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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce
Acting Minister of Commerce
ตลอด 27 ปี ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้ ง ระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรม
อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนเตรียมความพร้อมทัง้ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยน�ำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อ�ำนวย
ความสะดวกในการให้บริการ และพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพในการท�ำงานของบุคลากร เพื่อรองรับการก้าว
เข้าสู่การพัฒนาในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มุ่งเน้น
การยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา
บริบทของทรัพย์สนิ ทางปัญญามีความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
สอดคล้ อ งกั บ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของ
กระทรวงพาณิชย์ โดยทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เติบโต
อย่างเข้มแข็ง การส่งเสริมระบบนิเวศด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะ
ช่วยพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
และยกระดับการขับเคลือ่ นการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่
รองรับนโยบาย “Thailand 4.0”
ในรอบปีที่ผ่านมา ดิฉันได้เห็นถึงความส�ำคัญของ
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs และ Startup ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบตั รเพือ่ ต่อยอดสินค้าและ
บริการ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีช่วยให้
การประดิษฐ์คิดค้นถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
อย่างเต็มศักยภาพ การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับ

Over the past 27 years, the Department of
Intellectual Property, Ministry of Commerce, has been
working for the continued improvement of the entire
intellectual property system and achieving concrete
results. Moreover, the Department has prepared itself,
both in terms of infrastructure by adopting modern
technologies to facilitate the provision of its services,
and in terms of personnel by developing their knowledge
and capabilities. This is in response to the country’s
digital transformation, which focuses on enhancing
national competitiveness through creativity, technology,
innovation and intellectual property.
Intellectual property is an area that is linked to
the 20 - Year National Strategy (2018-2037). It is also
consistent with the 12th National Social and Economic
Development Plan (2017-2021) and the Ministry of
Commerce’s policy. Intellectual property serves as an
important engine that drives the country’s economy
towards sustainable growth. Promotion of an intellectual
property ecosystem that fosters development which is
driven by technology and innovation will support the
industries and services of the future and boost the
growth drive of the new economy in support of the
“Thailand 4.0” policy.
Over the past year, I have seen the importance
of the intellectual property system, which plays a key
role in the development of knowledge among
entrepreneurs, particularly SMEs and startups, by
enabling them to make use of the patent databases to

มาตรฐานสากลจะช่วยยกระดับการคุ้มครองและอ�ำนวย
ความสะดวกในการจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ระหว่างประเทศ การบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยให้
การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาทุกรูปแบบ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ยงั ช่วยพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่า
เพิม่ ให้กบั สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน การปกป้องคุม้ ครอง
ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมดัง้ เดิม จะช่วยส่งเสริมการต่อยอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การสร้าง
กลไกความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาระหว่างประเทศ
และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh
Treaty) ของประเทศไทย ยังได้สร้างโอกาสและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการ
ทางสือ่ สิง่ พิมพ์ชาวไทยให้ได้รบั ความเสมอภาคในการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ในโอกาสวั น คล้ า ยวั น สถาปนากรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาในปีนี้ ดิฉนั ขอแสดงความยินดีและชืน่ ชมผูบ้ ริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญาทุกท่าน
ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ก� ำ ลั ง ความสามารถ และตั้ ง มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
อย่างมั่นคง ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
พรอันประเสริฐ ดลบันดาลให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และขอเป็นก�ำลังใจ พร้อม
ทัง้ ให้การสนับสนุนการท�ำงานของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ให้มีความก้าวหน้า ประสบความส�ำเร็จ บรรลุเป้าประสงค์
ก่ อ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระชาชนและประเทศชาติ
ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

(นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

improve their products and services. In addition, proper
intellectual property management also ensures that
inventions are commercialized to the fullest of their
capabilities, while developing legislations that are in line
with international standards will enhance the level of
protection and facilitate international registrations.
Furthermore, the cooperation between different public
and private agencies, both domestic and international,
helps ensure the effectiveness of the suppression of
intellectual property rights infringements. Meanwhile,
the promotion of geographical indications registrations
supports the development and value creation for
agricultural and community products.The protection of
genetic resources, traditional knowledge and traditional
cultural expressions also promotes value creation and
sustainable development for the country. Moreover,
international cooperation in the area of intellectual
property and Thailand’s accession to the Marrakesh
Treaty create opportunities and improve the quality of
life for those who are blind, visually-impaired or
otherwise print-disabled by giving them equal access
to quality education and learning, without leaving anyone
behind.
On the occasion of the anniversary of the
establishment of the Department of Intellectual Property
this year, I would like to congratulate and commend
all executives, civil servants and personnel of the
Department of Intellectual Property for their cooperative
spirits in performing all their duties to the fullest extent
of their capabilities, as well as for their determination
to uphold integrity and honesty. In addition, I wish all
staff members of the Department of Intellectual Property
happiness and prosperity. I also offer my encouragement
and support to the Department of Intellectual Property
in carrying out its work and wish for its success and
accomplishments in serving the people and the nation
in the years to come.

(Miss Chutima Bunyapraphasara)
Deputy Minister of Commerce
Acting Minister of Commerce

สารปลัดกระทรวงพาณิชย์์

Message from Permanent Secretary
of the Ministry of Commerce
สืบเนือ่ งจากรัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนแม่บทด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถทาง
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ท�ำให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งปรับโครงสร้างทั้งระบบเพื่อยกระดับ
รายได้ของภาคการผลิต ด้วยการมุง่ เน้นการวิจยั การพัฒนา
นวัตกรรม และการส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้
ในการต่อยอดผลผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่า
เพิม่ ซึง่ ตามกรอบยุทธศาสตร์ดงั กล่าวได้ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เป็นกลไกขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ได้ในทุกภาคส่วนการผลิต
ทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การข้ า งต้ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงพาณิชย์ได้ก�ำหนดแผนปฏิบัติ
ราชการส�ำหรับปี 2561 - 2565 ซึง่ ประกอบด้วยแนวทาง
ในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อการพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการ การเพิม่ ช่องทางการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และแนวทางในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ
การประกอบธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อตกลงทางการค้า และพันธกรณี
ในระดับสากล การเพิม่ ประสิทธิภาพการคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญา รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ควบคูไ่ ปกับการสร้างส�ำนึกและการปลูกฝังค่านิยมในการใช้
สินค้าที่ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
โดยมีเป้าประสงค์เพื่อปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา
ให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความรู้ความสามารถหรือการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่ง มั่นคง และมั่งคั่งแก่ระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึง
การสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนด้วยการส่งเสริม

Following the government’s release of the 20Year National Strategy and the master plan for
enhancing competitiveness to provide guidelines for
boosting Thailand’s economic competitiveness, every
sector involved sees the need to promptly restructure
its entire system to increase the revenue of the
manufacturing sector by focusing on research,
innovation and development, and promoting the use
of new technologies for increased productivity and value
creation. In line with the aforementioned strategy, a lot
of importance is given to the development of technology
and innovation to steer the economy and generate
more revenue in every sector, whether agricultural or
industrial.
In order to ensure an effective implementation
of the foregoing strategy, the Ministry of Commerce
has laid down an action plan for 2018-2022. This plan
covers guidelines on increasing the capabilities of
entrepreneurs by promoting the utilization of research,
innovations and intellectual property in developing and
adding value to products and services. The plan also
includes the expansion of trade channels for intellectual
property-related products and the creation of an
environment that facilitates businesses by developing
an intellectual property system that is in line with
international standards. Other areas of the action plan
include improving the effectiveness of intellectual
property protection and cooperating with other agencies
in an effort to suppress intellectual property rights
infringements, as well as promoting the use of products
which are not infringing on the intellectual property
rights of others. The goals are to reform the intellectual
property system to support the country’s transformation

การผลิตสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ และการสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
การแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
ซึ่ ง ในปี ที่ ผ ่ า นมากรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้
สนับสนุนการท�ำงานของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์จน
ประสบความส�ำเร็จในหลายด้าน อาทิ การสร้างความร่วมมือ
กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ สร้ า งความรู ้ แ ละความตระหนั ก
ในการปกป้องคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา การบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการใช้ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม การร่วมมือ
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทั้งพลเรือน ทหาร และ
ต�ำรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ค้าใน
การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการเพิ่ม
จ�ำนวนบุคลากร การพัฒนาระบบการยื่นค�ำขอและช�ำระ
ค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบต่างๆ ให้มคี วามทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั รวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกล�ำดับที่ 49
ของสนธิสญ
ั ญามาร์ราเคช ซึง่ มีผลใช้บงั คับในประเทศไทย
ในวันที่ 28 เมษายน 2562 เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการเข้ า ถึ ง งานลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ มี ก ารโฆษณาแล้ ว ส� ำ หรั บ
คนตาบอดและคนพิการทางการมองเห็น อันเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึง
ข้อมูลความรู้ของคนไทย
สุดท้ายนี้ ผมขอชื่นชมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีไ่ ด้อทุ ศิ ตนปฏิบตั ิ
ภารกิจหน้าทีอ่ ย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความซือ่ สัตย์
สุ จ ริ ต ตลอดปี ที่ ผ ่ า นมา และในโอกาสที่ ก รมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 27 นี้ ผมขออ�ำนวยพรให้ทกุ ท่าน
ประสบความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีสขุ ภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จิตใจเบิกบาน และพร้อม
ส�ำหรับการเป็นฟันเฟืองส�ำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กร
และน�ำพาประเทศชาติไปสูค่ วามมัน่ คงทางเศรษฐกิจต่อไป

(นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

towards Thailand 4.0 where the economy is driven by
innovation, technology, skills and creativity. It is
expected that this will bring stability and prosperity to
the economy, and will support the local economy
through the promotion of geographical indication
products and the utilization of genetic resources,
traditional knowledge and traditional cultural expressions.
Over the past year, the Department of Intellectual
Property has supported the work of the government
and the Ministry of Commerce, and achieved success
in many areas. These include building cooperation with
various sectors in creating knowledge and awareness
about the protection, management and utilization of
intellectual property rights; cooperating with law
enforcement agencies in the civilian, military and police
sectors in creating understanding among the public
and traders about respects for intellectual property
rights; improving the protection of intellectual property
by increasing the number of personnel; developing an
electronic registration and payment system; undertaking
the revision of laws, rules and regulations to ensure
that they are up-to-date; and becoming the 49th
member of the Marrakesh Treaty, which will become
effective in Thailand on April 28, 2019. The treaty will
facilitate access to published works for persons who
are blind or visually impaired, thereby improving their
quality of life and ensuring equal access to knowledge
and information for Thai people.
Finally, I would like to praise the executives, civil
servants and personnel of the Department of Intellectual
Property for having always fully devoted themselves in
fulfilling their missions and duties with honesty and
integrity over the past year. Furthermore, on the
occasion of the 27th anniversary of the establishment
of the Department of Intellectual Property, I would like
to wish for everyone’s happiness, professional
prosperity, good health and exuberance, as well as
readiness for being an important driving force for the
development of the organization, leading the country
towards economic security.

(Mr. Boonyarit Kalayanamit)
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

สารอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Message from Director General
of the Department of Intellectual Property
เมือ่ ต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงแบบก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยีเข้าสูย่ คุ การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 หรือ
ทีเ่ รียกว่า “เทคโนโลยีเปลีย่ นโลก (Disruptive Technologies)”
ย่อมส่งผลกระทบอย่างฉับพลันและรุนแรงต่อรูปแบบ
การด�ำเนินชีวติ การด�ำเนินธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ทั่วโลก

When faced with the rapid technological
progress in the Fourth Industrial Revolution, or the
period of “disruptive technologies”, lifestyles, businesses,
economies and society worldwide are subject to swift
and severe impact.

เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของ
เทคโนโลยีเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั และสนับสนุน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
กับการยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยเมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2561 ได้ปรับวิสยั ทัศน์
องค์กร เป็น “ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของประเทศ ก้ า วสู ่ 4.0 ภายในปี 2565” รองรั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนที่น�ำทาง (Roadmap)
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปี

In order to accommodate these rapid changes
in technology and transition into the era of digital
economy and society and support restructuring of the
national economy toward becoming a value-based
economy, the Department of Intellectual Property
realizes and gives importance to the enhancement and
development of the nation’s competitiveness. Thus,
toward the end of 2018, the department revised its
vision to “Upgrade the national intellectual property
system toward 4.0 by 2022” in support of the 20-year
national strategy (2018-2037), the master plan under
the national strategy, the national reform plan and the
National Economic and Social Development Plan No.
12 (2017-2021), along with the country’s 20-year
intellectual property roadmap.

จากการพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทย
ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ส่งเสริม
การสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการยกอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เพือ่ สร้าง
สมดุลการพัฒนาทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างประโยชน์
และความเป็นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ทัง้ ด้านการคุม้ ครอง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การเสริมสร้างองค์ความรู้

The development of Thailand’s intellectual
property system to continuously accommodate national
development contexts promotes the creation of an
appropriate ecosystem that facilitates the enhancement
of competition in basic infrastructures in science,
technology and innovations within the country in addition
to balancing economic and social development in order
to create benefits and ensure fairness for all parties

การน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และการป้ อ งกั น และปราบปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ในปี
พ.ศ. 2561 IMD, WEF และ GII ได้จดั อันดับความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของประเทศไทยในภาพรวมในตั ว ชี้ วั ด
ด้านทรัพย์สินทางปัญญามีอันดับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
โดยสะท้อนถึงการด�ำเนินงานส�ำคัญ ดังนี้
1) การเพิม่ ประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ
2561 ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เพิ่มสูงขึ้น
ร้อยละ 25.59 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับรัฐบาลดิจทิ ลั และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องให้เท่าทันเทคโนโลยีและสถานการณ์ทางการค้า
2) การแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ
กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเพิ่มบทบัญญัติข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิส์ ำ� หรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการ
ทางสือ่ สิง่ พิมพ์ ให้ได้รบั โอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอืน่
ในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ รองรับการเข้าเป็นภาคี
แห่งสนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) เป็นต้น
3) การผลักดันให้สหรัฐอเมริกาประกาศให้ไทย
คงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในบัญชี
ประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) ต่อไป และบูรณาการ
การท�ำงานระหว่างภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งพลเรือน ทหาร
ต�ำรวจ เพื่อด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
4) พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
เกษตรด้วยสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI) เพือ่ รักษาฐานรายได้
เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูงขึ้นให้กับ
เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีสินค้า GI ไทย
ที่ได้รับความคุ้มครองรวมทั้งหมด 10๗ รายการ จาก 6๙
จังหวัด สร้างมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 4,000 ล้านบาท
5) ยกระดับความสามารถเสริมสร้างทักษะและ
เติมเต็มศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ผ่านศูนย์ IP
IDE Center ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเจรจา
ความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่
ส่งเสริมให้เกิดการน�ำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณและขอชื่นชมผู้บริหาร

involved, whether in regards to intellectual property
rights protection, knowledge promotion and
commercialization of intellectual property, including
effective and continuous prevention and suppression
of intellectual property rights infringements. Thus, in
2018, the IMD, WEF and GII improved the rankings of
Thailand’s overall competitiveness on intellectual
property significantly, which reflect the important
activities that took place as follows:
1) Enhancement in the effectiveness, speed
and convenience of intellectual property registration. In
the 2018 fiscal year, the rate of patent registration
increased by 25.59%, while information technology
systems were developed in support of a digital
government and personnel were continuously developed
to keep up with technologies and trade circumstances.
2) Revision of intellectual property laws such
as copyright laws through addition of copyright
exemptions for the blind, visually impaired or otherwise
print disabled persons to provide them with equal
opportunities as others in accessing copyrighted works
and in support of becoming a party to the Marrakesh
Treaty.
3) Encouraging the United States of America
to remain on the intellectual property watch list (WL)
while integrating work cooperation between related
elements of the public sector such as the civilian, military
and police in order to continuously prevent and
suppress intellectual property rights infringements and
produce tangible results.
4) Development and added value for agricultural
products through the utilization of geographical
indications (GI) in order to maintain existing revenue
and generate new bases to sustainably increase income
in farmers and communities. At present, 107 Thai GI
products across 69 provinces are now protected and
have generated over four billion baht in market value.
5) Enhancement and promotion of skills and
capabilities on intellectual property and innovations in
Thai entrepreneurs, especially SMEs through the IP IDE
Center along with the establishment of cooperation
networks between all related agencies domestically and

ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ก รมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก�ำลัง
และขอขอบคุณองค์กรหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศ
และต่ า งประเทศ ที่ ส นั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของ
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้วยดีมาตลอด และขอให้เชือ่ มัน่
ว่ า กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นา
องค์กรไปสูร่ ะบบราชการ 4.0 อันเป็นเสาหลักส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ต่อไป

นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

internationally and negotiation of international agreements
on intellectual property in order to substantially utilize
intellectual property in increasing economic value.
Activities over the past year have been highly
successful. I would like to thank and praise all
executives, civil servants and personnel of the
Department of Intellectual Property for their physical
and emotional dedication in working to the utmost of
their capabilities. And I would also like to thank all
domestic and international organizations and agencies
involved for having constantly provided excellent support
to the Department of Intellectual Property. Furthermore,
I guarantee that the Department of Intellectual Property
will remain determined to developing into a 4.0
government system, which is an important pillar for
driving and developing the national economy in line
with the Sufficiency Economy Philosophy toward
security, prosperity and sustainability.

Mr. Thosapone Dansuputra
Director General
of the Department of Intellectual Property
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จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Industrial Property and
Director of Intellectual Property
Management Office

ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office

ผู้อำ�นวยการสำ�นักลิขสิทธิ์ และปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
Director of Copyright Office and
Director of Information Technology 		
and Communication Center
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4.
1.
2.
1. นายสุวัจชัย บุญอารี
Mr. Suwatchai Boonaree
ผู้อำ�นวยการกองสิทธิบัตร
Director of Patent Office

3. นางสาวสายฝน แป้งหอม
Ms. Saifon Panghom

ผู้อำ�นวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
Director of Design Office

3.
2. นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
Ms. Jittima Srithaporn
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
Director of Legal Office

4. ร้อยตรีจักรา ยอดมณี
Mr. Chakra Yodmani

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สิน
ทางปัญญา และรักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
สำ�นักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Promotion
and Development Office and Acting Director of
the Office of Prevention and Suppression
of Intellectual Property Rights Violation
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2.

1.

1. นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
Ms. Kemasiri Nitchakorn

2. นางแววดาว ดำ�รงผล
Mrs. Vaowdao Damrongphol

3. นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาต
Ms. Sulaksana Soontornwipas

4. นางสาวสิริรัตน์ วงศ์ไพโรจน์พาณิช
Ms. Sirirat Vongphirodparnich

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Expert of Copyright

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร
Expert of Patent

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
Expert of Legal

รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศ
Acting Expert of International Intellectual Property
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โครงสร้างกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Organization Structure
อธ�บดี
นายทศพล ทังสุบุตร
Director General
Mr. Thosapone Dansuputra

รองอธ�บดี
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส
Deputy Director General
Ms. Wanpen Nicrovanachumrus

สำนักบร�หารกลาง
นางขวัญใจ กุลกำมธร
Office of Central Administration
Mrs. Kwanjai Kulkamthorn

สำนักเคร�่องหมายการคา
นางสาวสวลี บุญชู
Trademark Office
Ms. Savalee Boonchoo

สำนักบร�หารจัดการทรัพยสินทางปญญา
นางสาวทัศไนย ฤกษศานติวงษ
Intellectual Property Management Office
Ms. Tassanai Lerksantivong

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายว�โรจน จงกลวานิชสุข
Information Technology and
Communication Center
Mr. Wirote Chongkolwanichsuk

รองอธ�บดี
นายดิเรก บุญแท
Deputy Director General
Mr. Direk Boontae

สำนักปองปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา
รอยตร�จักรา ยอดมณี (รักษาราชการแทน)
Office of Prevention and Suppression of
Intellectual Property Rights Violation
Mr. Chakra Yodmani (Acting)

สำนักกฎหมาย
นางสาวจ�ตติมา ศร�ถาพร
Legal Office
Ms. Jittima Srithaporn

กองสิทธ�บัตร
นายสุวัจชัย บุญอาร�
Patent Office
Mr. Suwatchai Boonaree
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ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานลิขสิทธ�์
นางสาวเขมะศิร� นิชชากร
Copyright Expert
Ms. Kemasiri Nitchakorn

รองอธ�บดี
นางสาวนุสรา กาญจนกูล
Deputy Director General
Ms. Nusara Kanjanakul

สำนักลิขสิทธ�์
นายว�โรจน จงกลวานิชสุข
Copyright Office
Mr. Wirote Chongkolwanichsuk

สำนักสงเสร�มการพัฒนาทรัพยสิน
ทางปญญา
รอยตร�จักรา ยอดมณี
Intellectual Property Promotion
and Development Office
Mr. Chakra Yodmani

กองสิทธ�บัตรออกแบบ
นางสาวสายฝน แปงหอม
Design Office
Ms. Saifon Panghom

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย
นางแววดาว ดำรงผล
Legal Expert
Mrs. Vaowdao Damrongphol

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานทรัพยสินอุตสาหกรรม
นางสาวทัศไนย ฤกษศานติวงษ
Industrial Property Expert
Ms. Tassanai Lerksantivong

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานสิทธ�บัตร
นางสาวสุลักษณา สุนทรว�ภาต
Patent Expert
Ms. Sulaksana Soontornwipas

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานทรัพยสินทางปญญา
ระหวางประเทศ
นางสาวสิรร� ตั น วงศไพโรจนพาณิช (รักษาราชการแทน)
International Intellectual Property Expert
Ms. Sirirat Vongphirodparnich (Acting)

กลุมตรวจสอบภายใน
นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร
Internal Audit Group
Ms. Tasanavadee Surangkul

กลุมพัฒนาระบบบร�หาร
นางสาวกันตรัตน ภูศิร�

Administration System Enhancement Group

Ms. Kantarat Phusiri
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อัตรากำ�ลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Personnel

ปี year

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

17

17

17

17

17

30

30

66

88

99

9

9

16

20

21

20

20

19

24

36

35
119

35
119

35
129

41
129

42
135

230
30
156
416

230
29
156
415

282
27
157
466

319
27
159
505

350
24
162
536

ข้าราชการ/ตำ�แหน่ง
Government Official/position
ตำ�แหน่งบริหาร* : Administration position*
ตำ�แหน่งวิชาการ : Technical position
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์
Patent Examiner
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
Design Examiner
ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
Trademark Examiner
นักกฎหมาย : Legal Officer
ตำ�แหน่งสนับสนุนและอื่นๆ
Supporting Staff & Others
รวม Total
ลูกจ้างประจำ� : Permanent Employee
พนักงานราชการ : Government Employee
รวม Total
* รวมผู้เชี่ยวชาญ Those in expert positions are included.
200

ตำแหนงบร�หาร
Administration position

180
160

ตำแหนงว�ชาการ
Technical position

140
120

ตำแหนงสนับสนุน
และอื่นๆ
Supporting Staff
& Others

100
80
60

ลูกจางประจำ
Permanent Employee

40
20
พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

พนักงานราชการ
Government Employee

รายงานงบการเงิน
Financial Report

สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
IP Statistics

21

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Functions and Responsibilities
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ
ทางปั ญ ญาในเชิ ง พาณิ ช ย์ รวมทั้ ง ให้ ค วามคุ ้ ม ครอง
และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แบบผังภูมขิ องวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสิง่ บ่งชี้
ทางภู มิ ศ าสตร์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยความลั บ ทางการค้ า
กฎหมายว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งหมายการค้ า กฎหมายว่ า ด้ ว ย
ลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วย
การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา
(3) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการจดทะเบียนคุม้ ครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
(4) ส่ ง เสริ ม การปกป้ อ งสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลง
ไป
(6) ด� ำ เนิ น การป้ อ งปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม และสร้าง
วินัยทางการค้า
(7) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์ การบริ ห าร
จัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์
(8) ด� ำ เนิ น การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท และการ
อนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(9) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรม หรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ คณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย

As part of the Department of Intellectual Property
core missions and responsibilities in promoting creativity
and commercialization of intellectual property and
protecting intellectual property rights (IPR) in order to
strengthen Thailand’s economy and competitiveness.
To ensure the fulfillment of the above, the Department
is authorized and duties to perform the following:
(1) To take legal actions and implement legal
measures based on the laws governing the protection
of topographies of integrated circuits, geographical
indication, trade secret, trademark, copyright, patent
and production of optical disc products, and other
relevant laws.
(2) To perform work in connection with the
protection of intellectual property.
(3) To perform work in the area of IPR
registration to ensure full alignment with the international
agreements/treaties or cooperation arrangements to
which Thailand’s membership is in effect.
(4) To promote both domestic and international
protection of intellectual property.
(5) To develop and refine legislation related to
the protection of intellectual property to enhance
efficiency and suitability in light of changing domestic
and global situations.
(6) To engage in activities aimed at suppressing
intellectual property infringement, supporting the fair
exercising of rights and reinforcing discipline in trade.
(7) To promote creativity and support
commercialization and proper management of
intellectual property.
(8) To engage in the dispute settlement of
IP-related issues by means of mediation or arbitration.
(9) To perform other tasks required as part of
the the department’s statutory duties or as entrusted
by the Minister or the Council of Ministers.
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Vision, Mission, Value and Organizational Culture of the Department
of Intellectual Property

ว�สัยทัศน

ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา
ของประเทศกาวสู ๔.๐ ภายในป ๒๕๖๕

Vision

Upgrade the national intellectual property system
toward 4.0 by 2022.

1. ใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาและสงเสร�มการปกปองสิทธ�
ในทรัพยสินทางปญญาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. สงเสร�มใหเกิดการสรางสรรค การบร�หารจัดการ และการใชประโยชน
ทรัพยสินทางปญญาในเช�งพาณิชย

พันธกิจ
Mission

1. Protect intellectual property and promote intellectual property rights
protection domestically and internationally.
2. Promote innovation and actively encourage proper management of
intellectual property as well as commercialization of intellectual property.

คานิยม
Value

คุมครองความคิด มุงจ�ตบร�การ เนนงานสรางสรรค
Protect Ideas, Exhibit Service Mind, Focus on Creativity

ทันสมัย โปรงใส มีคุณภาพ
Modern, Transparent, and High Quality

วัฒนธรรม
องคกร
Organizational
Culture
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561
trategies for 2018
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561
Strategies for 2018
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

พัฒนาระบบคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้สะดวก
รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล

เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาในเชิ ง พาณิ ช ย์ เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. อ� ำ นวยความสะดวกในการจดทะเบี ย นให้ ร วดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ
2. ให้ ผู ้ ป ระกอบการเข้ า สู ่ ร ะบบการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. สร้างจิตส�ำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของผู้อื่น

1. คนไทยมี ค วามรู ้ และตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
ทรัพย์สินทางปัญญา
2. ผู ้ ป ระกอบการได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนและรับแจ้ง
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
2. พัฒนากฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้เป็นสากล และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
3. สนั บ สนุ น การปกป้ อ งสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. บูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
5. รณรงค์ แ ละปลู ก ฝั ง การเคารพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาของผู้อื่น

1. สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการสร้างสรรค์
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญในทรัพย์สิน
ทางปัญญา
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการโดยการน�ำผลงานวิจัย นวัตกรรม
ความคิดและภูมิปัญญา/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายใน
ทุกภาคส่วน
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Strategy 2

Objectives

Objectives

Develop the intellectual property system to be more
convenient and meet the international standard.

25

Reinforcing the competitiveness through knowledge
enhancement and promotion of IP commercialization.

1. To facilitate an expedient and efficient IP registration
procedures.
2. To assist business operators in obtaining legal
protection for their intellectual property in Thailand
and other countries.
3. To enhance the effectiveness of measures
undertaken to prevent and suppress IP infringement.
4. To raise public awareness in respecting the
intellectual property rights of others.

1. To gain knowledge of IP for Thai citizens and aware
on the importance of IP rights.
2. To assist business operators with the capacity
building in commercializing the intellectual property.

Tactics

Tactics

1. Improve the efficiency of registration procedures
and IP filing services.
2. Develop IP-related laws to meet international
standards and consistent with the changing IPR
environment.
3. Support any efforts to protect IPR, including
intellectual property developed from wisdom/
traditional knowledge, domestically and internationally.
4. Integrate IP infringement preventive measures with
through suppression activities.
5. Campaign against IP infringement and instill with
respecting the intellectual property rights of others.

1. Enhance understanding and recognition about
the importance of IP; promote creativity.
2. Support any efforts to add value and raise the quality
standard of Thai goods and services by commercially
exploiting research work, innovations, ideas and
practical wisdom/intellectual property.
3. Promote collaboration and networks among all
sectors.
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สรุปผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ
ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ปี 2561
ในช่วงปี 2561 ทีผ่ า่ นมา กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ได้ดำ� เนินภารกิจเกีย่ วกับการให้ความคุม้ ครองและปกป้อง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน
●

มีนาคม 2561

•

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และรองรับรัฐบาลดิจิทัล อาทิ ระบบยื่นค�ำขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และระบบรับช�ำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยตั้งแต่
เปิดระบบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ใช้บริการยื่น
ค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ e-Filing รวม 6,850 รายการ และสิทธิบัตร
รวม 1,207 ค�ำขอ อีกทั้ง ยังได้พัฒนาระบบแปลงค�ำขอจากเอกสารต้นฉบับเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Optical Character Recognition: OCR) และระบบสอบทานและปรับปรุง
ข้อมูล (Data Cleansing) ให้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งในค�ำขอสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

•

การสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยด้วยสิ่งบ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์ (Geographical Indication: GI)
ปัจจุบันประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทั้งสินค้า GI ไทยและต่างประเทศ
รวมทั้งหมด 119 รายการ เป็น GI ของต่างประเทศ รวม 16 รายการ จาก 8 ประเทศ และ GI ไทย รวม
103 รายการ จาก 67 จังหวัด ประกอบด้วยสินค้า GI หมวดข้าว 11 รายการ อาหาร 19 รายการ ผัก
และผลไม้ 49 รายการ ผ้า 9 รายการ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 13 รายการ และไวน์-สุรา 2 รายการ
❏

โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้น
ทะเบียน GI ไทยเพิ่มขึ้นอีก 19 รายการ จาก 16 จังหวัด ได้แก่ ละมุดบ้านใหม่ (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) ส้มบางมด และลิ้นจี่บางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร) ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์
ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ สังคโลกสุโขทัย กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก เสื่อจันทบูร (จังหวัด
จันทบุรี) กระท้อนตะลุง (จังหวัดลพบุรี) มะพร้าวน�้ำหอมบ้านแพ้ว (จังหวัดสมุทรสาคร) เงาะโรงเรียน
นาสาร (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ไวน์เขาใหญ่ กาแฟวังน�้ำเขียว และข้าวหอมมะลิ
ทุง่ สัมฤทธิ์ (จังหวัดนครราชสีมา) เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านมอญ (จังหวัดนครสวรรค์) นิลเมืองกาญจน์ (จังหวัด
กาญจนบุรี) ทุเรียนสาลิกาพังงา และมะม่วงยายกล�่ำนนทบุรี และลงพื้นที่ผลักดันให้จังหวัดจัดท�ำค�ำขอขึ้น
ทะเบียน GI ไทย รวม 8 รายการ จาก 7 จังหวัด ได้แก่ พริกไทยจันทบุรี ส้มโอบ้านแท่น (จังหวัดชัยภูมิ) ลูกหยี
ยะรัง (จังหวัดปัตตานี) ข้าวกอเดียว (จังหวัดพิจิตร) หม้อห้อมแพร่ โอ่งมังกรราชบุรี หอมแดงศรีสะเกษ และกระเทียม
ศรีสะเกษ
❏
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Summary of Key Accomplishments of the Department of
Intellectual Property in 2018
In 2018, the Department of Intellectual Property carried out missions related to defending and protecting
intellectual property rights, while promoting creativity and commercial utilization of intellectual property with
the aim of boosting commercial competitiveness in support of national economic development in line with
national strategies with our master plan under the National Strategy for Sustainability as follows:
●

March 2018

•

Develop information technology systems in order to provide greater speed
and convenience in intellectual property registration services and support the digital
government. These improvements included an electronic filing for intellectual property
applications (e-Filing) through the Department of Intellectual Property’s website
and a system for accepting electronic payments (e-Payment). The e-Filing was
launched on 19 February 2018 and until 28 February 2019, we have received
6,850 Trademark applications and 1,207 patent application. Furthermore, DIP has
developed the Optical Character Recognition system (OCR) to transform original
documents into electronic data along with a data cleansing system to ensure the accuracy
of patent and trademark applications.

•

Conducted activities to promote an increase value added to local identify farming along with
the Thai traditional knowledge by using Geographical Indication (GI).
At present, Thailand has registered 119 Geographical Indication (GI). Of these, 16 are foreign GI from
8 countries, while 103 are GI from 67 provinces with in Thailand. The Thai GI products consisted of 11 rice products,
19 food products, 49 fruit and vegetable products, 9 textile products, 13 handicraft and industrial products and 2
wine-liquor products.
❏

Over the period from March 2018 to February 2019, the Department of Intellectual Property registered
an additional 19 GI from 16 provinces, namely, Ban Mai sapodilla (Phra Nakhon Si Ayutthaya)/Bang Mod tangerines
and Bang Khun Tian Lychees (Bangkok)/Uttaradit Long Lap Lae Durian/Uttaradit Lin Lap Lae Durian/Sukhothai
Celadon Ware/Phitsanulok Bang Krathum Dried Banana/Chanthaboon Mat (Chanthaburi)/Talung Santol (Lopburi)/
Ban Paeo Aromatic Coconut (Samut Sakhon)/Rong Rian Na Sarn
Rambutan (Surat Thani)/Volcano Durian, Sisaket/Khao Yai Wine
(Nakhon Ratchasima)/Ban Mon Earthenware (Nakhon Sawan)/
Kanchanaburi Obsidian (Kanchanaburi)/Phang Nga Salika
Durian/Wang Nam Khiao Coffee and Thung Sam Rit Jasmine
Rice (Nakhon Ratchasima) and Yai Klam Mango, Nonthaburi.
Furthermore, local areas were visited to encourage the provinces
to register eight more Thai GI products from seven provinces, namely,
❏
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อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการให้ตา่ งประเทศ
คุม้ ครอง GI ไทยทีม่ ศี กั ยภาพเพิม่ อีก 9 สินค้า
ใน 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
จ�ำนวน 3 รายการ ในสินค้าข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และ
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม จ�ำนวน 2 รายการ ในสินค้า
มะขามหวานเพชรบูรณ์ และล�ำไยอบแห้ง
เนื้ อ สี ท องล� ำ พู น ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
จ�ำนวน 1 รายการ ในสินค้ากาแฟดอยตุง และ
ญีป่ นุ่ จ�ำนวน 3 รายการ ในสินค้ากาแฟดอยตุง
กาแฟดอยช้าง และสับปะรดห้วยมุ่น
❏

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐานสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในระดับจังหวัด (Internal Control) ทั้งหมด 64 สินค้า และระดับสากล (External Control) ทั้งหมด 19
สินค้า ผลักดันให้จังหวัดให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและการจัดท�ำระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI ทั้งใน
ระดับ Internal Control รวม 19 รายการ ได้แก่ กล้วยไข่ก�ำแพงเพชร สับปะรดบ้านคา มะพร้าวน�้ำหอมราชบุรี แห้วสุพรรณ
ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ทุเรียนปราจีน ปลากุเลาเค็มตากใบ ลองกองตันหยงมัส ส้มโอหอมควนลัง สับปะรดตราดสีทอง
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ นิลเมืองกาญจน์ กระท้อนตะลุง และ
เงาะโรงเรียนนาสาร รวมทั้งในระดับสากล External Control รวม 8 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ สับปะรดห้วยมุ่น
ล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทองล�ำพูน ทุเรียนปราจีน มะพร้าวน�้ำหอมราชบุรี ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี
และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
❏

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า GI เพือ่ ยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า GI
ที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง มีคุณภาพและมีชื่อเสียงยาวนาน รวม 10 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้างฮาง
หอมทองสกลทวาปี ทุเรียนนนท์ ทุเรียนป่าละอู ไข่เค็มไชยา ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทองล�ำพูน
ส้มโอปูโกยะรัง มะขามหวานเพชรบูรณ์ และกาแฟเขาทะลุ
❏

สร้างโอกาสทางการตลาด สร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และผูป้ ระกอบการท้องถิน่ กว่า 163 ล้านบาท
ทั้ ง สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล
ฟู้ด รีเทล จ�ำกัด เพื่อจัดให้มีมุมจ�ำหน่าย
สินค้า GI ไทย (GI Corner) อย่างถาวร
ภายในท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ รวม 108 สาขาทั่ว
ประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดสินค้า GI อย่างต่อเนื่องทุกปี
❏
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Chanthaburi Pepper, Ban Thaen Pomelo (Chaiyaphum), Yarang Velvet Tamarind (Pattani), Gaw Diao Rice (Phichit),
Phrae Mohom, Ratchaburi Earthen Jar, Sisaket Red Onion and Sisaket Garlic.
Currently, actions are being taken toward international GI protection for 9 Thai GI products in 4
countries namely 3 in the People’s Republic of China i.e. Thung Kula Rong-Hai Jasmine Rice, Phetchabun Sweet
Tamarind, Pakpanang Tabtimsiam Pomelo; 2 in the Socialist Republic of Vietnam i.e. Phetchabun Sweet Tamarind,
Lamphun Golden Dried Longan; 1 in the Kingdom of Cambodia i.e. Doi Tung Coffee; and 3 in Japan i.e. Doi Tung
Coffee, Doi Chaang Coffee and Huai Mun Pineapple.
❏

Actions were taken to promote the GI quality
improvement and standard certification in order to boost
confidence in domestic and international consumers for 64
products on the provincial level (internal control) and 19
products on the international level (external control) and push
for provinces to give importance to improving quality and
establishing a GI product quality certification system for the
19 internal control products, namely, Kamphaeng Phet Banana,
Ban Ka Pineapple, Ratchaburi Aromatic Coconut, Suphanburi
Water Chestnut, Ubon Ratchathani Jasmine Rice, Prachin Durian,
Salted Tak-bai Kulao Fish, Tan Yong Mas Longkong, Hom Kuan Lang
Pomelo, Golden Trat Pineapple, Sisaket Volcano Durian, Uttaradit Long Lap Lae
Durian, Uttaradit Lin Lap Lae Durian, Kanchanaburi Obsidian, Talung Santol and Rong Rian Na Sarn Rambutan; and
8 international level external control products, namely, Surin Jasmine Rice, Huai Mun Pineapple, Lamphun Dried
Golden Longan, Prachin Durian, Ratchaburi Aromatic Coconut, Pakpanang Tabtimsiam Pomelo, Ubon Ratchathani
Jasmine Rice and Sang Yod Mueang Phatthalung Rice.
❏

Actions were taken to promote the development and packaging of 10 GI products in order to upgrade
and increase their value, since these are GI products directly originating from their high-quality sources of production
with extensive reputation. The products include Surin Jasmine Rice, Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice,
Nont Durian, Pa La-U Durian, Chaiya Salted Egg, Pakpanang Tabtimsiam Pomelo, Lamphun Dried Golden Longan,
Pu Ko Ya Rang Pomelo, Phetchabun Sweet Tamarind and Khao Tha Lu Coffee.
❏

Marketing opportunities, jobs and income were created for farmers, community enterprises and local
entrepreneurs with a value of over 163 million baht. In addition, cooperation has been established with Central Food
Retail Company Limited in creating permanent Thai GI corners at 108 Top Supermarket and
Central Food Hall branches nationwide and to regularly organize GI product marketing
activities every year such as the GI Market, IP Fair, THAIFEX World of Food
Asia and OTOP Midyear. Thus, all 103 Thai GI products successfully generated
over 4,080 million baht in market value.
❏
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เช่น งาน GI Market งาน IP Fair งาน THAIFEX World of Food Asia และ OTOP Midyear เป็นต้น ส่งผลให้สินค้า GI ทั้งหมด
ของไทย 103 รายการ สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 4,080 ล้านบาท
เพือ่ บูรณาการความร่วมมือในการผลักดันและขับเคลือ่ นการส่งเสริมและคุม้ ครอง GI ไทยตลอดจนเพิม่ มูลค่า
การตลาดของการจ�ำหน่ายสินค้า GI ให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุตมิ า บุณยประภัศร) เป็นประธาน
❏

•

จัดหน่วยบริการรับค�ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
เกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนภูมิภาค รวม 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ยโสธร
สุรินทร์ นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา และนครนายก
●

เมษายน 2561

•

การเดินทางเยือนไทยของผู้อ�ำนวยการ
ใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นาย Francis
Gurry) เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2561 โดยได้กล่าว
ชื่นชมความมุ่งมั่นและความพยายามของไทยในการ
คุม้ ครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
อย่างจริงจัง และแสดงความยินดีที่ส�ำนักงาน USTR
ได้ประกาศปรับสถานะการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL)
เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) รวมทั้งหารือ
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบาย และความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทยและ WIPO กับผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�ำพูน
เพื่อเยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้า GI ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ล�ำไยเบี้ยวเขียวล�ำพูน และศิลาดลเชียงใหม่ โดยได้ชื่นชมและยกย่อง
ความส�ำเร็จของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและคุ้มครอง GI ของไทยที่ประสบความส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นกรณี
ตัวอย่างให้กับนานาประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพของสินค้าเกษตรและงานหัตถกรรม
ท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
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In order to integrate cooperation in driving, pushing, promoting and protecting Thai GI products and
substantially increase the market value of GI products, the Department of Intellectual Property held meetings and
joint discussions with related government agencies such as the Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry of
Interior, Ministry of Culture, Ministry of Industry and the Tourism Authority of Thailand with the Deputy Minister of
Commerce (Miss Chutima Bunyapraphasara) acting as chairman.
❏

•

Mobile service units were
organized to receive intellectual property
registration applications and provide
consultation and recommendations on seeking
intellectual rights protection in provincial areas
covering nine provinces, namely, Chiang Mai,
Khon Kaen, Yasothon, Surin, Nakhon
Si Thammarat, Trang, Surat Thani, Chachoengsao
and Nakhon Nayok.
●

April 2018

•

Mr.Francis Gurry, the Director General of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) paid an official visit to Thailand to Strengthen cooperation
and relations on intellectual property between Thailand and WIPO. During his visit,
he paid a courtesy call on H.E. General Prayuth Chan-ocha, the Prime Minister
of Thailand, on 23 April 2018. He praised Thailand’s determination and serious
efforts in preventing and suppressing intellectual property violations and gave
congratulations for USTR’s adjustment in Thailand’s intellectual property
protection status from being on the Priority Watchlist (PWL) to being on the
Watchlist (WL). In addition, he exchanged views and information on issues
related to intellectual property under the
Royal Thai Government’s policy. As part
of his official visit, he made a visit to
Chiang Mai and Lamphun provinces as
wellknown GI sites which are Lamphun Yok Dok Silk, Lamphun Biao
Khiao Longan and Chiang Mai Celadon. He praised and commended
the success of the Thai government in the successful promotion and
protection of Thailand’s GI, which provides an example for other
countries in promoting and developing diversity in agricultural products
and local handicrafts linked to traditional knowledge and community
culture toward sustainable national economic and social development.
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•

กิจกรรมวันทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก World IP Day 2018
ภายใต้หวั ข้อ “พลังสตรีสร้างสรรค์นวัตกรรมโลก” (Powering Change: Women in Innovation and Creativity) เมือ่ วันที่
26 เมษายน 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ส�ำนักงานสิทธิบัตรและ
เครือ่ งหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) และสมาคมผูส้ ร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย (MPA) เพือ่
สะท้อนบทบาทของผูห้ ญิงต่อพลวัตการเปลีย่ นแปลงทางความคิดสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนวัตกรรม

•

การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม ได้พัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพจนเป็นที่มั่นใจ
ของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 สหรัฐอเมริกายังประกาศให้ไทยคงสถานะ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) ภายใต้
กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) โดยสหรัฐฯ ได้ชื่นชมนโยบายและ
ความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในหลายเรื่อง
โดยเฉพาะการที่รัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ได้ก�ำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานในเรื่อง
นี้อย่างใกล้ชิด ท�ำให้การบูรณาการการท�ำงานระหว่างภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือน ทหาร ต�ำรวจ
ด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่อง จนการละเมิดได้หมดสิ้นไปในพื้นที่หลักที่มีการจ� ำหน่ายสินค้าละเมิดสูง (Notorious Markets) รวมทั้ง
พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศที่มีการจ�ำหน่ายสินค้าละเมิดฯ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

•

ติ ดตามผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดย
คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะท�ำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/คณะท�ำงาน
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อสังคมออนไลน์ และคณะท�ำงานท�ำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อก�ำหนดแนวทางการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ กรมศุลกากร และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การปราบปรามในภาพรวมระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - มกราคม
2562 สามารถจับกุมและตรวจยึดได้
6,144 คดี และยึ ด ของกลางได้ ก ว่ า
10.76 ล้านชิ้น เป็นผู้กระท�ำละเมิดราย
ใหญ่และมีการจับกุมแหล่งเก็บและร้านค้า
ส่ ง รวม 29 คดี ผู ้ ต ้ อ งหา 28 คน
ยึดของกลางได้ 1,002,728 ชิ้น
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•

World Intellectual Property Day (World IP Day 2018) activity was organized under the theme “Powering
Change: Women in Innovation and Creativity” on 26 April 2019 at the Ministry of Commerce in collaboration with
the World Intellectual Property Organization (WIPO), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and
the Motion Picture Association in Thailand (MPA) to provide reflection on women’s roles in changing intellectual
property and innovations.

•

The intellectual property protection system has
been effectively improved to the point that trade partners
are gaining in confidence. As a result, on 27 April 2018, the
United States declared that Thailand would remain on the
intellectual property protection watch list (WL) pursuant to Section
Special 301 of the United States Trade Act (Special 301).
The United States praised Thailand’s developments in intellectual
property violation prevention and suppression in many areas.
This praise is particularly due to the fact that the government
through the National Committee on Intellectual Property Policies
with the Prime Minister, General Prayuth Chan-ocha, serving as the chairman provided close supervision and monitoring
of progress in the aforementioned undertakings. Consequently, work integration between related parts of the public
sector such as civilians, the military and the police force on prevention and suppression of intellectual property violations
occurred smoothly and continuously produced tangible results such that violations ceased to exist in notorious markets
and other areas nationwide, which saw a clear reduction in the sales of violated products.

•

The performance of intellectual property law enforcement agencies is constantly monitored.
The Intellectual Property Violation Prevention and Suppression Sub-committee with General Prawit Wongsuwan, Deputy
Prime Minister, serving as the chairman has formed three work committees, namely, the work committee on suppressing
intellectual property violations, work committee on suppressing intellectual property violations on social media and work
committee on destroying seized goods in intellectual property violation cases for which a final
ruling is issued. These committees work with intellectual property law enforcement agencies
to set integrative work cooperation guidelines among all public and private agencies
involved such as the Royal Thai Police, Department of Special Investigation, Customs
Department and the Department of Intellectual Property in order to boost
effectiveness in preventing and suppressing intellectual property violations. As a
result, overall suppression efforts from March 2018 – January 2019 resulted in
arrests and seizures in 6,144 cases and over 10.76 million confiscated items.
Of these, major violators and arrests involving storage facilities and wholesale
stores accounted for 29 cases with 28 alleged offenders and 1,002,728 confiscated
items.
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•

เร่งรัดติดตามผลการด�ำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ดังนี้
ประชุมหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปั ญ ญาร่ ว มกั บ กองอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
(กอ.รมน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อบูรณาการ
การท�ำงานและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
❏

ประสานการปฏิบตั งิ านร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานพาณิชย์
จังหวัดทัว่ ประเทศ ให้รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ใน 3 ประเด็นส�ำคัญ
ได้แก่ การตรวจสอบพื้นที่ที่น่าสงสัยว่าจะมีการจ�ำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ผลการจับกุมร้านค้าที่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่
❏

•

เปิดตัวโครงการ IP Key Southeast
Asia ร่วมกับคณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจ�ำ
ประเทศไทยและส�ำนั ก งานทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาแห่ ง สหภาพยุ โรป (EUIPO) เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น โดยเฉพาะ
การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม
การสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
ประชุม “Trademark Consultation Meeting, Industrial Design Consultation Meeting” และ
IT Consultation Meeting เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร และ
เป็นเวทีหารือแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของอาเซียน
❏

สัมมนา “Roving Seminar on Trademark and Industrial Design”และ EU Trademark and Trademark
Community Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในสหภาพยุโรปและภูมิภาคอาเซียน		
❏

สัมมนา “Exchange of Best Practices for Enforcement Officials” เพื่อให้การด�ำเนินงานป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดรับกับสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางปฏิบัติและสร้างเครือข่ายด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ไทยกับต่างประเทศ
❏
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•

Intellectual property violation suppression activities were monitored with greater structure and
enhanced effectiveness. This occurred under the Intellectual Property Violation Prevention and Suppression
Sub-committee chaired by the Deputy Prime Minister (General Prawit Wongsuwan) as follows:
Meetings were held on joint prevention and suppression of intellectual property violations with the
Internal Security Operations Command (ISOC) and other related agencies in the public and private sectors in order
to integrate work and track progress in the implementation of intellectual property violation prevention and suppression
plans to continuously produce tangible results.
❏

Coordination occurred between law enforcement agencies with
integrated cooperation with provincial commercial offices nationwide, by
which they are instructed to report intellectual property violation prevention
and suppression activities covering three key issues, namely, investigation
of areas suspected of being where goods associated with intellectual
property violations, arrest outcomes of stores that commit intellectual property
violations and outcomes of campaign activities aimed at promoting
non-violation of intellectual property in local areas.
❏

•

The IP Key Southeast Asia project was launched
in collaboration with the European Union Intellectual
Property Office (EUIPO) in order to support the development
of intellectual property systems in ASEAN members, especially
in regards to the development and enforcement of intellectual
property laws and promotion of creation and commercialization
of intellectual property.
The Trademark Consultation Meeting, Industrial
Design Consultation Meeting and IT Consultation Meeting
to promote and enhance the capabilities of trademark registrars and patent examiners and provided a stage for
discussing guidelines for improving and managing trademarks and product design patents of ASEAN.
❏

The Roving Seminar on Trademark and Industrial Design and the EU
Trademark and Trademark Community Meeting to exchange information about
protecting and registering trademarks and product design patents between the
European Union and ASEAN.
❏

The Exchange of Best Practices for Enforcement Officials
Seminar aimed at increasing the effectiveness of Thailand’s suppression of
intellectual property violations, accommodating changes in trade situations,
exchanging information and practice guidelines and creating international intellectual
property violation suppression networks between Thailand and other countries.
❏
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สัมมนา “Seminar on the Protection of Geographical Indications” ร่วมกับส�ำนักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EUIPO) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาอาเซียน – สหภาพยุโรป (ARISE
Plus IPR) ให้กับผู้ประกอบการสินค้า GI และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�ำตลาดสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) การขอรับความคุ้มครอง GI ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้ GI เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
❏

●

พฤษภาคม 2561

•

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรัง่ เศส โดยรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2561 เพื่อหารือร่วมกับ
สถาบันแหล่งก�ำเนิดสินค้าแห่งชาติ (INAO) และสมาคมผู้ผลิต
แชมเปญฝรั่งเศส (CIVE) และผู้ผลิตชีส Brie de Meaux เกี่ยวกับ
แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และ
ระบบควบคุมรับรองมาตรฐานสินค้า GI ของฝรั่งเศส รวมทั้งแนวทาง
การคุ้มครองสินค้า GI หัตถกรรมไทย ในสหภาพยุโรป ตลอดจนได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการ (Work Plan) ประจ�ำปี 2561
กับส�ำนักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมฝรั่งเศส (INPI) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า
ของบริษัท หลุยส์ วิตตอง ฝรั่งเศส

•

อบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเกาหลี เพื่อสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะการตรวจสอบสินค้าปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้าให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

•

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการด�ำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ
การตรวจสอบสิ น ค้ า ของจริ ง และของปลอม ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ
กอ.รมน. กองทัพบก กองทัพเรือ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล และ
กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง เป็นต้น
●

มิถุนายน 2561

•

สัมมนาเกาหลี - ไทย “Copyright
protection in response to new trends of
content consumption” ร่วมกับคณะกรรมการ
ลิ ข สิ ท ธิ์ เ กาหลี (KCC) เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การและ
การใช้ประโยชน์งานอันมีลิขสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ ให้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
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The Seminar on the Protection of Geographical Indications which was held in collaboration with
the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) under the ASEAN – European cooperation program; the ARISE Plus
Intellectual Property Rights (ARISE+ IPR) enabled Thai GI producers and related government agencies to share experiences
on how to effectively market potential GI products, to seek appropriate protection of GIs both in Thailand and in foreign countries,
as well as to make GI protection as an effective tool in creating value added to such respective products.
❏

●

May 2018

•

The Deputy Minister of Commerce’s Official Visit to France
during 15 - 20 May 2018: Deputy Minister of Commerce (Miss Chutima
Bunyapraphasara) visited the Institut National de L’origine et de la Qualite’
(INAO), France’s Association of Champagne Producers (CIVE) and the Brie
de Meaux Cheese Producers to discuss on how the French GI producers
and the government promote GI protection, utilization and quality control
systems in their country. This also includes the discussion on what steps
Thailand could take in seeking protection on Thai handicraft GI products in France. The Deputy Minister of Commerce
was also the signatory in the 2018 Work Plan between the Ministry of Commerce of Thailand and the Institut National
de la Propriete Industrielle (INPI) aiming at enhancing collaboration between the two agencies in combating infringement
of French trademark, particularly those belong to Louis Vuitton in Thailand.

•

The Seminar on how to effectively inspect and recognize infringing
trademarks of Korean’s brands: The Seminar was aimed at enhancing skills of
representatives of Thai law enforcement agencies to effectively inspect and recognize
infringing trademarks of Korean’s brands.

•

The Workshop to create understanding on IPR infringing case procedural and to distinguish IPR
infringing goods: The Department of Intellectual Property organized a workshop aiming at creating better understanding
on procedures pertaining to IPR infringing cases, and to educate enforcement officials on how to effectively distinguish
and recognize IPR infringing goods. The participants to this workshop consist of both those from central and provincial
areas such as the Royal Thai Army, Royal Thai Navy, Municipal Police Bureau and the Central Investigation Bureau,
and Royal Thai Police.
●

June 2018

•

Seminar on Copyright Protection in Response to New Trends
of Content Forms was organized in collaboration with the Korean Copyright
Commission (KCC) in Thailand on 6 June 2018 with a view to exchange
information and share experience on the management and commercialization
of copyright works in the digital era.
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•

ประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนประเทศคู่ค้าส�ำคัญของไทย อาทิ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญีป่ นุ่ และสาธารณรัฐเกาหลี เพือ่ ร่วมหาแนวทางการคุม้ ครอง
และป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ร่วมกับหน่วย
งานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กอ.รมน. บก.ปอท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และ กสทช. เป็นต้น

•

จัดงานมหกรรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา (IP Fair 2018) ระหว่าง
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา เพื่อจัดแสดงและจ�ำหน่าย
สินค้าทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมผลงาน IP Champion การให้ค�ำปรึกษา
(IP Clinic) และจัดสัมมนา กิจกรรม Pitching & Matching โดยมีผเู้ ข้าร่วมงานกว่า 6,500 ราย
มีผปู้ ระกอบการร่วมจ�ำหน่ายสินค้ากว่า 200 ราย สร้างมูลค่าทางการค้าภายในงานได้กว่า 5.7 ล้านบาท และเกิดการเจรจา
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กว่า 340 คู่

•

จัดประกวดธุรกิจดีเด่นด้านการน�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (IP Champion 2018)
เพื่อเป็นต้นแบบการด�ำเนินธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา มีผลการประกวด ได้แก่ 1) รางวัล IP Champion ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาดีเด่น สาขาลิขสิทธิ์ บริษัท สวีท ซัมเมอร์ จ�ำกัด สาขาเครื่องหมายการค้า บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ นายทวีป แก้วศรี และสาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ นางศิริณณภัส
สวัสดิวรนันท์ และ 2) รางวัล IP Champion ด้านองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และ Startup
บริษัท ยาดี จ�ำกัด และสาขาสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•

บริการให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
ภายใต้ ศู น ย์ พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและ
นวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise
Center: IP IDE Center) ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) อาทิ การแปรรูปอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อน
การสร้ า งสรรค์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและนวั ต กรรม ให้ ต รงตาม
ความต้องการของตลาด โดยมีผู้ใช้บริการกว่า 1,700 คน
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July 2018

•

The stakeholder conference of the representatives of
Thailand’s major trade partners namely, the United States, the European
Union, Japan and the Republic of Korea, and the Department of Intellectual
Property was organized to enhance better understanding among Thailand’s
intellectual property stakeholders on efforts taken by the authorities in
combating IPR enforcement. The meeting was attended also by other
concerned enforcement agencies such as ISOC, TCSD, Ministry of Digital Economy and Society, Department of
Special Investigation, Customs Department, Food and Drug Administration, Office of the Council of the States,
NBTC, etc.

•

The Intellectual Property Fair (IP Fair)
2018 was organized during 6 – 8 July 2018 at
BITEC Bangna with a view to provide opportunity
for IP-related entrepreneurs to showcase and
sell their goods. In the same fair, IP Clinic was
organized to provide consultations to entrepreneurs
on how to develop their practices that are most suitable for each specific types of intellectual property rights.
Furthermore, an activity called “Pitching & Matching” was also established to enable business matching between
innovators and investors.

•

A competition titled “IP Champion 2018” was aimed at selecting the
best role model of business practices that do well with their intellectual property
in various fields. The awarded winners of each fields of business include,
(1) IP Champion on Copyright: Sweet Summer Co., Ltd., IP Champion on
Trademark: Bangchak Corporation Public Company Limited, IP Champion
on Invention Patent: Mr. Thaweep Kaewsri, IP Champion on Design Patent:
Mrs. Sirinnapat Sawadiworanan, and (2) IP Champion for entrepreneurs with excellent
IP management for large, medium size and state owned enterprises: SCG Public
Company Limited, for SMEs and start-ups: Yadee Co., Ltd., and for higher education institutes: Khon Kaen
University.

•

Consultation service on intellectual property and innovation by the Intellectual Property and
Innovation Driven Enterprise Center (IP IDE Center) is a service rendered to Thai entrepreneurs particularly those
in the targeted businesses (S-curve) such as food processing, agricultural and biotechnology, and electronic,
with a view to boost innovations and creation of intellectual property that perfectly serve the needs of the market.
Until now, the Center has had more than 1,700 clients.
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•

หารื อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สถานการณ์ ก ารละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาร่วมกับหน่วยประสานการปราบปรามการละเมิดฯ ของสหรัฐอเมริกา
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย อาทิ กอ.รมน.
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร เป็นต้น

•

รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกในการเคารพสิทธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้กบั ทุกภาคส่วน อาทิ จัดกิจกรรม
เดิน-วิง่ การกุศล DIP Mini Marathon 2018: Stop Piracy
ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม สร้างความตระหนักรู้
และแสดงออกถึ ง ความส� ำ คั ญ ของทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา เสริมสร้างบรรยากาศด้านการค้าและ
การลงทุน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปกว่า 2,500 คน และรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกผ่านสื่อ Social Media Fan Page Facebook กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยมีผู้เข้าชมกว่า 220,000 คน

•

อบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยความร่วมมือกับส�ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ อาทิ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ส�ำนักงาน
สิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) ส�ำนักงานสิทธิบัตรสหภาพยุโรป (EPO) เป็นต้น
●

กันยายน 2561

•

จัดพิธีท�ำลายของกลาง
คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่
คดีถงึ ทีส่ ดุ แล้ว เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ให้ กั บ เจ้ า ของสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา และนักลงทุนว่าจะไม่มี
สิ น ค้ า ละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
กลับสู่ท้องตลาดหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2561 ณ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก โดยมี
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีท�ำลาย
ของกลางฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) และผู้บริหาร กอ.รมน.
กองทัพบก กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์
และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมของกลางกว่า 2.10 ล้านชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของสินค้า
จริงกว่า 1,374 ล้านบาท โดยเป็นสินค้าปลอมเครือ่ งหมายการค้า ประเภทเสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มอื ถือ
และเครื่องส�ำอาง เป็นต้น
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August 2018

•

Discussions and information sharing concerning the situation of intellectual property violations
as well as method pertaining intellectual property violation prevention and suppression between the United States’
intellectual property violation and suppression agencies and Thailand’s intellectual property law enforcement agencies
such as ISOC, the Royal Thai Police and the Customs Department.

•

A raising awareness
campaign on intellectual property
rights. For example, the DIP Mini
Marathon 2018: Stop Piracy walkingrunning activity was organized to
campaign against selling, buying and using forged goods as well as to raise
awareness and demonstrate the importance of intellectual property in
enhancing the trade and investment atmosphere and building a good image
for the country. Cooperation was received from several agencies in the public
and private sectors, including intellectual property owners and regular people, with over 2,500 participants.
Moreover, this campaign was also launched through the Facebook social media fan page of the Department of
Intellectual Property, to which over 220,000 people visited.

•

Training to Continuously Develop and Enhance the
Capabilities of Patent examiners and Trademark examiners
in collaboration with international intellectual property offices such as
the World Intellectual Property Organization, the Japan Patent Office
and the European Patent Office.
●

September 2018

•

Destruction ceremony of intellectual property infringing goods confiscated in cases involving
intellectual property violations for which a final judicial decision has already been reached. The purpose of
this ceremony is to ensure to the public and to build confidence among intellectual property rights owners and investors
that intellectual property right infringing goods will not return to the market or both domestic or international. The
ceremony was held on 3 September 2018 at the Army Air Defense Air Command under the Royal Thai Army, and
was presided over by General Prawit Wongsuwan, the Deputy Prime Minister, together with the Deputy Minister of
Commerce (Miss Chutima Bunyapraphasara), ISOC, the Royal Thai Army, Royal Thai Navy, Royal
Thai Police, Customs Department, Department of Special Investigation, Department of Provincial
Administration, Government Public Relations Department and owners of intellectual
property. In total, there were over 2.10 million confiscated items valuing over
1,374 million baht in actual damages. Most of these items consisted of
clothing, handbags, shoes, watches, mobile phones and cosmetics, etc.
with infringing trademarks.
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•

สัมมนา “วิธีการแยกแยะสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” ร่วมกับองค์การ
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญีป่ นุ่ ประจ�ำกรุงเทพ (JETRO Bangkok) กระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และกรมศุลกากร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพิสูจน์
สินค้าลอกเลียนแบบให้กบั หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาไทย

•

เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ WIPO (WIPO General Assembly: GA)
ครั้งที่ 58 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 2 ตุลาคม
2561 ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กล่าวถ้อยแถลงต่อภาคีสมาชิก 191
ประเทศ ในที่ประชุมฯ ให้ทราบถึงพัฒนาการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
ทัง้ การขับเคลือ่ นนโยบาย THAILAND 4.0 การพัฒนากฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของไทย การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการส่งเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ และได้แสดงจุดยืนของไทยในการให้ความส�ำคัญกับหลักการในการเปิด
เผยแหล่งทีม่ า การแบ่งปันผลประโยชน์ การขออนุญาตก่อนเข้าถึงการใช้ประโยชน์
ในทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Tradi-tional Knowledge: TK) และการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมท้องถิ่น (Traditional Cultural Expres-sions: TCEs) รวมทั้งผลักดันให้ร่างข้อบท GRs, TK และ TCEs
ให้มีผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ

•

การประชุมคณะท�ำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on
Intellectual Property Cooperation: AWGIPC) ครัง้ ที่ 55-58 เพือ่ หารือเกีย่ วกับบทบาทการด�ำเนินงานการพัฒนาระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอาเซียน
เข้าถึงการคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN IPR Action Plan) ส�ำหรับปี พ.ศ. 2559 – 2568 โดยครั้งที่ 56 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 3–7 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

•

จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ผลจากการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก
จ�ำนวน 3 รายงาน ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ และ Digital for Block chain
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการ

•

สนั บ สนุ น การน�ำ
ผลงานในตลาดกลาง
ท รั พ ย ์ สิ น ท า ง ป ั ญ ญ า
(IP Mart) เข้าสู่การประเมิน
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
จ�ำนวน 200 รายการ เพื่อน�ำ
ไปสู่การน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
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•

The Seminar on “How to Identify Goods with Intellectual Property Right Violations” was organized
in collaboration with the Japanese External Trade Organization (JETRO Bangkok), Japan’s Ministry of Commerce and
Industry (METI) and Customs Department with the aim of enhancing the capabilities of Thailand’s intellectual property
violation prevention and protection agencies in identifying intellectual property infringing goods.

•

During the 58th WIPO General
Assembly (WIPO GA) in Geneva, Switzerland which
was held during 24 September and 2 October 2018,
the Director General of the Department of Intellectual
Property gave a speech to 191 member countries
presented at the assembly on Thailand’s intellectual
property developments along with the implementation
of on Thailand 4.0 policy, improvements on Thailand’s intellectual property laws, suppression of intellectual property
violations, and promotion of awareness among Thai people concerning intellectual property. He also stated Thailand’s
position with regards to the promotion of principles concerning disclosure requirement, benefits sharing, and prior
informed consent with regard to invention involving genetic resources (GRs), traditional knowledge (TK) and traditional
cultural expressions (TCEs) as well as Thailand’s position in supporting the drafts of GR, TK and TCE provisions to
have binding effects as international laws.

•

The 55th - 58th ASEAN Working Group on Intellectual
Property Cooperation (AWGIPC) Meeting aimed at developing an
integrated intellectual property system among ASEAN members
and promoting ASEAN entrepreneurs with access to most effective
protection and utilization of intellectual property as specified by the
ASEAN IPR Action Plan for 2016-2025.

•

Three analysis reports on
technological and industrial trends was
compiled based on patent information
worldwide, such as robotics technology for
aging society, food technology for health and
digital for block chain this is to provide guidelines
to Thai entrepreneurs on how to develop their
products and services.

•

Support in providing channel for
200 innovations covered by intellectual
property to exhibit their work in Thai IP Mart. This is to facilitate the commercialization of such innovation.
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ตุลาคม 2561

•

จัดประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(DIP Character Design Contest 2018) ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนแรง
บันดาลใจสู่การ์ตูนไทยซุปเปอร์ฮีโร่” เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป ได้มสี ว่ นร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สนิ ทางปัญญา
น�ำไปสูก่ ารมีตวั การ์ตนู ทีใ่ ช้ในการรณรงค์สง่ เสริมด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

•

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 หรือ“the 4th Industrial Revolution”
(4IR) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันการยกอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 พบว่าประเทศไทย
มีอันดับดีขึ้น 2 อันดับ จากอันดับ 40 เมื่อปี 2560 มาอยู่ ในอันดับที่ 38
จากทั้งหมด 140 ประเทศทั่วโลก ความส�ำเร็จจากผลการจัดอันดับความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสถาบัน WEF ประจ�ำปี 2561
เป็นตัวชี้วัดความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้สะท้อนให้เห็นถึง
พัฒนาการของประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0
อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

•

พิธีมอบรางวัลและแสดงผลงานของผู้ชนะการออกแบบสินค้า
เฟอร์นเิ จอร์ในอาเซียน ประจ�ำปี 2561 “ASEAN Furniture Design Contest
2018” กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับส�ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ในภูมภิ าคอาเซียน และโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาอาเซียน
– สหภาพยุโรป (ARISE Plus IPR Project) จัดพิธีมอบรางวัล และแสดงผลงาน
ของผู ้ ช นะการออกแบบสิ น ค้ า เฟอร์ นิ เจอร์ จ ากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ที่ผ่านมา
●

•

พฤศจิกายน 2561

ประชุ ม คณะท�ำงานด้ า น
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เตรียมการพิจารณา
เข้ า ร่ ว มความตกลงที่ ค รอบคลุ ม และ
ก้าวหน้าส�ำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ร่วมกับหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อหารือถึงแนวทางการเจรจาที่เป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศ
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October 2018

•

The DIP Character Design Contest 2018 was
organized under the concept “change inspirations into Thai
superhero cartoons” with the aim of providing a forum for
students, graduates and ordinary people to participate in
creating cartoons character used in campaigning for
intellectual property and publicizing the information of the Department of Intellectual concerning intellectual property.

•

Competitiveness Ranking of Countries in the 4th
Industrial Revolution (4IR): The Department of Intellectual
Property is trying to enhance the country’s competitive capacity
toward the 4th Industrial Revolution. Results show that
Thailand’s ranking in accordance with the World Economic
Forum (WEF) report in 2018, Thailand’s competitiveness is
improved by two places from the 40th in 2017 to the 38th
among the total of 140 countries around the world. This is
an indicator of our achievement on intellectual property
capabilities which reflects Thailand’s readiness to the upcoming
Fourth Industrial Revolution as of 17 October 2018

•

ASEAN Furniture Design Contest 2018 was organized
as one of the activities under the ASEAN IPR Action Plan for
2016-2025 in cooperation with the intellectual property offices
of ASEAN members with the aim of promoting creativity
in designing and manufacturing furniture products. Six
countries won in the contest, namely, Malaysia/Myanmar/
Philippines/Singapore and Thailand.
●

November 2018

•

The National Intellectual Property Committee Meeting was
held with a view to educate and prepare all concerned agencies if
Thailand wishes to join on the Comprehensive and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). The Meeting was also attended by
concerned public and private organizations and the discussion provided
guidelines and recommendations which will maximize Thailand’s benefit on the
field.

ภาพรวม

46

Overview

ผลการปฏิบัติราชการ

บทความ

Work Performance, Civil Service Performance

Article

•

ส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนและกระชับความสัมพันธ์
ทางการค้าด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างประเทศ อาทิ
ส�ำนักงานพาณิชย์ประเทศกรีซ
ส�ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ประเทศภู ฏ านและการแลก
เปลี่ยน การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมศิ าสตร์ (GI) ไทย – จีน เป็นต้น
●

ธันวาคม 2561

•

จัดประกวด 1 อาชีวะ 1 นวัตกรรม (Appropriate
Technology Contest 2018) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม
เพือ่ ชีวติ และสิง่ แวดล้อมทีด่ กี ว่า” เพือ่ ให้เกิดการสร้างสรรค์
และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด ร่วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการ SMEs กับสถาบัน
อาชี ว ศึ ก ษา ในส่ ว นภู มิ ภ าคโดยรั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การ
กระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุตมิ า บุณยประภัศร) ได้มอบ
รางวัลระดับประเทศ เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีผล
การประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เครื่องท�ำน�้ำดิบจาก
อากาศ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ พระสมุ ท รเจดี ย ์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องท�ำความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยล�ำโพง วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัด
สตูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์คว้านเมล็ดล�ำไย “ตุ๊ดตู่คู่ใจ” วิทยาลัยเทคนิคล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน รางวัลชมเชย
2 รางวัล เครื่องล้างอัดจาระบีตลับลูกปืนล้อรถยนต์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และเครือ่ งย้อมสีเส้นไหมและเส้นฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
และรางวัลผลงานยอดนิยม เตาก๊าซไฮโดรเจนพลังงานทางเลือกทดแทนก๊าซ LPG วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
จังหวัดแพร่

•

จัดประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (DIP Character Design Con-test 2018)
ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การ์ตูนไทยซุปเปอร์ฮีโร่”
เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา น�ำไปสู่
การมีตัวการ์ตูนที่ใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา และประชาสัมพันธ์ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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•

The promotion of investment and strengthening international relationship
on of intellectual property. This includes various activities with Greece’s chamber
of commerce, Bhutan’s intellectual property office and China on the protection
of Geographic Indications (GI).
●

December 2018

•

The “One
Achiwa, One Innovation”
Contest (Appropriate Technology Contest 2018)
was held with the slogan “innovations for life and
a better environment” in order to promote creativity
and product improvements in line with market
demands. The event was organized with the collaboration of SMEs and provincial
vocational educational institutions with the Deputy Minister of Commerce (Miss Chutima
Bunyapraphasara) handing out national-level awards on 14 December 2018. The results
of the contest are as follow: The first place winner was a machine that produces raw water from the air created
by the Phrasamutchedi Industrial and Community Education College, Samut Prakan/The second place was a
swallow’s nest cleaner by using speakers created by Satun Technical College/The third place was “Tud-Too-KhooChai” a longan seed remover created by Lamphun Technical College, Lamphun/There were two consolation awards,
namely, an environmentally-friendly machine for cleaning grease in the bearings of car wheels by Surat Thani
Technical College, Surat Thani, and a silk thread and cotton thread dyeing machine that uses an energy-conserving
boiler created by Ubon Ratchathani Polytechnic College. In addition, an award was given for the most popular
creation to an alternative energy hydrogen gas stove for replacing LPG created by Phrae College of Agriculture
and Technology, Phrae.

•

Award Ceremony for Winners of the DIP
Character Design Contest 2018 - The contest was for
designs of copyrighted artistic works in the form of “mascot”
cartoons reflecting the image of the Department of
Intellectual Property under the concept of “transforming
inspirations into Thai superhero cartoons”. The winner was
Mr. Theerapoj Kosa, who was awarded a prize of 100,000 baht.

•

A youth camp was organized in the southern region with a short-film contest under the title
“My home’s wisdom creates jobs and money”. The results of the contest are as follow: The first place winner was
the KOEY FILM team from Deebuk Phang-nga Wittayayon School, Phang Nga, for “Lob Ban Taa”, the second
place winner was Viphawadee Matthayom School, Surat Thani, for “Sai Yai”, the third place winner was Srinagarindra,
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•

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้
เพื่อประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ภูมิปัญญา
บ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน” มีผลการประกวด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีม KOEY FILM โรงเรียนดีบุกพังงา
วิทยายน จังหวัดพังงาผลงาน “หลบบ้านต๊ะ” รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผลงาน “สายใย” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์
จังหวัดยะลา ผลงาน “กริชของพ่อ” รางวัลชมเชย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ผลงาน “ผ้าทอนาหมืน่ สี” และรางวัลคะแนน
นิยมสูงสุด (Popular Vote) โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ผลงาน “(UN) LUCKY DAY”

•

จัดท�ำความร่วมมือพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทยให้มปี ระสิทธิภาพและน�ำไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานด้านการวิจัยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และ
สถาบันอุดมศึกษา รวม 10 หน่วยงาน ได้แก่ สภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่ง
ชาติ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล ส�ำนักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานพัฒนาการ
วิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ รวม 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพือ่ ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างเป็นระบบ
ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ อาทิ การสืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

•

มีผู้เข้าร่วมกว่า 7,800 ราย

•

จั ด สั ม มนาพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการไทย
นักประดิษฐ์คิดค้นนักวิจัย และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสร้าง
องค์ความรูค้ วามเข้าใจในความส�ำคัญของทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ให้กับทุกภาคส่วน อาทิ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม เทคโนโลยี หุ ่ น ยนต์ เ พื่ อ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
เทคโนโลยีอาหารเพือ่ สุขภาพ และ Block chain การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กับสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการด�ำเนินธุรกิจ และการน�ำทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญามาสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ทางการค้ า

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความส�ำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
THAILAND 4.0 ให้กับเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาคทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวม 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยเอ็ด ตรัง ตราด และนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกว่า 870 ราย
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the Princess Mother School, Yala, for “Krit Khong Pho”. The consolation award was given to Saparachinee School,
Trang, for “Pa To Na Muen Si”, while the award for highest popularity (popular vote) went to Sriyapai School,
Chumphon, for “(UN) LUCKY DAY”.

•

Cooperation to increase the
effectiveness of Thailand’s intellectual
property and facilitate intellectual
property commercialization was
established between various agencies such
as agencies in research and digital
development for the economy and higher
education institutions. There were in total
of 10 agencies, namely, the Medical
Products Consortium of Thailand,
Thailand Institute of Scientific and Technological Research, National Science and Technology Development Agency,
National Innovation Agency, Digital Economy Promotion Agency, Electronic Transactions Development Agency (Public
Organization), Office of Contemporary Art and Culture, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang and Thaksin
University. The cooperation also extends to eight public universities that are Burapha University, Khon Kaen University,
Rajamangala University of Technology Isan, Naresuan University, Chiangmai University, Prince of songkla University,
Walailak University, and Silpakorn University to provide local entrepreneurs with the IP management services including
patent search, analysis on IP and trends of technology, and IP commercialization.

•

A seminar was organized on enhancing the capabilities of Thai entrepreneurs, inventors, researchers
and the public along with building knowledge and understanding about the importance of intellectual property
in every aspect such as intellectual property value appraisals, analysis on technology trend of robotics for an aging
society, food technology for health and block chain, in addition to adding value to intellectual property products and
services, using intellectual property as tools for conducting business and using intellectual property to create trade
advantages. Over 7,800 people attended the seminar.

•

Actions were taken to promote knowledge and understanding about the
importance of intellectual property in order to support the implementation of the
Thailand 4.0 policy in provincial intellectual property networks covering public and private
agencies in four provinces, namely, Nakhon Sawan, Roi Et, Trang, Trat and Nonthaburi.
In total, there were 870 participants.
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มกราคม 2562

•

ไทยเข้าร่วมสนธิสัญญามาร์ราเคชเร่งเพิ่มโอกาสคนพิการ
ทางสายตาเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่
มีการโฆษณาแล้ว ส�ำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการ
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) พร้อมคณะผู้บริหารกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้ยื่นภาคยานุวัติสารเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์
ราเคช ต่อผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ณ ส�ำนักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประเทศไทยเป็น
สมาชิก ล�ำดับที่ 49 ของสนธิสัญญาดังกล่าว โดยมีผลผูกพันประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

•

แก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้เท่า
ทันสถานการณ์ทางการค้าและเป็นมาตรฐานสากล
แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยตราพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 11 มีนาคม
2562 เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช
โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ
ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ เพื่ อ ให้ ค นตาบอดคนพิ ก าร
ทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์
อันสอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities - CRPD) ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี และพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550

• กฎหมายสิทธิบัตร อยู่ระหว่างเสนอแก้ไข

กฎหมายเพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน
รวมทั้งรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารแก้ไขความตกลง
ทริปส์ด้านสาธารณสุข (Protocol Amending the TRIPS
Agreement) ตลอดจนรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มา
ของทรัพยากรพันธุกรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในค�ำขอ
รับสิทธิบัตร เพื่อติดตามการน�ำทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ร่างพระราช บัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ขณะนี้ อยู่ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ (Hague Agreement) และปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ยังอยู่ระหว่างพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) โดยคาดว่าจะ
สามารถเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
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January 2019

•

Accession to the Marrakesh
Treaty to Facilitate Access to Published
Works for People Who Are Blind, Visually
Impaired or Otherwise Print Disabled at the
World Intellectual Property Organization,
Geneva, Swiss Confederation, on 28 January 2019, by
the Deputy Minister of Commerce (Miss Chutima Bunyapraphasara).

•

Revision of Intellectual Property Laws to
Keep up with trade Situations and International
Standards. The Copyright Act was revised to provide
the blind, visually impaired or otherwise print disabled
with equal access with others to licensed works under
the Marakesh Treaty and the Universal Declaration of
Human Rights, the Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (CRPD), of which Thailand is member,
and the Persons with Disabilities Empowerment Act,
B.E. 2550 (A.D. 2007).

•

The Patent Act is being revised - to streamline registration procedures,
comply with the Protocol Amending the TRIPS Agreement and address the
formality of application for patents related to genetic resources and traditional
knowledge in order to monitor unauthorized usage of Thai genetic resources
and traditional knowledge. Accordingly, on 29 January 2019, the Cabinet
passed a resolution approving the principles for the draft of Patent Act
(No. …), B.E. …. in line with recommendations made by the Ministry of
Commerce. Presently, this draft is being reviewed by the Office of the Council
of State.			
Moreover, in order to support the country in being party to the Hague
Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs and improve the
speed and convenience of registration procedures, the Department of Intellectual Property is also in the process of
preparing a patent law draft (in parts related to design patents) and is expected to be able to present the aforementioned
draft to the Council of Ministers by July 2019.
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•

สัมมนา “Patent Litigation Seminar” ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจ�ำกรุงเทพ
(JETRO Bangkok) และเครือข่ายทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้านการค้าและอุตสาหกรรมญีป่ นุ่ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAIPJ)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ ด�ำเนินคดีและการระงับข้อพิพาทสิทธิบัตรให้กับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

•

การประชุมไทย - สหภาพยุโรป ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Thailand – EU IPR Dialogue) ครั้งที่ 6
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในการลงทุนในไทยให้กบั สหภาพยุโรปในด้านการคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
●

มีนาคม 2562

•

“GI Story ของดีที่ต้องเล่า” กรมทรัพย์สินทางปัญญา
จัดงานสัมมนา “GI Story ของดีที่ต้องเล่า” โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป ให้ความ
สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่ง
เสริมความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์เฉพาะของสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า พร้อมแนววิธีการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน
ท้องถิน่ จากการพัฒนาสินค้า และการสือ่ สารกับกลุม่ ผูบ้ ริโภค
ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562

•

●

ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม AWGIPC 2019 ครั้งที่ 58 กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมคณะท�ำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property
Cooperation: AWGIPC) ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 25 - 29
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เวที ก ารหารื อ ความคื บ หน้ า และ
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาภายในกรอบอาเซียน และระหว่างอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา

เมษายน 2562

•

GI Market 2019 กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงาน “GI Market 2019 ยกขบวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หรือ GI ของดี ของเด่น ของหายาก ที่ส่งตรงจากแหล่งผลิตในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 60 ร้าน มารวมไว้ในงานเดียว
งานดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ เชิญชวนให้ผบู้ ริโภคสนับสนุนผูป้ ระกอบการสินค้าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ จากแหล่งผลิตสินค้า GI โดยตรง
เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้ประกอบการจากชุมชนจะได้ทราบถึงความต้องการของตลาดระดับ
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•

The Patent Litigation Seminar was held in collaboration with the Japanese External Trade Organization
(JETRO Bangkok) and the South East Asian IP Network of Japanese Commerce and Industry (SEAIPJ) in order to
promote knowledge and understanding about litigation and patent dispute resolution guidelines for Thailand’s
intellectual property law enforcement agencies.

•

The 6th Thai-EU IPR Dialogue in Brussels, Belgium, aimed at boosting confidence of the European
Union about investment in Thailand with respect to Thailand’s intellectual property protection in line with international
standards as well as exchanging intellectual property information that can be used to increase the effectiveness
of Thailand’s intellectual property system.
●

March 2019

•

GI Story ; from Geography to Its Rich History - The Department
of Intellectual Property organized a seminar entitled “GI Story ; from Geography
to Its Rich History”. The event was attended by over 200 enthusiastic representatives
from public and private a gencies and other interested persons. The event was
held to promote knowledge and understanding about the individuality of
geographical indications (GI) and to push for greater product value and new
ways to generate income in local communities through the development of products and effective communication with
consumers. The event was held at the Grand Ballroom of the Rama Gardens Hotel, Bangkok, from 4-5 March 2019.

•

Thailand Hosted the 58th AWGIPC 2019
- The Department of Intellectual Property hosted the
58th ASEAN Working Group on Intellectual Property
Cooperation from 25-29 March 2019 at the Shangri-La
Hotel, Bangkok. The purpose of the event was to provide
a forum for discussion about progress and guidelines
on activities and cooperation related to intellectual
property within the ASEAN and between ASEAN and dialogue partners.
●

April 2019

•

GI Market 2019 - The Department of Intellectual Property held the “GI Market 2019” event to showcase,
outstanding and rare GI products from over 60 manufacturing origins of various communities nationwide. This
event was organized to support GI products directly delivered from GI product sources and to generate revenue
for local communities. In addition, community entrepreneurs had an opportunity to learn about the needs of the
premium market in a leading shopping center. Moreover, the event was accompanied by a miniconcert performed
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พรีเมี่ยม ในห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ อีกทั้งภายในงานยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมเวิร์คช็อปฟรี
ตลอด 7 วัน จัดขืน้ ระหว่าง วันที่ 1-7 เมษายน 2562 ณ ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ทีผ่ า่ นมา

•

ฉลองความส�ำเร็จ GI ครบ 100 สินค้า กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา จัดงาน “ร้อยเรื่องราว ผ่านร้อย GI ไทย” เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 8 โรงแรมโซ
โซฟิเทล แบงคอก เพือ่ ฉลองความส�ำเร็จในการผลักดันให้จงั หวัด
ต่างๆ ของประเทศไทยน�ำสินค้า GI ของตนมาขึ้นทะเบียน
ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าไทยได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้วรวม
103 รายการ จาก 67 จังหวัด อันเป็นการเผยแพร่ให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่น จริงจัง และความส�ำเร็จในการผลักดันการพัฒนา
ด้านต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาตั้งแต่การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุม
คุณภาพและการตลาดจนมีผู้ประกอบการที่ขอใช้ตรา GI ไทย
แล้วกว่า 2,500 ราย มีมูลค่าการตลาดสูงกว่า 4,000 ล้านบาท
ส่งผลให้กับชุมชนท้องถิ่นสามารถมีรายได้ต่อเนื่อง พึ่งพาตัวเองได้อย่าง มั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน

DIP ร่วมสร้างสรรค์ ปันความสุข สู่สังคม (CSR)
“สร้างจิตส�ำนึกการเป็นข้าราชการทีด่ ตี ามรอยเท้าพ่อ” กรทรัพย์สนิ ทางปัญญา จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการกระท�ำผิดวินัย” ภายใต้โครงการ “สร้างจิตส�ำนึกการ
เป็นข้าราชการทีด่ ตี ามรอยเท้าพ่อ” เพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละร่วมกันป้องกันการกระท�ำ
ผิดวินัยและประพฤติมิชอบที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต: 4.0
จุดจบคอร์รัปชัน” คณะผู้บริหาร
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต:
4.0 จุดจบ คอร์รปั ชัน” เพือ่ แสดงพลังและสร้างเจตนารมณ์ตอ่
ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
“ปล่อยพันธุป์ ลาถวายเป็นพระราชกุศล” เนือ่ งในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ของสมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 คณะผู ้ บ ริ ห าร
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้าร่วมปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศล
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบการเงิน
Financial Report

สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
IP Statistics

55

by famous artists and free workshop activities for seven days. The event was held from 1 to 7 April 2019 at the
Promotion Zone on the first floor of Central Plaza Shopping Center, Bang Na.

•

Celebration for Passing the 100-GI-Products Mark -The Department
of Intellectual Property organized an event
entitled “A Hundred Stories through One
Hundred Thai GI” on 4 April 2019 at the Grand
Ballroom on the 8th floor of the SO Sofitel
Bangkok Hotel to celebrate the success in driving
Thai provinces to register their GI products. At
present, 103 Thai GI products from 67 provinces are already registered, which
demonstrates the determination, seriousness and success of the Department of
Intellectual Property’s drive for development in geographical indications covering
registration promotion, quality control and marketing. Moreover, over 2,500 Thai entrepreneurs have already applied
for the use of the GI brand and have produced over four billion baht in market value, leading communities to continuously
generate revenue and achieve self-reliance, security, prosperity and sustainability.

Corporate Social Responsibility Activities (CSR) of 2018
The operation training entitled “Preventing Disciplinary Violations” was organized under the project
“Instill Conscience in Being Good Civil Servants Following the Footsteps of His Late Majesty the King” in order to
raise awareness and facilitate cooperation in preventing disciplinary violations and misconduct that affect the
government bureaucracy of Phetchaburi.
The department participated
an event on the International AntiCorruption Day (Thailand) under the
concept “Thai people do not tolerate:
4.0, the end of corruption” in order to
demonstrate power and promote the
determination to combat all forms of
corruption. Mr. Thosapone Dansuputra,
the Director General of the Department
of Intellectual Property, led executives,
civil servants and officials of the Department of Intellectual Property to express their determination against corruption
at IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani.
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จิตอาสาพัฒนา “พาณิชย์...เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ อาสาพาเข้าวัด รักษ์สะอาด เพือ่ พัฒนาสภาพ
แวดล้อมและความเป็นอยูข่ องชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
ณ วัดกลางบางซื่อ จังหวัดนนทบุรี
เดิน-วิ่งการกุศล DIP Mini Marathon
2018: Stop Piracy ไม่ ซื้ อ ไม่ ข าย
ไม่ใช้ของปลอม เพือ่ รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกการ
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้น�ำ
รายได้ ส ่ ว นหนึ่ ง มอบแก่ ส มาคมโรคมะเร็ ง แห่ ง
ประเทศไทย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา
(บ้านเฟือ่ งฟ้า) และโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2561
ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
วันเด็กแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
จัดงานวันเด็ก ประจ�ำปี 2562 โดยครั้งนี้ได้จัดขึ้น
เป็น ครั้งที่ 8 แล้ว กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้งจะมี
การมอบทุนการศึกษา มอบของขวัญ ตลอดจนมอบ
ความสุข สนุกสนาน โดยจะมีศิลปิน ดารา นักร้อง
มาสร้างสีสันต์ภายในงาน เป็นประจ�ำทุกปี เมื่อวันที่
11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดต�ำหนักใต้ นนทบุรี
ร่วมรณรงค์ลดมลพิษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมท�ำความดี
ด้ ว ยหั ว ใจ ลดภั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยรณรงค์ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน
ทัง้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกันลดการใช้ถงุ พลาสติก แก้วพลาสติก กล่อง
โฟมบรรจุ อ าหารและคั ด แยกขยะก่ อ นทิ้ ง ลงถั ง ขยะ เพื่ อ สนองต่ อ
นโยบายของรัฐบาลตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในอาคารส�ำนักงานและพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อ
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของ
ประเทศ
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Fish were released in honor of Her Majesty
Queen Sirikit of the Ninth Reign on the anniversary
of Her Majesty’s 86th birthday on 12 August 2018
at Sirindhorn International Environmental Park,
Phetchaburi.
A volunteer activity was organized titled
“Commerce…We do good with our hearts and
volunteer to clean the temple” at Klang Bang Sue
Temple, Nonthaburi, to sustainably improve the
environment and livelihood of the community, society
and nation.
The DIP Mini Marathon 2018: Stop Piracy, No Buying, Selling or Using Infringing Goods walking-running
activity was organized to instill conscience on respect for intellectual property rights. Parts of the activity’s revenue
were donated to the Cancer Association of Thailand, Fueng Fah Home for Persons with Disabilities Protection and
Development and Pranangklao Hospital
An event was organized on National
Children’s Day to give happiness, fun and gifts to
students at Wat Tamnaktai School. Miss Wanpen
Nicrovanachumras, Deputy Director of the
Department of Intellectual Property, read a message
from General Prayuth Chan-ocha for National
Children’s Day 2018.
Anti-Pollution Campaign - The Department of Intellectual Property joined in meritorious acts to reduce
environmental threats by campaigning for all personnel within the agency, covering civil servants, hired workers
and government employees, to work together in discontinuing the use of plastic bags, plastic cups and foam
boxes, and to sort trash before discarding it. This activity supports the government’s policy to reduce and sort
wastes in office buildings and agencies to serve as good examples for the private sector and other people in
helping prevent and resolve problems concerning the country’s wastes.
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ผลการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Work Performance in Compliance with the Official Information
Act, B.E. 2540 (1997) in Fiscal year 2018
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ได้ก�ำหนดให้มี
ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการโดยอยู ่ ใ นความดู แ ล
ของส�ำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บ รวบรวม และจัดระบบ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารราชการของกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งก�ำหนดให้หน่วยงานของ
รั ฐ จั ด ท� ำ สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
ด�ำเนินงานด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารฯ
ดังนี้

The Department of Intellectual Property’s Rules
Related with Official Information B.E. 2554 (2011),
Section No. 9 requires the establishment of the Official
Information Center operating under the supervision of
the Intellectual Property Management Office. The Center
serves as the Department’s central office collecting and
compiling its official information in compliance with the
Official Information Act, B.E. 2540 (1997). As well as
the Cabinet’s resolution of February 20th, 2007, requires
all government agencies to include an annual summary
report of the work performance under the Official
Information Act. As a result, in 2017, the Department
of Intellectual Property has fulfilled the requirements set
out by the Official Information Act, B.E. 2540 (1997).

1. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร
กรมฯ ได้พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ซึ่งได้มีการท�ำเป็น Banner Link ไว้
ที่ ห น้ า แรกของเว็ บ ไซต์ ชื่ อ ว่ า “ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา” และทางเว็บไซต์ https://www.
ipthailand.go.th/th/info.html โดยได้มีการปรับปรุงฐาน
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีอยู่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอเพือ่ ให้เกิดความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ
ที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทาง
มายังกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ ในปีงบประมาณ 2561
พบว่ามีประชาชนเข้ามาชมเว็บไซต์ของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน
จ�ำนวน 61,861 ครั้ง๑ โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้

1. Developing information technology system to
disseminate information
The Department of Intellectual Property (DIP)
has developed systems for disseminating information
via its website. A banner link, “DIP Information Center”
was created on the first page of the website to direct
visitors to the information center website at https://
www.ipthailand.go.th/th/info.html. The DIP has
improved its database to provide accurate and up-todate information, with a goal to provide convenient and
quick access to information for the public. In the 2018
fiscal year, from 7th October, 2016 to the present, there
were 61,861 views1. Furthermore, in the 2018 fiscal
year, the Department has published the decisions of

๑

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

1

The information as at February 13, 2019
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กรมฯ ได้น�ำข้อมูลเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เครือ่ งหมายการค้าลงในฐานข้อมูลของระบบเครื่องหมาย
การค้า เพื่อความสะดวก และรวดเร็วต่อการตรวจสอบ
ข้อมูลส�ำหรับประชาชนที่สมัครสมาชิก
2. ด้ า นการจั ด สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ตามมาตรา 9 (ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชน
เข้าตรวจดู)
กรมฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการภายใน
กรมฯ มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ห้องเดียวกันกับศูนย์ IP IDE Center
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยได้มกี ารปรับปรุงให้มคี วามทันสมัย
เพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการใช้งานและสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ของส�ำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ดังกล่าว รวมทัง้ มีการติดตัง้ ระบบการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ของกรมฯ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการสืบค้นด้วย
3. ด้ า นการสอดส่ อ งดู แ ลการปฏิ บั ติ แ ละการให้ ค�ำ
แนะน�ำแก่ส่วนราชการในสังกัดและประชาชน
ผู้บริหารของกรมฯ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบัติตามแนวทาง ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามหลักการ “เปิดเผย
เป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยเฉพาะการส่งข้อมูล
ข่าวสารของราชการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา 7 และ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อ
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 โดยเฉพาะการ
ปฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการที่เกี่ยวข้อง
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the Trademark Committee into the trademark database
to facilitate the public in searching information.
2. Providing information service facility as required
by Section 9 of the (information for public
inspection)
The Department of Intellectual Property has
established its Official Information Center within the
Department to serve the public, including school and
college students with the official information. The Center
located on the 4th floor of the Department building and
shared space with the IP IDE Center. The Official
Information Center has been modernized to facilitate
and improve operational efficiency for all users.
The Department of Intellectual Property has assigned
to the Intellectual Property Management Office to be
responsible for delivering information service to the
public. In addition, the computers at the Center have
been installed with applications to make the searching
activities more convenient.
3. Overseeing the delivery of information services
and giving advice to the Department’s internal
units and the public
The Department of Intellectual Property’s
executives are aware of and give importance to
compliance with the Official Information Act, B.E. 2540
(1997) on the basis of “Disclosure is Fundamental,
Concealment is Exception”. The duties under the stated
Act are including the submission of official information
for the purpose of publication in the Royal Gazette
under Section 7 and the provision of government news
and information to allow public access pursuant to
Section 9, particularly in regards to actions to be taken
according to the related announcements of the official
news and information committees.
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4. ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส�ำนัก/กอง ของกรมฯ เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช
บัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ซึ่งจัดโดย
ส�ำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กรมฯ ได้ก�ำหนดเรื่องพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ในหลักสูตร
“การเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่” เพื่อให้
ข้าราชการบรรจุใหม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่
จากส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มาเป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู ้ และได้ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
กรมฯ เข้าร่วมการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ของส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อยู่เสมอ ตลอดจนได้บรรจุเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�ำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของ
กรมฯ ด้วย

บทความ
Article

4. Improving the Department’s officials knowledge
and understanding in the functions that need to
be fulfilled under the Official Information Act,
B.E. 2540 (1997).
The Department regularly sends the department’s
bureau/division-level officials to receive training in the
“Knowledge and Understanding about the Official
Information Act, B.E. 2540 (A.D. 2007)” courses
organized by the Office of the Permanent Secretary of
the Ministry of Commerce and agencies involved.
Furthermore, the Department has included a
topic of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
in one of its training courses titled “Efficiency
Enhancement of Newly-Recruited Officials”, with an aim
to have better understanding about the Act. The
Department invited officials from Office of the Official
Information Commission to be lecturer for the training
courses. In addition, the Department’s officials took the
examination administered by Office of the Official
Information Commission that relates to the compliance
with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997). The
Department has also included the content of the official
information in its recruitment examination.
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ทรัพย์สินทางปัญญาไทย
กับอาเซียน
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญที่สุด
ประการหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและความคิ ด
สร้ า งสรรค์ เสริ ม สร้ า งการคุ ้ ม ครองความคิ ด และ
งานประดิ ษ ฐกรรมที่ เ กิ ด จากการใช้ ส ติ ป ั ญ ญาของ
มนุ ษ ย์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ รวมทั้ ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
การน�ำไปใช้ประโยชน์ในการสรรค์สร้างสิง่ ประดิษฐ์ใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ สร้างโอกาส
ทางการด�ำเนินธุรกิจ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน โอกาส
ทางการค้าและการลงทุนของประเทศและภูมิภาค อันน�ำมาซึ่ง
ประโยชน์ของการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และประชาชนของท้องถิ่น ประเทศชาติ และภูมิภาคใน
ภาพรวม
อาเซียน ในฐานะที่เป็นภูมิภาคที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกันอย่างเข้มแข็ง มีศักยภาพและโอกาสทางการค้า
การลงทุนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้หลักการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในบริบท
ดังกล่าว ได้มีความพยายามในหลายด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพและบรรยากาศด้านทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาค และ
ของประเทศสมาชิก ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าการลงทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั หนึง่ ในความพยายามดังกล่าวของอาเซียน ได้แก่ การจัดท�ำแผนปฏิบตั ิ
การด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Intellectual Property Right Action Plan) พ.ศ. 2559 – 2568 ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาค และของประเทศสมาชิกอย่างครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริม
การสร้างสรรค์ การพัฒนาระบบการคุ้มครอง การแสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าการลงทุน
ที่อาเซียนทุกประเทศเผชิญร่วมกันในปัจจุบัน รวมทั้งผลักดันให้อาเซียนมีระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่ก้าวหน้า และเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างแท้จริง
เพือ่ ให้การด�ำเนินการประสบความส�ำเร็จเป็นรูปธรรมตรงตามเป้าหมายโดยเร็ว ล่าสุดทีป่ ระชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียน (Senior Economic Official Meeting : SEOM) ได้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Ministers : AEM) พิจารณาก�ำหนดมาตรการที่มีความส�ำคัญในด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาล�ำดับต้นส�ำหรับปี พ.ศ. 2562 (Priority for 2019) ที่มุ่งเน้นผลักดันให้
อาเซี ย นมี ก ารพั ฒ นาระบบทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอย่ า งก้ า วกระโดดมากที่ สุ ด
ครอบคลุมการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในด้านหลัก
ทุกด้าน ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสิทธิบัตรอาเซียน
(ASPEC) ให้มีความคล่องตัวและตอบรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
อาเซียนมากยิ่งขึ้น ผลักดันการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ
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Thai and ASEAN
Intellectual Property
Intellectual property is one of the most important tools for
promoting innovation and creativity. Intellectual property promotes
the protection of various types of ideas and inventions derived from
human intellect and facilitates further creations that enhance human
lives, create business opportunities, boost competitiveness and
create investment opportunities for the country and the region.
Moreover, it brings the benefits of economic activities, trade and
investment to the people, the nation and the region as a whole.
As a region with strong economic integration, ASEAN offers
some of the greatest potential and trade and investment opportunities in the world, even more so after the
establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) on 31 December 2015. ASEAN recognizes the importance
of intellectual property in the aforementioned context, and efforts are already underway to improve the intellectual
property capabilities and atmosphere of the region and its member countries in order to keep up with rapid changes
taking place today. One such efforts has been the formulation of the ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan
2016 - 2025. The plan focuses on strengthening the intellectual property systems of the region and member countries
in all aspects, namely the creation, protection, commercialization and enforcement, in order to respond to the
changing landscape of trade and investment faced by every ASEAN member. In addition, the plan will drive ASEAN
towards having an advanced intellectual property system that truly benefits businesses and entrepreneurs in the
region.
In order to ensure that the aforementioned goals are attained expeditiously, the Senior Economic Official
Meeting (SEOM) of ASEAN recently proposed to the ASEAN Economic Ministers (AEM) priority measures in the area
of intellectual property for 2019 (priority for 2019), which focus on driving ASEAN towards having the fastest possible
development in its intellectual property systems, covering all key areas of ASEAN. These include further improvements
to the ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC) system to ensure that it runs more smoothly and better
accommodate the creations and innovations in ASEAN; supporting accessions to international agreements concerning
intellectual property in order to facilitate international intellectual property registrations,
particularly trademarks and industrial designs, namely, the Protocol Relating to the Madrid
Agreement Concerning the International Registration of Marks (Madrid Protocol) and
the Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration
of Industrial Designs (Hague Agreement) respectively; undertaking a feasibility study
on the establishment of an ASEAN IP Academy; and preparing guidelines concerning
enforcement of intellectual property rights in ASEAN. This is in order to transform
ASEAN into a region of creativity and innovation with a system of intellectual property
protection which is robust and truly aligned with international practices.
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ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่จะอ�ำนวยความสะดวกการจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเครือ่ งหมายการค้า
และสิทธิบัตรการออกแบบ คือ พิธีสารกรุงมาดริดว่าด้วยการ
จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Protocol)
และความตกลงกรุ ง เฮกว่ า ด้ ว ยการจดทะเบี ย นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Hague Agreement)
ตามล�ำดับ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN IP Academy)
รวมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื กฎระเบียบแนวทางการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของอาเซียน เพือ่ ให้อาเซียนเป็นภูมภิ าค
แห่งการสร้างสรรค์ นวัตกรรม บนพื้นฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติระหว่าง
ประเทศอย่างแท้จริง
ในส่วนของประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนส�ำหรับปี พ.ศ. 2562 ได้ประกาศวิสยั ทัศน์หลักทีร่ วมถึงการผลักดัน
อาเซียนให้เป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันบนพืน้ ฐานของนวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ เพือ่ ให้การด�ำเนิน
การดังกล่าวประสบความส�ำเร็จเป็นรูปธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหน่วยงานหลักด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยอย่างครบถ้วนในทุกมิติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้เอื้ออ�ำนวยต่อการคุ้มครองผลงานการสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกัน
ก็เสริมสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์
จากผลงานการสร้างสรรค์ ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม ความพยายาม
ดังกล่าวปรากฏผลเป็นรูปธรรมเมื่อไทยได้เข้าเป็นภาคี Madrid Protocol โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 และ
จนถึงปัจจุบันมี SMEs ของไทยใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวเพื่อแสวงหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
แล้วมากกว่า 200 ค�ำขอ ในขณะเดียวกัน กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญายังด�ำเนินการพัฒนากฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาหลาย
ฉบับ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ และตอบรับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อัน
ได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายสิทธิบัตร รวมทั้งเรื่องสิทธิบัตรการออกแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาที่คน
ไทยมีศักยภาพมากที่สุดรองจากเครื่องหมายการค้าในด้านการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมบนพื้นฐานทรัพย์สิน
ทางปัญญา ประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ยนื่ ภาคยานุวตั สิ ารเพือ่ เข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญา
มาร์ ร าเคชเพื่ อ การเข้ า ถึ ง งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู ้ พิ ก ารทางสายตา (Marrakesh Treaty) ที่ อ นุ ญ าต
การท�ำซ�้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้ เช่น การจัดท� ำหนังสืออักษร
เบรลล์ หรือหนังสือเสียง เป็นต้น โดยความตกลงมาร์ราเคชจะมีผลส�ำหรับประเทศไทยในวันที่ 28 เมษายน 2562
โดยไทยเป็นประเทศที่สามในอาเซียนที่เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวเป็นผลส�ำเร็จ
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ และในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องและรอบด้านในทุกระดับ ซึ่งความพยายามเหล่านี้ จะประสบความส�ำเร็จ
ได้ก็ต่อเมื่อประเทศไทยได้รับความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางปฏิบัติ
จากความร่วมมือที่แน่นแฟ้นทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมุ่งมั่นพัฒนา
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดคล้องกับแนวทางระหว่างประเทศในด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์
ของผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยรักษาไว้
ซึ่งความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ และประชาชนภายใน
ประเทศต่อไป
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As the Chair of ASEAN for 2019, Thailand has declared a vision that
includes pushing ASEAN to become a region capable of competing in
innovations and intellectual property. In order to achieve tangible results,
the Department of Intellectual Property, as the country’s main agency
responsible for intellectual property-related matters, is
focusing on the development of Thailand’s intellectual property
system in every aspect, including the development of laws,
regulations and rules that facilitate better protection of
creations and innovations, while also promoting appropriate
access and utilization of innovations and creativity by small
and medium enterprises (SMEs) and the general public. This has manifested itself in Thailand’s accession to the
Madrid Protocol on 7 November 2017. Since then, Thai SMEs have already filed over 200 applications, making use
of the system to seek protection of their trademarks internationally. At the same time, the Department of Intellectual
Property has taken actions to develop intellectual property laws in order to increase the effectiveness of intellectual
property protection and keep up with current circumstances, namely the copyright law and patent law, including
the provisions concerning design patents which is the type of intellectual property that Thai people have greatest
potential after trademarks.
In terms of the role of intellectual property in creating social equality, Thailand, through the Ministry of
Commerce and the Department of Intellectual Property, has deposited its instrument of accession to the Marrakesh
Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print
Disabled, which permits reproduction of copyrighted works in formats accessible to visually impaired persons, such
as in Braille characters and audio books. The Marrakesh Treaty has been effective for Thailand since 28 April 2019,
making Thailand the third country in ASEAN to accede to this treaty.
It can be seen that Thailand, as an ASEAN member, gives great importance to the development of the
country’s intellectual property system in all areas and on every level. These efforts will be successful with cooperation
and exchanges of knowledge, experience, experts and best practices, through close
cooperation on the national, regional and international levels. The Department
of Intellectual Property is also determined to continue developing Thailand’s
intellectual property system in accordance with international practices in
the interests of entrepreneurs and creators of intellectual property as well
as to improve the overall national economy while continuing to ensure
fairness and flexibility in line with international standards for the benefits
of entrepreneurs and Thai people.
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00 สินค้า
ไทย

เครือ่ งหมายการค้าบนโลกใบนีม้ ปี ระวัตศิ าสตร์มาอย่างยาวนาน จากอดีตทีเ่ ริม่ จากการแลกเปลีย่ นสินค้าระหว่างกัน
พัฒนาเป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในจ�ำนวนมากขึ้น จึงมีการสร้างสัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดการจดจ�ำ
และสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าในประเภทเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการขยายการท�ำการค้าออกไป
ในวงกว้าง ย่อมท�ำให้เกิดปัญหาการละเมิดการใช้ชอื่ และลอกเลียนเครือ่ งหมายการค้าเพิม่ มากขึน้ หลายประเทศในสหภาพยุโรป
จึงตระหนักว่า ควรมีการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิด โดยพยายามเชื่อมโยงคุณภาพสินค้า
เข้ากับแหล่งภูมศิ าสตร์ทผี่ ลิต เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างเครือ่ งหมายการค้าให้กบั เกษตรกรในประเทศของตน และคุม้ ครอง
ชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิเฉพาะของชุมชนที่ขึ้นทะเบียน นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เกิดระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หรือ Geographical Indication (GI) ขึน้ ในโลกใบนี้ โดยประเทศฝรัง่ เศสคือประเทศแรกทีป่ ระกาศใช้กฎหมาย GI ในปี ค.ศ. 1905
หรือราว พ.ศ. 2448
ส�ำหรับประเทศไทย ได้เริ่มน�ำระบบ GI มาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อสิบกว่าปีก่อน โดยมีพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายรองรับ ซึง่ แม้จะเป็นระยะเวลาเพียงไม่กปี่ ี แต่รฐั บาลไทยภายใต้การด�ำเนินงาน
ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ก็สง่ เสริมผลักดันให้เกิดการคุม้ ครองสินค้าชุมชนของไทยด้วยการขึน้ ทะเบียน
GI มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ 1 จังหวัด 1 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่มุ่งสนับสนุนให้ทุกจังหวัดในประเทศไทย
มีสินค้า GI เป็นของตนเอง ส่งผลให้ปัจจุบันมีสินค้า GI ไทยขึ้นทะเบียนแล้วมากถึง 103 สินค้า โดยแบ่งเป็นสินค้าข้าว 11
รายการ อาหาร 19 รายการ ผักและผลไม้ 49 รายการ ผ้า 9 รายการ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 13 รายการ ไวน์และ
สุรา 2 รายการ โดยสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ล�ำดับที่ 100 คือ ทุเรียนสาลิกาพังงา
จากนโยบายรัฐบาลทีม่ งุ่ เน้นการเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
ไทยทุกระดับให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผูม้ รี ายได้นอ้ ย โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าชุมชนอย่างยัง่ ยืน ช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
ตามเป้าหมายของ Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันสินค้า GI ไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆ ถึงกว่า 4,000 ล้านบาท
ต่อปี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นถึงความส�ำคัญในการกระตุ้นให้ชุมชนต่างๆ เข้าใจถึงความส�ำคัญของการขึ้นทะเบียน
GI และการจัดท�ำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ตลอดจนการติดเครื่องหมายรับรอง
ตราสัญลักษณ์ GI ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน และจะเป็นต้นแบบให้แก่สินค้าชุมชนอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่ม
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Products

Trademarks have an extensive history across the globe.
Throughout history, as goods were exchanged and subsequently
bought and sold between buyers and sellers through trade in
increasing quantities, symbols were created to help buyers
recognize and distinguish different products in the same
category. However, as trade expanded widely, infringements
through the use and imitation of trademarks of others also
increased. As a result, many countries in the European Union believed it to be important to protect consumers and
prevent confusion. They did this by linking product quality to the geographical area where the products were made
in order to help create trademarks for the farmers in their countries and protect the names of their products, making
them the right exclusive to the communities registering them. This was the beginning of the system of geographical
indications (GI) and, in 1905 (B.E. 2448), France was the first country to issue GI laws.
In Thailand, the establishment of a formal GI system took place over a decade ago with the promulgation of
the Geographical Indications Protection Act, B.E. 2546 (2003). Although it has not been over a long period of time,
the Thai government, through the work of the Department of Intellectual Property under the Ministry of Commerce,
has been continuously promoting the protection of Thai community products through GI registrations, particularly
through the “One Province, One GI” initiative, which aims to encourage every province in Thailand in having at least
one GI product of its own. At present, 103 Thai GI products have been registered. Of these, 11 are rice products,
19 are food products, 49 are fruits and vegetables, 9 are textiles, 13 are handicrafts and industrial products and 2
are wine and spirit products, with the 100th product being the Phang Nga Salika Durian.
The policy of the government aims at building the country’s economic capabilities by enhancing the ability
of all Thai entrepreneurs to compete effectively. It also seeks to help generate income for farmers and low-income
earners by developing local economies and strengthening the country from within, promoting local trade and
investment, as well as strengthening communities. This is in order to sustainably add value to community products,
raise product standards and encourage farmers to become smart farmers as envisioned by the Thailand 4.0 policy.
Presently, Thai GI products are generating over four billion baht of revenue for communities each year.
The Department of Intellectual Property recognizes the significance of encouraging communities to understand
the importance of registering GI products and ensuring that the quality is controlled according to the product
specifications as well as the importance of affixing the Thai GI logo. Doing so will add value to community products
and provide models for other community products to follow, leading to an improvement in the country’s competitiveness
in the future. The Department has carried out a number of activities in this regard, including raising awareness and
understanding about GI products among producers, communities and consumers so that they realize the benefits
of registering and promoting GI products both on the national and international levels; encouraging producers to
have quality control systems in place; promoting product and packaging development to add value to the GI products
domestically and internationally. In this connection, the Department of Intellectual Property has come up with a
development plan for Thai GIs, which consists of three parts as follows:
Part 1: Promoting the registrations of GI products in the country. This is to be achieved by providing
comprehensive assistance during the registration process. It includes giving advice on making GI applications and
encouraging provinces nationwide to apply for GI registrations, which will generate interests of each province in
registering GI products. The Department of Intellectual Property prioritizes the registrations of GI products which
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ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต โดยการด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
ในเรื่อง GI แก่ผู้ผลิต ชุมชน และผู้บริโภค เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์ ของการขึ้นทะเบียน การส่งเสริมการตลาดสินค้า GI
ของไทยในระดับชาติและนานาชาติ การส่งเสริมให้ผผู้ ลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสินค้า GI การ
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า GI ระดับชาติและนานาชาติ โดยวางแนวทางการ
พัฒนาสินค้า GI ของไทยเป็น 3 ส่วน ซึ่งจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI ในประเทศ โดยเข้าไปช่วยเหลือการขึ้นทะเบียนอย่างครบวงจร ทั้งให้ค�ำแนะน�ำ
ในการจัดท�ำค�ำขอ GI และส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศยื่นค�ำขอจดทะเบียน GI ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้แต่ละจังหวัด
สนใจน�ำสินค้ามาจดทะเบียนเป็น GI มากขึน้ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาจะเน้นการขึน้ ทะเบียนสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ คุม้ ครอง
สินค้าชุมชนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชื่อของสินค้าเป็นของชุมชนไทยเท่านั้น โดยในปี 2562 นี้ กรมฯ มีเป้าหมาย
ในการจัดท�ำค�ำขอ 8 สินค้า ได้แก่ หม้อห้อมแพร่ พริกไทยจันทบุรี โอ่งมังกรราชบุรี ส้มโอบ้านแท่นจากจังหวัดชัยภูมิ ลูกหยียะรัง
จากจังหวัดปัตตานี ข้าวกอเดียวพิจิตร กระเทียมศรีสะเกษ และหอมแดงศรีสะเกษ ทั้งยังส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI
ในต่างประเทศ ซึ่งจะยื่นค�ำขอจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น เช่น กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง และสับปะรดห้วยมุ่น
ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า และการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล ให้สินค้า GI ไทย
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ซึ่งการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนระบบควบคุมนั้นจะส่งผลให้ชุมชนมีกระบวนการผลิต
ที่มีมาตรฐาน มีกระบวนการท�ำงานอย่างมีระบบ ส่งผลให้สินค้า GI ไทยมีคุณภาพสม�่ำเสมอและรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สืบต่อกันมา โดยในปี 2562 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมฯ จัดท�ำระบบควบคุมภายใน 7 สินค้า ได้แก่
นิลเมืองกาญจน์ กระท้อนตะลุงจากจังหวัดลพบุรี สับปะรดตราดสีทอง ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เงาะโรงเรียนนาสาร
ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ GI กว่า 600 ราย นอกจากนี้
ยังจะส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้า GI ระดับสากล 5 สินค้า ได้แก่ ทุเรียนปราจีน มะพร้าวน�ำ้ หอมราชบุรี ส้มโอทับทิมสยาม
ปากพนังจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี
ส่วนที่ 3 สร้างมูลค่าเพิม่ สินค้า GI โดยยกระดับภาพลักษณ์สนิ ค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้อยูใ่ นระดับพรีเมียม พร้อมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ GI ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน สร้างโอกาสและจัดพื้นที่เป็น
ช่องทางการจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการสินค้า GI เพื่อให้มีโอกาสเข้ามาท�ำตลาดในประเทศ ผ่านการจัดงาน GI Market
ที่จะจัดเป็นประจ�ำทุกปีปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมฤดูกาลของสินค้า GI และโอกาสในการท�ำการตลาดต่างประเทศ
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการเข้าร่วมงาน Trade Fair ในรูปแบบ GI
Pavillion อาทิ การเข้าร่วมงาน ThaiFex งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในทุกๆ ปี ซึ่งในปี
2562 นี้จะเป็นครั้งแรกที่น�ำผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าหัตกรรมเข้าร่วมงาน Style ซึ่งเป็นงานสินค้า Life Style ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยอีกด้วย นอกเหนือจากนีก้ รมฯ ยังมองหาช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าร่วมงาน Business Matching ต่างๆ ให้แก่
ผู้ประกอบการสินค้า GI โดยปัจจุบันยังมีการจ�ำหน่ายสินค้า GI ผ่านโมเดิร์นเทรดอย่างมุม GI Corner ภายในท็อปส์ มาร์เก็ต
และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทั่วประเทศ เพื่อให้สินค้า GI เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้มีเกษตรกรเข้า
ร่วมในระบบสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์เพิม่ มากขึน้ พร้อมทัง้ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการในการพัฒนาสินค้า GI ให้เหมาะสมกับตลาด
ยุคใหม่ ทั้งยังมีแผนที่จะขยายงานด้านการพัฒนาแหล่งผลิต GI ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงเล็งเห็นความส�ำคัญในภารกิจเร่งด่วนในส่วนนี้ที่จะมุ่งคุ้มครองสินค้า
ชุมชนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้า GI ที่มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า GI อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายตลาดและเพิ่มโอกาสในการจ�ำหน่ายสินค้า GI ให้ได้มูลค่าสูงภายในประเทศ
มองหาช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ เชื่อมโยงสินค้า GI ของประเทศไทยและสินค้า GI ของต่างประเทศเพื่อ
เป็นการยกระดับสินค้าชุมชนของประเทศไทยให้ทดั เทียมนานาประเทศ ชุมชนสามารถอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ต่อไป
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have a lot of potential in order to protect their economic value and keep their names protected within Thai
communities. In 2019, the Department aims to assist the applications of the following eight products: Phrae Mor
Hom fabric, Chanthaburi Pepper, Ratchaburi Dragon Jars, Ban Thaen Pomelo from Chaiyaphum, Yarang Velvet
Tamarind from Pattani, Phichit Gaw Diao Rice, Sisaket Garlic and Sisaket Red Onion. In addition, the Department
also supports registrations of Thai GI products internationally, such as Doi Thung Coffee, Doi Chang Coffee and
Huay Mun Pineapple.
Part 2: Developing quality control and accreditation systems which are in line with international standards.
The aim is for Thai GI products to be accepted internationally. The promotion and support for control systems will
ensure that production processes conform to their standards and are carried out in a systematic manner. This will
ensure consistent quality of Thai GI products and preserve traditional knowledge. In 2019, the government has
allocated a budget for the Department to establish control systems for seven products, namely, Kanchanaburi
Obsidian, Lopburi Talung Santol, Trat Golden Pineapple, Sisaket Volcano Durian, Rong Rian Na Sarn Rambutan,
Uttaradit Long Lap Lae Durian and Uttaradit Lin Lap Lae Durian, which will help over 600 GI entrepreneurs.
Furthermore, five products will be supported for international GI product certification, namely, Prachinburi Durian,
Ratchaburi Aromatic Coconut, Pakpanang Tabtimsiam Pomelo from Nakhon Si Thammarat, Sangyod Muang
Phatthalung Rice and Ubon Ratchathani Jasmine Rice.
Part 3: Adding value to GI products. This will be achieved by developing a premium-level product image and
packaging, and enhancing the capabilities of GI entrepreneurs. In addition, the Department also cooperates with
related agencies and interested companies and retailers in order to help create opportunities and distribution channels
for GI entrepreneurs through its “GI Market” event. The event is held biannually to ensure that seasonal GI products
enjoy the benefits while also creating international market opportunities. Moreover, the Department of Intellectual
Property has been receiving excellent cooperation from the Department of International Trade Promotion through
opportunities to participate in its trade fairs in the form of a GI pavilion, such as the participation in the ThaiFex
event, which is the largest food trade exhibition in the ASEAN region. In addition, 2019 will be the first year in which
handicraft entrepreneurs will participate in the Style event, which is the largest lifestyle product trade fair in Thailand.
Furthermore, the Department is seeking new ways for GI entrepreneurs to participate in business matching events..
Currently, GI products are also being distributed through modern trade channels, such as the “GI Corner” in Tops
Supermarket and Central Food Hall branches nationwide. The objective is to create awareness and build acceptance
of GI products among consumers, which will lead to the increase in farmers’ participation in the geographical
indication system and help entrepreneurs develop their GI products in a way that suits modern markets. There are
also plans to develop places of GI production into tourist destinations.
Recognising the huge benefits of GIs, the Department of Intellectual Property under the Ministry of Commerce
takes its urgent mission concerning GIs very seriously. The Department is determined to continue its works in
increasing protection for community products, promoting improvements in the quality of GI products with
effective quality control systems, expanding the market and increasing opportunities for GI
product sales domestically, while seeking channels to distribute
products internationally and connecting Thai and
international GI products so that
Thailand’s community products can
be on a par with those of other
nations, in the hope that Thai
communities will continue to grow
with stability, prosperity and
sustainability.

70

ภาพรวม

Overview

ผลการปฏิบัติราชการ

Work Performance, Civil Service Performance

บทความ
Article

ไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
มาร์ราเคช เพิ่มโอกาส
คนพิการทางสายตา
เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์
สนธิสญ
ั ญามาร์ราเคช เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานทีม่ กี ารโฆษณาแล้ว
ส�ำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Marrakesh Treaty
to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise
Print Disabled) เป็นหนึ่งในสนธิสัญญาด้านลิขสิทธิ์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organization : WIPO) โดยสนธิสัญญาฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
ณ เมืองมาร์ราเคช ประเทศโมร็อกโก และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากที่ประเทศสมาชิก
จ�ำนวน 20 ประเทศได้ยื่นสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร
สนธิสัญญามาร์ราเคชมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้คนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการ
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ โดยก�ำหนดข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ส�ำหรับการท�ำซ�้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ส�ำเนางานในรูปแบบที่กลุ่มคนพิการซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์
ตามสนธิสัญญาฉบับนี้สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งก�ำหนดให้มีการอ�ำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนส�ำเนางานดังกล่าว
ข้ามพรมแดน (Cross - border) ระหว่างรัฐภาคีด้วย
ส�ำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการการลงนามต่อสนธิสัญญามาร์ราเคช เมื่อวันที่
19 เมษายน 2559 และมีมติให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กระทรวงพาณิชย์ โดย
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา จึงได้ดำ� เนินการยกร่างพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... ซึง่ เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ลิขสิทธิใ์ นส่วนที่เกีย่ วกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพือ่ ประโยชน์ของคนพิการ เพือ่ รองรับการปฏิบตั ิตามพันธกรณีภายใต้
สนธิสัญญามาร์ราเคช โดยแต่เดิมนั้น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 32(9) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง การท�ำซ�ำ้ หรือดัดแปลงงานอันมีลขิ สิทธิ์
เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามความจ�ำเป็น พ.ศ. 2558 ได้ก�ำหนดข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิเ์ พือ่ ประโยชน์ของคนพิการทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลขิ สิทธิอ์ นั เนือ่ งมาจากความบกพร่องทางการเห็น
การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง รวมถึงรูปแบบและหลักเกณฑ์
ของการท�ำซ�้ำหรือดัดแปลงตามความจ�ำเป็นของคนพิการ อย่างไรก็ดี มีบางประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกับพันธกรณีตาม
สนธิสัญญามาร์ราเคช จึงจ�ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ ให้รวมถึงการน�ำ
ส�ำเนางานในรูปแบบทีค่ นพิการสามารถเข้าถึงได้ไปเผยแพร่ให้แก่คนพิการทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลขิ สิทธิไ์ ด้และครอบคุลม
ถึงความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญามาร์ราเคชฯ ที่ก�ำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์
จากสนธิสญ
ั ญาฉบับนีร้ วมถึงผูท้ ไี่ ม่สามารถถือหรือจัดการกับหนังสือ หรือไม่สามารถเพ่งหรือขยับดวงตาถึงขนาดทีจ่ ะสามารถ
อ่านได้อย่างปกติ เนื่องจากความพิการทางร่างกาย ซึ่งจะมีเพียงบางกรณีเท่านั้น เช่น กรณีของคนที่เป็นอัมพาตใช้แขนและ
ขาไม่ได้ สมองพิการ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น
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Thailand’s Accession to the Marrakesh
Treaty to Facilitate Access to Published
Works for the Visually Impaired
The Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for
Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled is one
of the copyrights-related treaties under the supervision of the World Intellectual
Property Organization (WIPO). This treaty was adopted on 27 June 2013 at
Marrakesh, Morocco, and became effective on 30 September 2016 after 20 member
countries ratified or acceded to it.
The Marrakesh Treaty is aimed at helping the blind, visually impaired and otherwise print disabled persons
to access and utilize copyrighted works, particularly printed media. The treaty stipulates copyright violation exceptions
for reproductions, duplication and making available to the public of works in formats from which disabled persons
benefit under this treaty. It also facilitates cross-border exchanges of the aforementioned copies of published works
between member countries.
In Thailand, the Cabinet approved in principle the signing of the Marrakesh Treaty on 19 April 2016 and
passed a resolution instructing the Ministry of Commerce to take relevant actions. The Ministry of Commerce, through
the Department of Intellectual Property, then proceeded to draft the Copyright Act (No….), B.E….., as a revision of
copyright laws in parts relating to copyright exceptions for the benefit of disabled persons in order to fulfill the
obligations under the Marrakesh Treaty. Originally, the Copyright Act, B.E. 2537 (1994), which was revised by the
Copyright Act (No. 3), B.E. 2558 (2015), Section 32(9), along with the Announcement of the Ministry of Commerce
on the Reproduction and Adaptation of Copyrighted Works for the Benefit of Disabled Persons with No Access to
Copyrighted Works As Necessary, B.E. 2558 (2015), stipulated copyright exemptions for the benefit of disabled
persons who lack access to copyrighted works due to visual, hearing, cognitive, learning or other impairments as
specified by ministerial regulations along with the formats and criteria for reproductions and adaptations that are
necessary for disabled persons. However, because the aforementioned laws had inconsistencies with obligations
under the Marrakesh Treaty, it became necessary to revise copyright exceptions for disabled persons to include
distributing work copies in formats accessible by disabled persons and to include those with movement impairments
in order to ensure consistency with the Marrakesh Treaty, which stipulates that the beneficiaries of this treaty include
people who, due to physical disability, are unable to hold or handle books or unable to focus or move their eyes in
a way that would allow them to read normally. Only specific cases such as people with paralysis who are unable
to use their arms and legs, with brain disability or muscle weakness fall into this case.
On 14 February 2017, the Ministry of Commerce proposed the draft Copyright Act (No….), B.E….., to the
Cabinet for consideration on its principle. Then, on 28 March 2017, the Cabinet passed a resolution approving the
draft Copyright Act (No….) B.E…..in principle. After that, on 21 April 2017 the National Legislative Assembly approved
on Thailand to become a party to the Marrakesh Treaty.

72

ภาพรวม

Overview

ผลการปฏิบัติราชการ

Work Performance, Civil Service Performance

บทความ
Article

ต่อมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคชของประเทศไทย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด 120 วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ วันที่ 11 มีนาคม 2562
กระทรวงพาณิชย์ได้ด�ำเนินการในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และนางสาวสุนนั ทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรไทยประจ�ำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สนิ
ทางปัญญาโลก ได้เข้าพบนายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อยื่นภาคยานุวัตรสาร
เข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญามาร์ราเคช ซึง่ มีผลให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกสนธิสญ
ั ญามาร์ราเคชล�ำดับที่ 49 โดยการยืน่ ภาคยานุวตั ิ
สารเพื่อเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคชในครั้งนี้ จะมีผลผูกพันประเทศไทยเมื่อพ้นก�ำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ยื่น
ภาคยานุวัติสารคือในวันที่ 28 เมษายน 2562 ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีผลใช้
บังคับ ปัจจุบันสนธิสัญญามาร์ราเคชมีประเทศสมาชิก จ�ำนวน 50 ประเทศ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
มาตรา 32/4 ก�ำหนดให้องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับสามารถน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์มาท�ำซ�้ำ
หรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของคนพิการ เช่น น�ำมาท�ำอักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียง เป็นต้น รวมถึงสามารถเผยแพร่ส�ำเนา
งานดังกล่าวให้แก่คนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ นอกจากนี้ องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ
ยังสามารถแลกเปลี่ยนส�ำเนางานดังกล่าวข้ามพรมแดนระหว่างรัฐภาคีของสนธิสัญญามาร์ราเคชด้วยกันได้อีกด้วย ทั้งนี้
ต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด จึงจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทยของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561) จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันคนพิการที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นของไทยมีประมาณ 204,000 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของคนพิการทัว่ ประเทศ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ดังนั้น การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคชจะช่วยให้คนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องทางการเห็นสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้มากขึ้น อันเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม
ในการเข้าถึงข้อมูลความรูท้ างศิลปวิทยาการหรือข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์จากทัว่ โลก และยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการไทยให้ได้รับความเสมอภาคในการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การเข้าเป็นภาคี
สนธิสญ
ั ญามาร์ราเคชยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทยในเวทีโลก โดยถือเป็นพัฒนาการ
ส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของประเทศไทยในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของคนพิการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ยังเป็นการยกระดับการ
พัฒนาด้านลิขสิทธิ์ที่ส�ำคัญของประเทศไทยอีกด้วย
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The Copyright Act (No. 4), B.E. 2561 (2018) was published in
the Royal Gazette on 11 November 2018 and will become effective in
120 days after the publication which is on 11 March 2019.
The Ministry of Commerce completed the process of becoming
a party to the Marrakesh Treaty on 28 January 2019. Miss Chutima
Bunyapraphasara, Deputy Minister of Commerce, along with
Mr. Thosapone Dansuputra, Director-General of the Department of Intellectual Property and Miss Sunanta Kangvalkulkij,
Ambassador, Permanent Representative of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual
Property Organization, met with Mr. Francis Gurry, the Director General of the World Intellectual Property Organization,
to deposit the instrument of accession to the Marrakesh Treaty. As a result, Thailand became the 49th member of
the Marrakesh Treaty. The Marrakesh Treaty has had binding effects on Thailand since 28 April 2019 which is three
months after the deposition of the instrument of accession and also after the effective date of the Copyright Act
(No. 4), B.E. 2562 (2019). Currently, the Marrakesh Treaty has 55 contracting parties such as India, Japan, Australia,
the European Union, the United States, and some ASEAN Member States, namely, Singapore, Philippines and
Thailand.
The Copyright Act, B.E. 2537 (1994), which was revised by the Copyright Act (No. 4), B.E. 2561 (2018),
in Section 32/4 stipulates that authorized or approved organizations can reproduce or adapt copyrighted printed
media for the benefit of disabled persons such as creating Braille characters or audio book versions and that said
copies can be distributed to disabled persons who lack access to the copyrighted work. Furthermore, authorized
and approved organizations can also exchange the said copies across border between the contracting parties of
the Marrakesh Treaty. However, the activities have to comply with rules and regulations in order to avoid copyright
infringements.
A report on the situation of disabled persons in Thailand by the Department of Empowerment of Persons
with Disabilities under the Ministry of Social Development and Human Security (information as of October 2018)
shows that there are approximately 204,000 visually impaired persons in Thailand, or 10 percent of all disabled
persons nationwide. This number is continuously increasing. Therefore, becoming a party to the Marrakesh Treaty
will help visually impaired persons without access to copyrighted works to have greater access to copyrighted works.
This is one way of creating opportunities and increasing social equivalence with regard to access to arts, sciences,
useful news and information worldwide. Moreover, it will promote and increase the quality of life of disabled persons
in Thailand by sustainably giving them equivalent access to high-quality education and learning. In addition, joining
the Marrakesh Treaty also positively affects the image of Thailand on the world stage particularly on the major
development in human rights that reflects Thailand’s determination and intention to continuously promote and protect
the rights of disabled persons as well as on the elevation of copyright development in Thailand.
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บทสัมภาษณ์ : Interviews
นายมณเฑียร บุญตัน : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“เราได้ประโยชน์หลายต่อ เป็นที่น่าภูมิใจว่าประเทศไทยไม่ได้ตกกระแสโลกในเรื่องของ
การพัฒนา การเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ความเท่าเทียมในการเข้าถึงความรู้ และหลักการ
พัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
Mr. Monthian Buntan : member of the National Legislative Assembly
“I think we benefit from this in many ways. It’s something for Thailand to be proud of because it is not falling
behind the world on the issues of development and respect to the right to access information, equal access to
knowledge and the development principle of not leaving anyone behind.”
นายพีรพงศ์ จารุสาร : เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
“ผมขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันผลักดันจน
ท�ำให้ประเทศไทยของเราเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญามาร์ราเคช ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดหน้าต่าง
แห่งปัญญาบานใหม่แก่คนตาบอดไทยทั้งประเทศครับ”
Mr. Peerapong Jarusarn : Secretary to the Thailand Association of the Blind
“I would like to thank all of the agencies involved in both public and private sectors for their cooperation in
making Thailand a party to the Marrakesh Treaty. It will open a new window for blind people all over the country.”
นางสาวนันทนุช สุวรรณนาวุธ : นักวิชาการศึกษา ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
“ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ชาวไทยได้เข้าถึง
ความรู้และข้อมูลข่าวสารอย่างไร้พรมแดน เป็นการติดอาวุธทางปัญญา เพิ่มช่องทางการแลก
เปลีย่ นทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ช่วยให้คนพิการก้าวไกล ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก และ
ยังเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำทางด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้คนกลุ่มนี้
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป”
Miss Nanthanuch Suwannawuth : academic of education, Bureau of Special Education Administration
“It will give opportunities to the blind and print disabled persons in Thailand with borderless access to
knowledge and information, so they can equip themselves intellectually. It provides a channel for linguistic and
cultural exchanges and helps disabled persons to keep up with global changes.”
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Article

งบแสดงฐานะการเงิน Financial Statement
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 As of 30th September 2018
บาท (Baht)

สินทรัพย์ Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน Current assets
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents
		 ลูกหนี้ระยะสั้น Short-term receivables
		 วัสดุคงเหลือ Inventories
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน Total current assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Fixed assets
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) Property, Plants and Equipment (Net)
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) Intagible assets
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Total fixed assets
รวมสินทรัพย์ Total assets
หนี้สิน Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน Current liabilities
		 เจ้าหนี้ระยะสั้น Accounts payable
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
		 Short-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies
		 เงินรับฝากระยะสั้น Short-term deposits
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น Other current liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน Total current liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-current liabilities
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
Long-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
		 Long-term cash advance from government
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน Total non-current liabilities
รวมหนี้สิน Total liabilities
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Net assets/Capital
สินทรัพย์สุทธิ Net assets
ทุน Capital
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
Surplus (deficit) of income after accumulated expenses
รวมสินทรัพย์สุทธิ Total Net assets
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Total Net assets/Capita

15,671,260.57
3,003,305.22
357,006.89
19,031,572.68
80,860,188.91
38,786,821.47
119,647,010.38
138,678,583.06

7,754,901.34
882,800.00
12,666,045.33
241,415.68
21,545,162.35
1,353,344.24
1,000,000.00
2,353,344.24
23,898,506.59
114,780,076.47
17,206,087.24
97,573,989.23
114,780,076.47
138,678,583.06
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย Revenue and Expense Statement

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 For the Financial Year Ending on 30th September 2018
บาท (Baht)

รายได้ Income
รายได้จากงบประมาณ Income from government appropriation
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ Income from sale and services
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค Income from subsidies and donations
รายได้อื่น Other Income
รวมรายได้ Total income
ค่าใช้จ่าย Expenses
ค่าใช้จ่ายบุคลากร Personnel expense
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ Gratuities and pensions
ค่าตอบแทน Training expense
ค่าใช้สอย Overhead cost
ค่าวัสดุ Supplies
ค่าสาธารณูปโภค Utilities
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย Depreciation and amortization
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
Expense related to subsidies and donations
ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses
รวมค่าใช้จ่าย Total expense
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
Surplus (deficit) of income after expenses (before cost of capital)
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
Surplus (deficit) of income after net expenses

480,232,203.21
605,400.00
932,286.82
0.00
481,769,890.03
187,828,875.97
38,517,722.14
261,812.00
215,645,157.56
8,066,709.78
11,950,847.11
31,074,928.50
866,777.80
1,243,204.22
495,456,035.08
(13,686,145.05)
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Article

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
Budget

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

งบประมาณรายจ่าย Budget

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

114,311,000 119,721,500 124,353,200 145,403,200 149,036,200

1. งบบุคลากร Personnel
2. งบดำ�เนินงาน Operations
3. งบลงทุน Investments
4. งบเงินอุดหนุน Subsidies
5. งบรายจ่ายอืน่ Other

85,467,200

85,514,300

88,883,800

44,649,800

49,981,700

8,464,600

14,009,000

31,494,600

20,000,000

19,650,000

3,640,000

3,670,000

2,670,000

2,670,000

1,520,000

96,746,700

97,071,600

60,534,000 240,124,200 156,609,600

308,629,500 319,986,400 307,935,600 452,847,200 376,797,500

รวม Total

500
400
300
200
100

พ.ศ. 2557
A.D. 2014
Personnel

พ.ศ. 2558
A.D. 2015
Operations

พ.ศ. 2559
A.D. 2016
Investments

พ.ศ. 2560
A.D. 2017
Subsidies

พ.ศ. 2561
A.D. 2018
Other
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รายได้

Revenue

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

ประเภทรายได้ Type of Revenue

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

520.623
1.255
521.878

528.007
1.329
529.336

621.584
2.102
623.686

686.418
0.557
686.975

759.420
0.439
759.859

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน Registered Fee
2. ค่าหนังสือราชการและอืน่ ๆ Booklets and Others
รวม Total

รายได้เปรียบเทียบกับงบประมาณ
Revenue & Budget

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

พ.ศ. 2557 / A.D. 2014 พ.ศ. 2558 / A.D. 2015 พ.ศ. 2559 / A.D. 2016 พ.ศ. 2560 / A.D. 2017 พ.ศ. 2561 / A.D. 2018
รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Bud get

521.878 308.629 529.336 319.986 623.686 307.936 686.975 452.847 759.859 376.797

800
700
600
500
400
300
200
100

พ.ศ. 2557
A.D. 2014
รายได
Revenue

พ.ศ. 2558
A.D. 2015
งบประมาณ
Budget

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018
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สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนสิทธิบัตร
Statistics of Patent Application and Granted

จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

จำ�นวนการจดทะเบียน Granted

จำ�นวนการยื่นขอ Application

ปี
year

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

ไทย Thai

983

1,029

1,098

979

867

4.7

6.7

-10.8

-11.4

ต่างชาติ
Foreigner

6,947

7,138

6,722

6,886

7,279

2.7

-5.8

2.4

5.7

รวม Total

7,930

8,167

7,820

7,865

8,146

3.0

-4.2

0.6

3.6

ไทย Thai

2,806

3,162

3,566

3,698

4,043

12.7

12.8

3.7

9.3

ต่างชาติ
Foreigner

1,271

1,299

1,357

1,424

1,426

2.2

4.5

4.9

0.1

รวม Total

4,077

4,461

4,923

5,122

5,469

9.4

10.4

4.0

6.8

ไทย Thai

3,789

4,191

4,664

4,677

4,910

10.6

11.3

0.3

5.0

สิทธิบัตรรวม ต่างชาติ
Total Patent Foreigner

8,218

8,437

8,079

8,310

8,705

2.7

-4.2

2.9

4.8

รวม Total

12,007

12,628

12,743

12,987

13,615

5.2

0.9

1.9

4.8

ไทย Thai

67

62

61

88

128

-7.5

-1.6

44.3

45.5

ต่างชาติ
Foreigner

1,219

1,302

1,777

2,992

3,690

6.8

36.5

68.4

23.3

รวม Total

1,286

1,364

1,838

3,080

3,818

6.1

34.8

67.6

24.0

ไทย Thai

1,455

2,090

2,103

2,092

2,244

43.6

0.6

-0.5

7.3

ต่างชาติ
Foreigner

1,022

1,621

1,652

1,469

1,377

58.6

1.9

-11.1

-6.3

รวม Total

2,477

3,711

3,755

3,561

3,621

49.8

1.2

-5.2

1.7

ไทย Thai

1,522

2,152

2,164

2,180

2,372

41.4

0.6

0.7

8.8

สิทธิบัตรรวม ต่างชาติ
Total Patent Foreigner
รวม Total

2,241

2,923

3,429

4,461

5,067

30.4

17.3

30.1

13.6

3,763

5,075

5,593

6,641

7,439

34.9

10.2

18.7

12.0

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention
สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
Design

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention
สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
Design
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สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
Statistics of Petty Patent Application and Granted
จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

ปี
year

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

ไทย Thai

1,618

2,003

2,391

2,335

2,596

23.8

19.4

-2.3

11.2

จำ�นวนการยื่นขอ ต่างชาติ
Foreigner
Application

128

161

230

182

366

25.8

42.9

-20.9

101.1

รวม Total

1,746

2,164

2,621

2,517

2,962

23.9

21.1

-4.0

17.7

ไทย Thai

766

1,436

1,195

1,038

1,247

87.5

-16.8

-13.1

20.1

ต่างชาติ
Foreigner

62

124

93

117

125

100.0

-25.0

25.8

6.8

รวม Total

828

1,560

1,288

1,155

1,372

88.4

-17.4

-10.3

18.8

จำ�นวน
การจดทะเบียน
Granted

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

จำนวนการยื่นขอ Application
ไทย
Thai

ตางชาติ
Foreigner

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

จำนวนการจดทะเบียน Granted
ไทย
Thai

ตางชาติ
Foreigner
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Article

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Statistics of Trademark Application and Registration
จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

ปี
year

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

ไทย Thai

27,517

33,347

38,784

26,514

28,204

21.2

16.3

-31.6

6.4

จำ�นวนการยื่นขอ ต่างชาติ
Foreigner
Application

18,144

18,997

12,829

16,197

18,256

4.7

-32.5

26.3

12.7

รวม Total

45,661

52,344

51,613

42,711

46,460

14.6

-1.4

-17.2

8.8

ไทย Thai

11,487

11,247

19,320

19,077

15,358

-2.1

71.8

-1.3

-19.5

ต่างชาติ
Foreigner

9,130

9,930

16,491

18,183

12,464

8.8

66.1

10.3

-31.5

รวม Total

20,617

21,177

35,811

37,260

27,822

2.7

69.1

4.0

-25.3

จำ�นวน
การจดทะเบียน
Granted

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

จำนวนการยื่นขอ Application
ไทย
Thai

ตางชาติ
Foreigner

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

จำนวนการจดทะเบียน Granted
ไทย
Thai

ตางชาติ
Foreigner
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สถิติเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามประเภท
Statistics of Trademark Classified by Type

จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

จำ�นวนการจดทะเบียน  
Registration

จำ�นวนการยื่นคำ�ขอ
Application

ปี
year

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2558
2015

2559
2016

2560
2017

เครื่องหมายการค้า
Trademark

36,197

41,134

39,630

33,331

31,718

13.6

-3.7

-15.9

-4.8

เครื่องหมายบริการ
Service mark

9,430

11,123

11,941

9,355

14,694

18.0

7.4

-21.7

57.1

เครื่องหมายรับรอง
Certification Mark

22

64

12

19

27

190.9

-81.3

58.3

42.1

เครื่องหมายร่วม
Association Mark
รวม Total

12

23

30

6

21

91.7

30.4

-80.0

250.0

45,661

52,344

51,613

42,711

46,460

2.7

69.1

4.1

-25.3

เครื่องหมายการค้า
Trademark

15,998

16,774

28,507

30,020

30,020

4.9

69.9

5.3

-28.6

เครื่องหมายบริการ
Service mark

4,594

4,397

7,261

7,196

7,196

-4.3

65.1

-0.9

-12.0

เครื่องหมายรับรอง
Certification Mark

14

25

20

28

28

78.6

-20.0

40.0

-53.6

เครื่องหมายร่วม
Association Mark
รวม Total

11

11

21

16

16

0.0

90.9

-23.8

31.3

20,617

21,207

35,809

37,260

27,817

2.7

69.1

4.1

-25.3

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

จำนวนการยื่นขอ Application

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

จำนวนการจดทะเบียน Registration

เคร�่องหมายการคา
Trademark

เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

เคร�่องหมายการคา
Trademark

เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

เคร�่องหมายบร�การ
Service mark

เคร�่องหมายรวม
Association Mark

เคร�่องหมายบร�การ
Service mark

เคร�่องหมายรวม
Association Mark

2561
2018

ผลิตภัณฑ์เคมี ยา เครื่องสำ�อาง
Chemical Products, Drugs, Cosmetics

โลหะ เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
Metal, Tools & Equipment, Construction Materials

เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ
Machinery, Electrical Appliances, Vehicles, Weapons

โลหะมีค่า นาฬิกา เครื่องหนัง
Precious Stone, Watches, Leather Products

เครื่องดนตรี ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ยาสูบและอุปกรณ์
Musical Instruments, Toys, Sport Equipment, Tobacco &
Equipment

กระดาษ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ Paper, Stationary, Printing Materials

ยาง พลาสติก Rubber, Plastic

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย พรม วัสดุปูพื้น
Furniture, Household Appliances, Needle Works, Carpet, Flooring
Materials

เส้นใย เส้นด้าย สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม Fiber, Thread, Textiles, Clothing

อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน Food, Beverage, Sweet

เครื่องหมายบริการ Service Marks

เครื่องหมายรับรอง Certification Marks

เครื่องหมายร่วม Collective Marks
รวม Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

รายการ
Articles

1

No.

Statistics of Trademark Application by Classes

47

46

12
45,661

22

12
52,344

65

11,123

10,365

4,337

1,843

409

1,089

1,068

1,995

19
56,131

56

11,941

11,415

4,703

2,216

466

1,153

1,130

2,026

9
43,109

45

9,355

7,666

3,511

1,726

327

891

901

1,629

6,288

1,086

9,675

2560
2017

50
60,668

36

14,694

9,554

4,876

2,591

457

1,264

1,202

2,034

8,629

1,596

13,685

2561
2018

0.0
14.6

195.5

18.0

20.9

6.8

18.8

-1.0

0.3

2.2

12.1

9.0

18.7

15.7

2558
2015

58.3
7.2

-13.8

7.4

10.1

8.4

20.2

13.9

5.9

5.8

1.6

4.1

-3.5

6.4

2559
2016

-52.6
-23.2

-19.6

-21.7

-32.8

-25.3

-22.1

-29.8

-22.7

-20.3

-19.6

-18.7

-23.0

-18.4

2560
2017

455.6
40.7

-20.0

57.1

24.6

38.9

50.1

39.8

41.9

33.4

24.9

37.2

47.0

41.4

2561
2018

Work Performance, Civil Service Performance

9,430

8,576

4,062

1,551

413

1,086

1,045

1,779

7,737

1,411

11,858

2559
2016

ผลการปฏิบัติราชการ

35 - 45

29 - 33

22 - 25

20, 21,
26, 27

17

16

15, 28, 34

14, 18

7,430

1,462

11,146

2558
2015

Overview

6,817

1,232

9,636

2557
2014

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)
ภาพรวม

7, 9 - 13

6, 8, 19

1-5

จำ�พวก
Inter.
Class

จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามจำ�พวก

84
บทความ

Article

ผลิตภัณฑ์เคมี ยา เครื่องสำ�อาง
Chemical Products, Drugs, Cosmetics

โลหะ เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
Metal, Tools & Equipment, Construction Materials

เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ
Machinery, Electrical Appliances, Vehicles, Weapons

โลหะมีค่า นาฬิกา เครื่องหนัง
Precious Stone, Watches, Leather Products

เครื่องดนตรี ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ยาสูบและอุปกรณ์
Musical Instruments, Toys, Sport Equipment, Tobacco &
Equipment

กระดาษ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ Paper, Stationary, Printing Materials

ยาง พลาสติก Rubber, Plastic

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย พรม วัสดุปูพื้น
Furniture, Household Appliances, Needle Works, Carpet, Flooring
Materials

เส้นใย เส้นด้าย สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม Fiber, Thread, Textiles, Clothing

อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน Food, Beverage, Sweet

เครื่องหมายบริการ Service Marks

เครื่องหมายรับรอง Certification Marks

เครื่องหมายร่วม Collective Marks
รวม Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

รายการ
Articles

1

No.

Statistics of Trademark Registration by Classes

47

46

35 - 45

29 - 33

22 - 25

20, 21,
26, 27

17

16

15, 28,
34

14, 18

7, 9 - 13

6, 8, 19

1-5

11
20,617

14

4,594

2,808

2,370

788

158

505

582

1,216

2,187

501

4,883

2014

จำ�พวก
Inter.
Class 2557

สถิติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามจำ�พวก

10
21,177

24

4,397

3,495

1,042

745

184

463

583

721

3,309

671

5,533

2558
2015

20
35,809

19

7,261

6,702

2,169

1,286

379

923

847

1,266

5,992

1,229

7,716

2559
2016

15
32,980

22

7,196

5,529

2,526

1,288

281

767

813

1,315

5,506

1,102

6,620

2560
2017

จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

15
30,773

20

6,336

5,383

2,695

1,276

247

678

684

1,277

4,675

870

6,617

2561
2018

-9.1
2.7

71.4

-4.3

24.5

-56.0

-5.5

16.5

-8.3

0.2

-40.7

51.3

33.9

13.3

2558
2015

100.0
69.1

-20.8

65.1

91.8

108.2

72.6

106.0

99.4

45.3

75.6

81.1

83.2

39.5

2559
2016

-25.0
-7.9

15.8

-0.9

-17.5

16.5

0.2

-25.9

-16.9

-4.0

3.9

-8.1

-10.3

-14.2

2560
2017

0.0
-6.7

-9.1

-12.0

-2.6

6.7

-0.9

-12.1

-11.6

-15.9

-2.9

-15.1

-21.1

0.0

2561
2018

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)
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ภาพรวม

86

ผลการปฏิบัติราชการ

Overview

บทความ

Work Performance, Civil Service Performance

Article

สถิติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

Statistics of Copyrights Notification classified by Work
จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

ปี
year

2557
2014

2558
2015

2559
2016

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2560
2017

2561
2018

2557
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2,659

2,517

2,169

1,847

2,031

-5.3

-13.8

-14.8

10.0

นาฎกรรม Dance

11

0

4

3

4

-100.0

-

-25.0

33.3

ศิลปกรรม Artistic

5,658

5,840

4,413

3,963

3,546

3.2

-24.4

-10.2

-10.5

ดนตรีกรรม Musical

6,806

6,324

7,208

5,411

4,438

-7.1

14.0

-24.9

-18.0

โสตทัศนวัสดุ Audiovisual

1,133

1,054

1,004

758

708

-7.0

-4.7

-24.5

-6.6

ภาพยนตร์ Cinematographic

74

54

54

14

14

-27.0

0.0

-74.1

0.0

สิ่งบันทึกเสียง Sound Recording

63

102

128

41

29

61.9

25.5

-68.0

-29.3

แพร่เสียงแพร่ภาพ Broadcasting

0

0

0

0

0

-

-

-

-

19

18

32

57

9

-5.3

77.8

78.1

-84.2

16,423

15,909

15,012

12,094

10,779

-3.1

-5.6

-19.4

-10.9

วรรณกรรม Literary

อี่นๆ Others
รวม Total
20,000

10,000

5,000

0

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

วรรณกรรม

Literary

ภาพยนตร

Cinematographic

นาฎกรรม

Dance

สิ่งบันทึกเสียง

Sound Recording

ศิลปกรรม

Artistic

แพรเสียงแพรภาพ Broadcasting

ดนตร�กรรม

Musical

อี่นๆ

โสตทัศนวัสดุ

Audiovisual

Others

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

รายงานงบการเงิน
Financial Report

สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
IP Statistics

87

สถิติการยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียน และจำ�นวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Statistics of the Application and Registration of Geographical Indication
จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

ปี
year
จำ�นวนการยื่นขอ
Application

จำ�นวน
การขึ้นทะเบียน
Registration

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

ไทย Thai

10

15

17

19

18

50.0

13.3

11.8

-5.3

ต่างชาติ
Foreigner

0

2

3

4

2

-

50.0

33.3

-50.0

รวม Total

10

17

20

23

20

70.0

17.6

15.0

-13.0

ไทย Thai

5

7

12

9

19

40.0

71.4

-25.0

111.1

ต่างชาติ
Foreigner

1

0

1

4

0 -100.0

-

300.0

-100.0

รวม Total

6

7

13

13

85.7

0.0

46.2

19

16.7

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

จำนวนการยื่นขอ Application
ไทย
Thai

ตางชาติ
Foreigner

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

จำนวนการจดทะเบียน Granted
ไทย
Thai

ตางชาติ
Foreigner

๒๗ ปี กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คุ้มครองความคิด มุ่งจิตบริการ เน้นงานสร้างสรรค์
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