นคำขอจดทะเบี ยนสิทธิบั ตรในไทยชวง 5 ป
ยอนหลัง (ป 2558 – 2562) เพื่อใหผูประกอบการ นักธุรกิจไทย นักวิจัย และประชาชนไดทราบถึงเทรนด
ของเทคโนโลยีโลกในอนาคต สะทอนการเติบโตของเทคโนโลยีในแตละอุตสาหกรรม สามารถนำขอมูลดังกลาว
ไปใชป ระโยชน ในการดำเนิ นธุร กิจ ในการพั ฒ นาตอ ยอดงานวิ จั ย ให ต รงกั บ แนวโน ม ของตลาด ตอบโจทย
ความตองการของตลาดทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยจะเผยแพรขอมูลเทรนดเทคโนโลยี
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จากฐานขอมูลดังกลาวในชวงตนป 2564 นี้เชนกัน ในระยะตอไป กรมฯ จะจัดทำระบบแสดงสถานะอายุ
การคุม ครองสิ ทธิบั ตร เพื่ อ ให นั ก ธุ รกิ จ ผูป ระกอบการไทย นั ก ประดิ ษ ฐ คิด ค น และนั กวิ จัย ใช ป ระโยชน
จากฐานขอมูลสิทธิบัตรที่ หมดอายุหรือกำลังจะหมดอายุการคุมครองในการพัฒนาตอยอดสรางนวัต กรรม
ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ สร างเม็ดเงิน ใหกับ ธุรกิ จไทย โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมหลั กที่ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิ จ
ของประเทศ เชน อุตสาหกรรมอาหารและยา เภสัชภัณฑ ปโตรเคมี และบรรจุภัณฑชีวภาพ เปนตน ซึ่งจาก
การตรวจสอบในฐานขอมูลเบื้องตน พบวามีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่หมดอายุหรือกำลังจะหมดอายุกว า
13,000 รายการที่อาจนำไปพัฒนาตอยอดได”
...............................................
กลุมประชาสัมพันธและวิเทศนสัมพันธ
สำนักงานเลขานุการกรม
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