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ในการแข่งขนัทางการค้า โดยผลกัดนัให้สหรฐัอเมรกิาปรบัสถานะ

การคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ดีขึ้นจากบัญชี

ประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List: PWL) 

เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch list: WL) เพื่อ 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

และ 3) มิติด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สิน 

ทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศรองรบัการจดทะเบียนทรพัย์สนิทางปัญญาในทกุด้าน

ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวก 

ในการบริการให้แก่ประชาชน

ในช่วงปีที่ผ่านมา ผมทราบว่าผู้บริหาร ข้าราชการ และ

เจ้าหน้าทีก่รมทรพัย์สนิทางปัญญาทกุท่าน ได้มุง่มัน่ทุม่เท ร่วมแรง 

ร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ จึงขอขอบคุณ

ทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ทีร่่วมด�าเนนิการขบัเคลือ่นการพัฒนาระบบทรพัย์สนิทางปัญญา

ของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และขอให้ก�าลังใจ 

ในการท�างานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด�าเนินการบรรลุ

วัตถุประสงค์ตลอดจนเป็นพลังส�าคัญของประเทศชาติใน 

การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from Minister of Commerce 

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์
Mr. Sontirat  Sontijirawong
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce

ด้วยรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการด�าเนินนโยบาย

การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทั้งในด้านส่งเสริม 

คุม้ครอง และการใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิทางปัญญาในเชงิพาณชิย์ 

ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาไปสูก่ารปฏบิตัเิป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธิผล 

และเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้

บริบทการขับเคลื่อนประเทศ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กระทรวงพาณชิย์ โดยกรมทรพัย์สนิทางปัญญา ในฐานะ

หน่วยงานที่มีความส�าคัญยิ่งในการสนับสนุนและรองรับการ 

ขับเคลื่อนตามนโยบาย THAILAND 4.0 และขับเคลื่อนการเพิ่ม

ศกัยภาพขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัประเทศอย่างยัง่ยนื 

โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ ที่มุ ่งเน้นการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ 

มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งส่งเสริม 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุคใหม่ทั้งรายใหญ่ กลาง เล็ก 

ให้เป็น “นักรบเศรษฐกิจใหม่” ที่มีความสามารถในการบริหาร

จัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการขับเคลือ่นการพฒันาประเทศดงักล่าว กรมทรพัย์สนิ 

ทางปัญญา ถอืเป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทส�าคญัในการผลกัดนัและ

สนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

โดยได้มุ่งเน้นด�าเนินการจนมีผลงานโดดเด่น ใน 3 มิติ ได้แก่  

1) มิติด้านการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการ

สร้างและพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนนวัตกรรมและ

ทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านศูนย์ IP IDE Center ให้เข้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก อีกทั้งยังสร้างงาน 

สร้างรายได้ให้เกษตรกรและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนท้องถิ่น 

โดยการส่งเสรมิและคุม้ครองสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (Geographical 

Indications: GI) และสร้างโอกาสสินค้า GI สู่ตลาด Online บน 

เว็บไซด์ IP Mart และในอนาคตต่อยอดไปสู่ Thaitrade.com  

2) มิติด ้านการก�ากับดูแลและเสริมสร ้างความเป ็นธรรม 

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์



The government places importance on carrying out 

Thailand’s intellectual property system development policy in 

the areas of promotion, protection and commercialization of 

intellectual property, as well as the prevention and suppression 

of intellectual property rights violations, which have been carried 

out in an efficient and effective manner with concrete results. 

These contribute to the country’s economic development within 

the context of the overall policy aimed at steering the country 

with security, prosperity and sustainability.

The Ministry of Commerce, through the Department of 

Intellectual Property, is an organization of vital importance  

in supporting and driving the Thailand 4.0 policy, as well as 

sustainably improving the country’s competitiveness through 

national development mechanisms under the 20-Year National 

Strategy (2018 - 2037) and national economic reform plans. 

Emphases are placed on the utilization and improvement of 

innovations and new technologies in the production and service 

sectors while promoting capacity development among large, 

medium and small modern entrepreneurs in order to transform 

them into “new economic warriors” capable of effective business 

and service management.

In driving the country’s development, the Department 

of Intellectual Property plays a key role in pushing forward and 

supporting the improvement of the country’s competitiveness. 

The Department focuses on working and achieving outstanding 

results in the following three dimensions: 1) In building knowledge 

and supporting commercial use of intellectual property,  

the Department has supported entrepreneurs in creating  

and developing goods and services, including innovations  

and intellectual property products via the IP IDE Center which 

facilitate the access to and the utilization of patent information 

databases worldwide. Furthermore, the Department has 

contributed to the creation of jobs and income for farmers and 

helped distribute income to local community members by 

promoting and protecting geographical indications (GI),  

along with creating opportunities for GI goods to enter the  

online market on the IP Mart website and, in the future,  

on Thaitrade.com; 2) In governing and promoting fair  

competition in trade, the Department has pushed the United 

States to improve Thailand’s intellectual property rights  

protection status by upgrading Thailand from the Priority Watch 

List (PWL) to the Watch List (WL) in order to build confidence 

among investors domestically and internationally; and  

3) In boosting and facilitating efficiency in intellectual property 

registrations, the Department has developed information 

technology systems to support intellectual property registration 

in every aspect via the electronic system to facilitate services 

for the public.

Over the past year, I have observed the hard work, 

dedication and commitment of every executive, civil servant  

and official of the Department of Intellectual Property in 

wholeheartedly performing their respective duties. Therefore,  

I would like to thank everyone, including our allied agencies in 

the public and private sectors, for contributing to the effective 

and tangible development of Thailand’s intellectual property 

system. I would also give my encouragement to the Department 

of Intellectual Property to work toward achieving its objectives 

and to continue to be a major force in the nation’s development 

for future prosperity.

      Mr. Sontirat  Sontijirawong

      Minister of Commerce



สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from Deputy Minister of Commerce

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร
Ms. Chutima  Bunyapraphasara
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

กระทรวงพาณชิย์มภีาระงานทีส่�าคญัในการสนบัสนนุ
เศรษฐกิจไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กอปร
กบั นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรฐับาล ทีใ่ห้ความส�าคญั
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา (Innovation-
Driven Economy) การวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยนวตักรรมจงึต้องอาศยัทรพัย์สนิทางปัญญา
เป็นกลไกในการขบัเคล่ือน ทรพัย์สินทางปัญญาจึงมบีทบาท
และเป็นภาคส่วนส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศให้เข้มแข็ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ก�าหนดแผนท่ีน�าทาง 
(Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาห่วงโซ่
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Value 
Chain) ทัง้ระบบให้มปีระสทิธภิาพ โดยมุง่เน้นให้มกีารเช่ือมโยง
การวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (R&D and Innovation 
to Commercialization) สร้างมูลค่า (Value Creation) ของ
ธรุกจิให้สอดคล้องกบัความต้องการตลาด (Demand Driven) 
สอดรบักบัเศรษฐกจิยคุใหม่ (New Economy) ทัง้ในปัจจุบนั
และอนาคต ขณะเดียวกัน ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจระดับฐานราก ผ่านกลไกการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
และพัฒนาสินค้าท ้องถ่ินด้วยสิ่งบ ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์ 
(Geographical Indications: GI) ซึง่จะช่วยยกระดบัและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ และช่วยต่อยอดธุรกิจ ในท้องถิ่น
ให้เชือ่มโยงตลาดระดบัประเทศและเดนิหน้าพฒันาสูส่ากล 
(Local to Global) 

ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น
ตามล�าดับ เริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน น�าระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวก ในการ
ให้บริการ พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการท�างาน
ของบคุลากรภายในกรมฯ แก้ไขปรบัปรงุกฎหมายทรพัย์สนิ
ทางปัญญาให้สอดรบักบัสถานการณ์การคุม้ครองในปัจจบุนั
และเป ็นไปตามมาตรฐานสากล ส ่งเสริมสนับสนุน
การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ต่อยอดนวัตกรรมและ
น�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ตลอดจนบรูณาการการท�างานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการปราบปรามการละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาตาม
นโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ของประเทศดังกล่าว จึงเป็นภาระหลักที่ส�าคัญและ
มีความท้าทายอย่างยิ่งในการท�าหน้าที่ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อไปในอนาคต 

ดฉินัมโีอกาสได้ตดิตามการท�างานของกรมทรพัย์สนิ
ทางปัญญาอย่างใกล้ชดิในฐานะทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ก�ากบั
ดูแลงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เห็นถึงความตั้งใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกท่าน ส่งผลให้งานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญามีความก้าวหน้าและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ 
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา
ในปีนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพรอัน
ประเสริฐ ดลบันดาลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความส�าเร็จ มีก�าลังกาย ก�าลังใจที่
สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจ และ
ปฏิบัติหน ้าที่ ให ้ เต็มก�าลังความสามารถ เพื่อน�าพา
กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้พัฒนายิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์



The mission of the Ministry of Commerce is to 
promote the Thai economy under the visionary approach 
of “stability, prosperity, sustainability” along with the 
government policy “Thailand 4.0”, highlighting the need to 
drive the national economy on the basis of innovation, 
creativity and intellectual property (Innovation-Driven 
Economy). As the intellectual property is instrumental in 
bringing about the innovation-based economic development, 
its role and functions in empowering the nation’s trade and 
economic growth are undeniably dominant, helping enhance 
the effectiveness and efficiency in both manufacturing and 
service sectors, as well as the country’s overall 
competitiveness for the sustainable wealth.

The Department of Intellectual Property, as endorsed 
by the National Intellectual Property Policy Committee 
chaired by the Prime Minister General Prayuth Chan-ocha, 
has drawn up an the Intellectual Property Roadmap and 
developed a fully-functional and efficient system of 
Intellectual Property Value Chain, with a focus on taking 
R&D and Innovation to Commercialization, championing 
businesses to create value to their products and services 
(Value Creation) in line with market demand (Demand-Driven) 
and also with both current and future of The New Economy. 
Intellectual property also serves the purpose of strengthening 
the grassroots economy. One of the effective IP tools to 
specifically improve and promote local products is 
Geographical Indication (GI). Since being recognized as GI 
products is linked with the perception of better quality and 
higher value, local communities with GIs of their own will 
be able to create more income and become more self-
reliant. GI definitely helps empower businesses that first 
originated as local brands to make their presence felt on 
the national and even global stage (Local to Global).

For many years the Department of Intellectual 
Property has put great efforts on developing and improving 
efficiency of the entire IP system. This started with the 
development of IP system infrastructure using advanced 
technologies to make IP-related services more convenient, 
and then followed by the reinforcement of knowledge and 
competence of departmental workforce, the revision and 
amendment of IP law in alignment with the present IP 
protection practices and the international standards, and, 
last but not least, a course of actions to encourage creativity 
and the commercialization of the existing innovation and 
IP as well as to cooperate with other relevant organizations, 
both public and private, in suppressing IP-infringing actions. 

It is obvious that the Department’s role in steering forward 
the national economy based on innovation and IP pursuant 
to the government policy in order to strengthen the country’s 
economic position is of paramount importance and, all the 
same, very challenging.

With my stewardship of the Department of 
Intellectual Property, I have witnessed the departmental 
officials’ and employees’ work effort and dedication in 
performing their duties which result in palpable progress 
and productivity. On the special occasion of the 
Department’s inauguration, I would like to wish, by the 
Buddhist Virtue, all officials and employees great blessings, 
happiness, good health and spirit to be able to work in 
rapport and to the best of their effort and bring a success 
and sustainable advancement to the organization.

     Ms. Chutima  Bunyapraphasara

      Deputy Minister of Commerce



สารปลัดกระทรวงพาณิชย์์
Message from Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค
Mrs. Nuntawan  Sakuntanaga
ปลัดกระทรวงพาณิชย์์
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

สืบเนื่องจากการจัดท�าแผนที่น�าทาง (Roadmap) 
ด้านทรพัย์สนิทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปี เมือ่ปี 2559 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ปฏริปูระบบทรพัย์สนิทางปัญญาของไทย
ให้สอดรบักับนโยบายประเทศ ไทย 4.0 หรอืการปรบัเปลีย่น
จากเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพที่เน้นการผลิต
โดยลดต้นทุน เป็นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลย ีและองค์ความรู ้ปี 2560 ถอืได้ว่าเป็นปีแห่งการน�า
แผนที่น�าทางที่ได้วางไว้มาสู่การปฏิบัติ (Implementation) 
ทั้งในส่วนของวัฏจักรทรัพย์สินทางปัญญา 4 ด้าน ได้แก่ 
การสร้างสรรค์ (Creation) การคุ ้มครอง (Protection) 
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) และ
การป้องปรามการละเมิด (Enforcement) และส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและประเทศ 2 ด้าน ได้แก่ 
เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) 
และเรื่องทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และ
การแสดงออกทางวฒันธรรมแบบดัง้เดมิ (Traditional cultural 
expressions: TCEs)

ดิฉันได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนที่น�าทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเร่ือง
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง ในช่วงปี
ทีผ่่านมาได้มกีารเพิม่ประสทิธภิาพการจดทะเบยีนเครือ่งหมาย 
การค้าและการจดทะเบยีนสทิธบิตัร โดยเพิม่จ�านวนบคุลากร 
รวมทัง้พฒันาบคุลากรดงักล่าวให้มคีวามพร้อมในการปฏบัิติ
งานอย่างเตม็ที ่ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น จึงเชื่อม่ันได้ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
จะสามารถขจัดปัญหางานค้างการจดทะเบียนที่สะสม
มาหลายปีได้ในไม่ช้า นอกจากนี้ การที่ไทยได้เข้าเป็นภาคี
พิธีสารมาดรดิ (Madrid Protocol) เป็นการอ�านวยความสะดวก
ในการยืน่ค�าขอจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้าระหว่างประเทศ
ให้แก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ โดยสามารถ

ยื่นค�าขอที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาและขอรับการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีอื่นๆ ได้หลายประเทศ 
ในคราวเดียวกัน 

อีกเรื่องหนึ่งที่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม คือ 
การป ้องปรามการละเมิดทรัพย ์สินทางป ัญญา ซึ่ ง
กรมทรัพย ์สินทางป ัญญามีบทบาทส�าคัญในผลักดัน
การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การบังคับใช้กฎหมายหรือการเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่
ผูค้้าและประชาชนในการเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา
ของผู้อื่น โดยมีการบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพลเรือน ทหาร และต�ารวจ จนเห็นผลเป็น
ที่ประจักษ์ต่อประเทศคู่ค้าส�าคัญอย่างสหรัฐอเมริกา ที่ได้
ประกาศปรับสถานะ การคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ 
(Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ 
(Priority Watch List: PWL) เป็นประเทศที่ต้องจับตามอง 
(Watch List: WL) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
ทรัพย์สนิทางปัญญาของไทย อนัเป็นปัจจัยส�าคญัประการหนึง่ 
ในการดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามายัง
ประเทศไทย 

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณและชื่นชมคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่รมทรพัย์สนิทางปัญญาทีไ่ด้ปฏบิตัิ
ภารกจิของท่านอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ ตลอดปีทีผ่่านมา 
ดิฉันขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ 
มีความก้าวหน้า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน 
และขอให้ทุกท่าน เป็นก�าลังส�าคัญของกระทรวงพาณิชย์
ในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค

  ปลัดกระทรวงพาณิชย์



In 2017 the implementation of Thailand’s 20-year 
intellectual property roadmap is still in its infancy. Drawn 
up in 2016, the roadmap is intended to reform 
Thailand’s intellectual property system in line with 
Thailand 4.0 policy - in other words, to facilitate the 
transition from the economy principally driven by 
efficiency enhancement through cost reduction to the 
one steered by innovation, technology and knowledge. 
The implementation of the roadmap basically deals with 
2 aspects; one is a life cycle of intellectual property - 
creation, protection, commercialization, and enforcement 
- and the other is the community-and-national-centric 
IP, i.e. Geographical Indication (GI), Genetic Resources 
(GRs), Traditional Knowledge (TK), and Traditional 
Cultural Expressions (TCEs).

I have been following the progress of the 
roadmap execution, particularly in areas of IP protection 
which is under the direct oversight of the Department 
of Intellectual Property. Last year the Department made 
a remarkable effort in enhancing the efficiency in the 
registration of trademarks and patents by increasing 
number of personnel, offering workforce development 
programs to reinforce skills and competence of the 
officials and employees, and upgrading the departmental 
information technology. I thus have a full confidence 
that the DIP would be able to solve years-long problem 
of registration pendency soon. Thailand’s accession to 
the Madrid Protocol, which allows for protection in 
multiple Madrid Protocol member countries with only 
a single application filed with the Department, has made 
the registration of trademarks by both Thai and foreign 
business ventures much more convenient and cost-
efficient.

The other area of IP undertakings showing 
meaningful progress is in the suppression of IPR 
infringement. The DIP has played an important role in 
pushing forward the implementation of a number of 
IP-related policies and measures, including the 
enforcement of laws and the launch of campaigns to 
raise public awareness of respecting intellectual property 
rights. Following assiduous efforts and fully-integrated 
coordination among all relevant authorities in civil, 
military and police sectors, the performance in IP 
suppression is strikingly satisfactory and visible to such 
key trading partners as the US that has finally 

announced their decision to revise Thailand’s status 
related to IP protection pursuant to the US Trade Act, 
Special 301 provisions - the placement of Thailand is 
moved from the Priority Watch List (PWL) to the Watch 
List (WL). This certainly will lend to more trust and 
confidence in Thailand’s IP system which is a crucial 
factor effectively attracting offshore trade deals and 
investment to Thailand.

Lastly, I would like to express my gratitude to 
the Department of Intellectual Property’s executives, 
officials, and all employees for their dedication in 
performing duties. On this occasion, I wish everyone 
great blessings for happiness, success, good health, 
and buoyant spirit to continually deliver quality work for 
our nation’s sustainable development.

     Mrs. Nuntawan  Sakuntanaga

    Permanent Secretary of the Ministry of Commerce
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ภายใต้บริบทโลกท่ีเต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆ 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว 
อาทิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต 
ไปสู่โลกแห่งการแบ่งปัน (Sharing Economy) ท�าให้เกิด 
รูปแบบสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบรับความต้องการของ
ผู้คนในวงกว้าง และการเปลี่ยนแปลง ในกฎเกณฑ์ กติกา
และมาตรฐานของโลกท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นต้น 
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกเหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบที่จะ 
ฉุดรัง้ให้ประเทศไทยยงัคงวิง่วนอยูใ่นกบัดกัรายได้ปานกลาง 
และไม่อาจก้าวข้ามไปสู ่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น  
การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ปัจจบุนัและในอนาคตอย่างเท่าทนั โดยยกระดบัการพฒันา
ศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศให้สูงยิ่งขึ้น ย่อมเป็น 
ความจ�าเป็นเร่งด่วนของทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในปี 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ด�าเนิน 
ภารกจิส�าคญัๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากรฐับาลในการขบัเคลือ่น 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
อย่างยัง่ยนื เพือ่ให้ประเทศไทยเดนิทางสูอ่นาคตอย่างแขง็แรง 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อนัสอดคล้อง เชือ่มโยง และสอดรบักบัเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของ
สหประชาชาตทิีป่ระเทศสมาชกิตกลงร่วมกนัทีจ่ะน�าโลกไป
สู ่บริบทใหม่ที่ดีข้ึน ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนที่
น�าทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 - 2579) และนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ของรัฐบาล

โดยพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 
ให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างมูลค่า
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ตลอดจนยกระดับภาคการผลิตและบริการ 
ที่เป็นฐานหลักรายได้เดิมและอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง 
อาทิ การอ�านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วย่ิงขึ้น  
โดยการเพิม่ข้าราชการใหม่ 120 คน ภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 
- 2561) ซึง่ตัง้แต่วนัที ่3 ตลุาคม 2559 จนถึงวนัที ่2 เมษายน 
2561 ได้บรรจุข้าราชการใหม่แล้ว 111 คน การพัฒนา
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับรัฐบาล
ดิจิทัล ได้แก่ ระบบ e-Filing, ระบบ Image search, ระบบ 
Optical Character Recognition (OCR), ระบบ Data 
Cleansing, ระบบ e-Payment และ Payment Gateway  
การป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยผลักดันให้
สหรัฐอเมริกาประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทย ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ  
มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ให้ดีขึ้นจากบัญชีประเทศ
ทีต้่องจบัตามองพเิศษ (Priority Watch List: PWL) เป็นบญัชี
ประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) หลังจากที่ไทย
อยูใ่นบญัช ีPWL มาเป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่ปี 2550 - 2560 
อีกทั้ง เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ส�านักงาน USTR ยังได้ 
เผยแพร่รายงานผลการทบทวนรายชือ่ตลาดทีม่กีารละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ประจ�า
ปี 2560 (2017 Out-of-Cycle Review of Notorious Markets) 
โดยใน ปี 2560 ไม่ปรากฏช่ือย่านการค้าหรือศูนย์การค้า 
ในประเทศไทยเป็น Notorious Markets แม้แต่แห่งเดียว 



In a global environment full of new challenges 

such as advancements in the technological process 

leading to changes in the way of living towards sharing 

economy, changes in population structures towards 

aging society as well as changes in the global rules, 

regulations and standards towards complexity. These 

external environmental factors have held Thailand in the 

middle-income trap, preventing Thailand from becoming 

a developed country. Therefore, adaptation to support 

current and future changes by improving and developing 

the country’s economic capabilities is inevitably an urgent 

necessity for every sector.

The Department of Intellectual Property (DIP) is 

one of important agencies responsible in driving the 

country’s competitiveness so that Thailand can move 

strongly towards the future prosperity. Such development 

is guided by the Sufficiency Economy Philosophy, which 

is also consistent with the United Nations’ Sustainable 

Development Goals (SDGs), the 20-Year National 

Strategy, the 12th National Economic and Social 

Development Plan, the 20-Year National Intellectual 

Property Roadmap (2016 – 2036) and the government’s 

Thailand 4.0 policy.

Development of Thailand’s intellectual property 

system to steer the country’s economy with technology 

and innovations has included hiring of 120 new DIP 

officers over three years (2016 – 2018) (from 3 October 

2016 – 2 April 2018; thus, 111 new DIP officers have 

already been recruited) and information technology 

system development to support a digital government 

such as e-Filing systems, image search systems, Optical 

Character Recognition (OCR), data cleansing systems, 

e-Payment systems and payment gateways. 

 

Our effective intellectual property rights 

enforcement has resulted in an upgrade of Thailand’s 

status under Special 301 Provision of the US Trade Act 

from the Priority Watch List (PWL) to the Watch List 

(WL) after being placed on the PWL for ten years (from 

2007 to 2017). Furthermore, in early 2018, the USTR’s 

Office published the 2017 Out-of-Cycle Review of 

Notorious Markets, in which no commercial areas in 

Thailand were categorized as a notorious market.

Moreover, in terms of legislative amendments to 

facilitate trade, create fair competition and prepare for 

the future change, the DIP has acceded to the Madrid 

Protocol, which has taken into force since 7th November 

2018. This Madrid System allows Thai business 



นอกจากนี้ ยังด�าเนินการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพือ่อ�านวยความสะดวกทางการค้า เสรมิสร้าง
ความเป็นธรรมในการแข่งขนั และรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
สู่อนาคต ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้ารองรับการเข้า
เป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ส่งผลให ้
ผู ้ประกอบการไทยสามารถยื่นขอรับความคุ ้มครอง
เครือ่งหมายการค้าระหว่างประเทศได้ท่ัวโลก 100 ภาค ี116 
ดินแดน และยังอยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อ  
ลดขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน รวมทั้ง รองรับ
การเข ้าเป ็นภาคีพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส ์ด ้าน
สาธารณสุข (Protocol Amending the TRIPS Agreement) 
ตลอดจนรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งท่ีมาของทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อติดตามการน�า
ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป ัญญาท้องถ่ินไปใช้โดย 
ไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วส�าหรับ 
คนตาบอด คนพกิารทางการเหน็ และคนพกิารทางส่ือส่ิงพมิพ์ 
(Marrakesh Treaty) ให้สอดคล้องกับหลักการในปฏิญญา
สากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ 
คนพิการ (Convention on the Rights of Persons  
with Disabilities - CRPD) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อรองรับ
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ลิขสิทธ์ิในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ สนธิสัญญาว่าด้วย
ลิขสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Copyright Treaty - WCT) และประเด็นข ้อจ�ากัด 
ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service 
Provider - ISP) 

ขณะเดียวกัน ยังได้ด�าเนินการต่อยอดอดีต ด้วย 
การสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย โดยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication - 
GI) ส่งผลให้ขณะนี้สินค้า GI ทั้งหมดของไทยมีมูลค่า 
ทางการตลาดสูงถึงกว่า 3,700 ล้านบาท ปัจจุบันกรม
ทรพัย์สนิทางปัญญาได้ให้ความคุม้ครองสินค้า GI ไทยและ
ต่างประเทศ รวม 103 สินค้า เป็นสินค้า GI ไทย รวม 87 
สินค้า ใน 59 จังหวัด และขึ้นทะเบียน GI ของต่างประเทศ 
รวม 16 สินค้า ใน 8 ประเทศ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีสินค้า GI ไทย ได้รับ 
การคุ้มครองในต่างประเทศเพิ่มอีก 1 สินค้า ได้แก่ ผ้าไหม 
ยกดอกล�าพนู ในประเทศอนิเดีย และยังได้ย่ืนค�าขอ GI ไทย 
ในต่างประเทศเพิ่มอีก 6 สินค้า ใน 3 ประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ข้าวหอมมะลิทุ ่งกุลาร้องไห้ 
มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง) 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (มะขามหวานเพชรบูรณ์ 
และล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน) และราชอาณาจักร
กมัพชูา (กาแฟดอยตงุ) อกีทัง้ ได้ส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพ
และรับรองมาตรฐานสินค้า GI ในระดับจังหวัดและ 
ระดบัสากล เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้ผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
และยกระดับสินค้าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่
วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถ่ิน โดยร่วมมือกับ
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด จัดให้มีมุมจ�าหน่ายสินค้า 
GI ไทย (GI Corner) อย่างถาวร ภายในทอ็ปส์ ซปุเปอร์มาร์เกต็ 
และเซ็นทรัล ฟู ้ด ฮอลล์ รวม 100 สาขาทั่วประเทศ  
ตลอดจนจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดสนิค้า GI อย่างต่อเนือ่ง
ทุกปี เช่น งาน GI Market และ IP Fair เป็นต้น 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความส�าคัญกับการ
สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยการส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงถึงร้อยละ  
39 ของ GDP ประเทศ และผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ให้มี
องค์ความรู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และบริหารจัดการ 
ตลอดจนใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยศูนย์ให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบการ 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual 
Property Innovation Driven Enterprise Center หรอื IP IDE 
Center) รวมทั้ง สร้างช่องทางการเจรจาซื้อขายสินค้า
ทรัพย ์สินทางป ัญญาและนวัตกรรมผ ่ านพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา  
หรือ IP Mart กว่า 600 รายการ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมกว่า 
40,000 ราย

ด�าเนนิการแสวงหาความร่วมมอืและสร้างเครอืข่าย
พันธมิตรด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศคู่ค้าสถาบัน
อุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน



operators to file international trademark applications 

worldwide in 100 parties and 116 territories. 

In addition, the DIP is revising the patent law to 

streamline registration procedures and support the 

Protocol Amending the TRIPS Agreement and the 

principle of disclosing sources of genetic resources and 

traditional knowledge. Moreover, the DIP is in the process 

of amending copyright law to facilitate access to publish 

works for the blind, the visually impaired and the print-

disabled (Marrakesh Treaty) to comply with the principles 

of the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (CRPD), to which Thailand is partied, and 

the Empowerment of Persons with Disabilities Act of 

B.E. 2550 (2007). At the same time, the DIP is also 

amending copyright laws to prepare Thailand in an 

accession to the WIPO Copyright Treaty (WCT) and to 

address issues related to liabilities of Internet Service 

Provider (ISPs).

 

In the meantime, the DIP is promoting and 

protecting geographical indications (GI), which have a 

market value of over 3,700 million baht. The DIP currently 

protects 103 Thai and foreign GI products consisting 

of 87 Thai GI products in 59 provinces and 16 registered 

foreign GI products from eight countries (as of 31 March 

2018).

In 2017, another Thai GI product received 

protection overseas, namely, Dok Lamphun silk in India. 

Furthermore, the DIP submitted Thai GI applications for 

six more products in the following three countries: the 

People’s Republic of China (Thung Kula Rong Hai 

jasmine rice, sweet Phetchaboon tamarind and Pak 

Panang Tabtim Siam pomelos), the Socialist Republic 

of Vietnam (sweet Phetchaboon tamarind and dry-

banked golden Lamphun longans) and the Kingdom of 

Cambodia (Doi Tung coffee). The DIP also promotes 

quality development and GI product standard certification 

at the provincial and international levels to build 

confidence among consumers domestically and abroad. 

Moreover, the DIP has created marketing opportunities 

for local community and local business operators by 

cooperating with Central Food Retail Co., Ltd. to organize 

a permanent Thai GI Corner in 100 Tops Supermarket 

and Central Food Hall branches nationwide in addition 

to organizing GI marketing activities every year.

The DIP gives importance in promoting and 

supporting the creation of a new generation of Thai 

entrepreneurs, particularly small-to-medium enterprises 

(SMEs), a business group that creates 39 percent of 

the country’s GDP. The DIP has Intellectual Property 

Innovation Driven Enterprise (IP IDE) Centers to support 

entrepreneurs with IP and innovation creativity 

knowledge. In addition, the DIP also has the “IP Mart”, 

which is an online platform for negotiations to buy/sell 

over 600 IP goods and innovations. As of 31st March 

2018, almost 40,000 visitors has visited the website.

In addition, the DIP has sought cooperation and 

created an IP network with trading partners, institutes 

of higher education, associated government and private 

agencies domestically and abroad to improve Thailand’s 

IP system. At the same time, the DIP has created 

knowledge and understanding on the importance of IP 

as well as building respect for IP in the public. In addition, 

as of 31 March 2018, the DIP’s Facebook page has 

more has more than 200,000 Likes.



ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบูรณาการการท�างาน
และยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทย 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คู่ขนานกับการเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจในความส�าคญัของทรพัย์สนิทางปัญญา ตลอดจน
สร้างจิตส�านึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทย “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของ
ปลอม” ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เช่น สือ่ Social Media 
โดยเฟชบุ๊กกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีผู้เข้าชมเพิ่มจาก 
10,500 คน เป็น 211,000 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) 

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุง
โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีกรมทรพัย์สินทางปัญญา เพือ่
ให้องค์กรสามารถรองรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวได้ทันสถานการณ์ต่างๆ  
ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การด�าเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในปี 
2560 ที่ผ่านมา บรรลุผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง ผมจึงขอขอบคุณ

และขอชื่นชมการร่วมแรงร่วมใจมุ่งม่ันและทุ่มเทปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถจากผู้บริหาร รวมทั้ง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนองค์กรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนการด�าเนิน
งานของกรมทรพัย์สนิทางปัญญามาอย่างต่อเนือ่ง จนเกดิผล
เป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความส�าเร็จนี้ จะเป็น
พลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นและผลกัดนัการพฒันาประเทศ
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนขึ้นไป 
ในอนาคต

นายทศพล  ทังสุบุตร
  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา



On the occasion of the 26th Anniversary of the 

establishment of the DIP, I would like to thank our DIP 

staffs for their unity, determination and dedication. I also 

would like to thank relevant government and private 

agencies, who have always supported the DIP’s 

operations to achieve positive and concrete results. I 

truly hope this success will become one of the key 

driving forces towards future sustainable prosperity of 

the nation.

Mr. Thosapone  Dansuputra

Director General 

of the Department of Intellectual Property
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Executive Officers of the Department of Intellectual Property
ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา

1. นายทศพล  ทังสุบุตร
 Mr. Thosapone  Dansuputra
 อธิบดี
 Director-General

3. นายดิเรก  บุญแท้
 Mr. Direk  Boontae
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General

2. นางสาววันเพ็ญ  นิโครวนจำารัส
 Ms. Wanpen  Nicrovanachumrus
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General

1 2
3

4

4. นางสาวนุสรา  กาญจนกูล
 Ms. Nusara  Kanjanakul
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General
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Executive Officers of the Department of Intellectual Property
ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา

1

32
5

4
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2. นางแววดาว  ดำารงผล
 Mrs. Vaowdao  Damrongphol
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
 Legal Expert

1. นางสาวเขมะศิริ  นิชชากร
 Ms. Kemasiri  Nitchakorn
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
 Copyright Expert

3. นางสาวกนิษฐา  กังสวนิช 
 Ms. Kanitha  Kungsawanich
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
 ระหว่างประเทศ 
 International Intellectual Property Expert

4. ร้อยตรีจักรา  ยอดมณี
 Mr. Chakra  Yodmani
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม  
 Industrial Property Expert

5. นางสิริณัฏฐ์  อนุพันธ์
 Mrs. Sirinat Anuphant
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร (รักษาการ)
 Patent Expert (Acting)
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Executive Officers of the Department of Intellectual Property
ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา

3. นายสมบูรณ์  เฉยเจริญ 
 Mr. Somboon  Cheycharoen
 ผู้อำานวยการสำานักป้องปรามการละเมิด 
 ทรัพย์สินทางปัญญา
 Director of The Office of Prevention and  
 Suppression of Intellectual Property Rights  
 Violation

1. นางสาวจิตติมา  ศรีถาพร
 Ms. Jittima  Srithaporn
 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการพัฒนา 
 ทรัพย์สินทางปัญญา 
 Director of Intellectual Property 
 Promotion and Development Office

2. นางสาวกนิษฐา  กังสวนิช 
 Ms. Kanitha  Kungsawanich
 ผู้อำานวยการสำานักบริหารจัดการทรัพย์สิน
 ทางปัญญา
 Director of Intellectual Property 
 Management Office

1
2

3
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6. นางขวัญใจ  กุลกำาม์ธร 
 Mrs. Kwanjai  Kulkamthon
 ผู้อำานวยการกองสิทธิบัตร
 Director of Patent Office

5. นางสาวสายฝน  แป้งหอม 
 Ms. Saifon  Panghom
 ผู้อำานวยการกองสิทธิบัตรการออกแบบ
 Director of Design Office

4. นายวิโรจน์  จงกลวานิชสุข
 Mr. Wirote  Chongkolwanichsuk
 ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง 
 Director of Central Administration Office

7. นางสาวสวลี  บุญชู 
 Ms. Savalee  Boonchoo
 ผู้อำานวยการสำานักเครื่องหมายการค้า
 Director of Trademark Office 

7

4
5

6
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Organization Chart of the Department of Intellectual Property

โครงสร้างกรมทรัพย์สินทางปัญญา

อธ�บดี
Director General

นายทศพล  ทังสุบุตร
Mr. Thosapone  Dansuputra

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

รองอธ�บดี
Deputy Director General

นางสาววันเพ็ญ  นิโครวนจำรัส
Ms. Wanpen  Nicrovanachumrus

สำนักป�องปรามการละเมิดทรัพย�สิน
ทางป�ญญา

Office of Prevention and Suppression 
of Intellectual Property Rights Violation

นายสมบูรณ�  เฉยเจร�ญ
Mr. Somboon  Cheycharoen

สำนักลิขสิทธ�์
Copyright Office

(ว�าง)
Vacancy

สำนักส�งเสร�มการพัฒนาทรัพย�สินทางป�ญญา
Intellectual Property Promotion
 and Development Office
นางสาวจ�ตติมา  ศร�ถาพร
Ms. Jittima  Srithaporn

สำนักบร�หารกลาง
Office of Central Administration

นายว�โรจน�  จงกลวานิชสุข
Mr. Wirote  Chongkolwanichsuk

สำนักบร�หารจัดการทรัพย�สินทางป�ญญา
Intellectual Property Management Office

นางสาวกนิษฐา  กังสวนิช 
Ms. Kanitha  Kungsawanich

สำนักเคร�่องหมายการค�า
Trademark Office
นางสาวสวลี  บุญชู 

Ms. Savalee  Boonchoo

สำนักกฎหมาย
Legal Office

(ว�าง)
Vacancy

กองสิทธ�บัตร
Patent Office

นางขวัญใจ  กุลกำม�ธร
Mrs. Kwanjai  Kulkamthorn

กองสิทธ�บัตรออกแบบ
Design Office

นางสาวสายฝน  แป�งหอม
Ms. Saifon  Panghom

รองอธ�บดี
Deputy Director General

นายดิเรก  บุญแท�
Mr. Direk  Boontae

กลุ�มตรวจสอบภายใน
Internal Audit

นางสาวทัศนาวดี  สุรางกูร
Ms. Tasanavadee  Surangkul

กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร
Administration System Enhancement Group

นางสาวกันตรัตน�  ภู�ศิร�
Ms. Kantarat  Phusiri

ผู�เช�่ยวชาญเฉพาะด�านลิขสิทธ�์
Copyright Expert

นางสาวเขมะศิร�  นิชชากร
Ms. Kemasiri  Nitchakorn

ผู�เช�่ยวชาญเฉพาะด�านกฎหมาย
Legal Expert

นางแววดาว  ดำรงผล
Mrs. Vaowdao  Damrongphol

ผู�เช�่ยวชาญเฉพาะด�านทรัพย�สิน
ทางป�ญญาระหว�างประเทศ

International Intellectual Property Expert
นางสาวกนิษฐา  กังสวนิช 

Ms. Kanitha  Kungsawanich 

ผู�เช�่ยวชาญเฉพาะด�านสิทธ�บัตร (รักษาการ)
Patent Expert (Acting)
นางสิร�ณัฏฐ�  อนุพันธ�
Mrs. Sirinat Anuphant

ผู�เช�่ยวชาญเฉพาะด�านทรัพย�สิน
อุตสาหกรรม 

Industrial Property Expert 
ร�อยตร�จักรา  ยอดมณี
Mr. Chakra  Yodmani
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ผู�เช�่ยวชาญเฉพาะด�านกฎหมาย
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อัตรากำาลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Personnel

ป ีyear
พ.ศ. 2554
A.D. 2011

พ.ศ. 2555
A.D. 2012

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

 ข้าราชการ/ตำาแหน่ง
 Government Official/position

ต�าแหน่งบริหาร* :
Administration position*

16 16 16 17 17 17 17

ต�าแหน่งวิชาการ : Technical position

 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์
 Patent Examiner

30 29 29 30 30 66 88

 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบ 
 ผลิตภัณฑ์ 
 Patent Examiner

9 9 9 9 9 16 20

 ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
 Trademark Examiner 

12 12 12 20 20 19 24

 นักกฎหมาย : Legal Officer 32 33 33 35 35 35 41

ต�าแหน่งสนับสนุนและอื่นๆ 
Supporting Staffs & Others

126 126 126 119 119 129 129

รวม Total 225 225 225 230 230 282 319

ลูกจ้างประจ�า :
Permanent Employees

34 31 30 30 29 27 27

พนักงานราชการ :
Government Employees

140 155 156 156 156 157 159

รวม Total 399 411 411 416 416 466 505

* รวมผู้เชี่ยวชาญ 
  Those in expert positions are included. 

พ.ศ. 2560     A.D. 2017พ.ศ. 2559     A.D. 2016

ตำแหน�งบร�หาร
Administration position

17 136 129 27 157

ตำแหน�งว�ชาการ
Technical position

ลูกจ�างประจำ
Permanent Employees

ตำแหน�งสนับสนุนและอื่นๆ 
Supporting Staffs & Others

พนักงานราชการ
Government Employees

17 173 129 27 159

ตำแหน�งบร�หาร
Administration position

ตำแหน�งว�ชาการ
Technical position

ลูกจ�างประจำ
Permanent Employees

ตำแหน�งสนับสนุนและอื่นๆ 
Supporting Staffs & Others

พนักงานราชการ
Government Employees
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หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Functions and Responsibilities of the Department of Intellectual Property

กรมทรัพย ์สินทางป ัญญามีภารกิจเ ก่ียวกับ 
การส่งเสรมิให้เกดิการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิ
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ ้มครอง 
และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แบบผงัภมิูของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองสิง่บ่งชี ้
ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า 
กฎหมายว่าด้วยเคร่ืองหมายการค้า กฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วย
การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญา

(3) ด�าเนินการเกีย่วกบัการจดทะเบยีนคุม้ครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี

(4) ส ่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(5) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ด้เปลีย่นแปลง
ไป

(6) ด�าเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม และสร้าง
วินัยทางการค้า

(7) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหาร
จัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์

(8) ด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการอนุญา 
โตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็น
อ�านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่ รัฐมนตรีหรือคณะ
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 creat iv i ty 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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แผนยุทธศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2560
Strategies of the Department of Intellectual Property for 2017  

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พฒันาระบบคุม้ครองสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาให้สะดวก
รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
1.  เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจดทะเบียนให้รวดเร็ว 
 และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ผู ้ประกอบการเข้าสู ่ระบบการคุ ้มครองสิทธิ 
 ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม 
 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. เพื่อสร้างจิตส�านึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน 
 ทางปัญญาของผู้อื่น

กลยุทธ์        
1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนและรับแจ้ง 
 ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
2.  พฒันากฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญาให้เป็นสากล และ 
 สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
3.  สนับสนุนการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทรัพย์สิน 
 ทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.  บูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด 
 ทรัพย์สินทางปัญญา 
5.  รณรงค ์และปลูกฝ ังการเคารพสิทธิในทรัพย ์สิน 
 ทางปัญญาของผู้อื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 
ทางป ัญญาในเชิงพาณิชย ์  เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขัน

เป้าประสงค์
1.  คนไทยมีความรู ้ และตระหนักถึงความส�าคัญของ 
 ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.  ผู ้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ 

 ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์           
1. สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการสร้างสรรค์ 
 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญในทรัพย์สิน 
 ทางปัญญา
2.  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐาน 
 สินค้าและบริการโดยการน�าผลงานวิจัย นวัตกรรม  
 ความคิดและภูมิปัญญา/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ 
 ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3.  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายใน 
 ทุกภาคส่วน
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Strategy 1
Developing an expedient, convenient and international-
standard of IPR protection system.

Objectives
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.

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 
 suppression activities. 
5. Campaign against IP infringement and instill with  
 respecting the intellectual property rights of others.

Strategy 2
Reinforcing competitiveness through knowledge 
enhancement and promotion of IP commercialization.

Objectives
1. To make Thai people knowledgeable, and raise  
 awareness about the importance of, the intellectual  
 property. 
2.  To assist business operators with the capacity  
 building in commercializing the intellectual property.

Tactics
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.



สรุปผลการดำเนินงานสำคัญ
ของกรมทรัพย�สินทางป�ญญา ป� 2560

Summary of Key Department 
of Intellectual Property Accomplishments in 2017



สรุปผลการดำเนินงานสำคัญ
ของกรมทรัพย�สินทางป�ญญา ป� 2560

Summary of Key Department 
of Intellectual Property Accomplishments in 2017
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สรุปผลการดำาเนินงานสำาคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2560
(เมษายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561)
Summary of Key Department of Intellectual Property Accomplishments in 2017
(April 2017-February 2018) 

กรมทรัพย์สนิทางปัญญา ได้ด�าเนนิการจัดท�าแผนที่
น�าทาง (Roadmap) ด้านทรพัย์สนิทางปัญญาของประเทศ 
ระยะ 20 ป ี (พ.ศ. 2559 - 2579) ที่สอดรับกับ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกจิ แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
นโยบายส�าคัญของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิรูป
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดรับกับนโยบาย
การขบัเคลือ่นประเทศไทยสูไ่ทยแลนด์ 4.0 และมเีป้าหมาย
ที่จะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ
เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและปัญญา 
เปลี่ยนจากการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิต
โดยลดต้นทุนเป็นเน้นเรื่องเทคโนโลยี และเปลี่ยนจาก
ผู ้ประกอบการทั่วไปเป็นผู ้ประกอบการยุคใหม่ที่ให ้
ความส�าคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยองค์ประกอบ IP Roadmap ประกอบด้วย 
6 ด้าน ได้แก่ 4 ด้าน ในวัฏจักรทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Value Chain) คือ 1) ด้าน
การสร้างสรรค์ (Creation) / 2) ด้านการคุม้ครอง (Protection) 
/  3) ด้านการใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ (Commercialization) 
/ 4) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และเพิ่มอีก 
2 ด้าน ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและ
ประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน คือ 
ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) 
และด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และ
การแสดงออกทางวฒันธรรมแบบดัง้เดมิ (Traditional cultural 
expressions: TCEs)

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือน
เมษายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
ทรพัย์สนิทางปัญญาของไทย ตามแผนทีน่�าทาง (Roadmap) 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปี โดย 
มีผลการด�าเนินงานส�าคัญ ดังนี้ 

  1. ด้านการสร้างสรรค์ (Creation)

1.1 เปิดตวัภาพยนตร์แอนเิมชนัเฉลมิพระเกยีรติ 
“ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ชุดที่ 3 เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สิน 
ทางป ัญญาและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงภาพยนตร์ศูนย์การค้า
สยาม พารากอน ทัง้นี ้สามารถรบัชมภาพยนตร์แอนเิมชัน
เฉลิมพระเกียรติฯ “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ยูทูบ (You Tube) ชื่อ “DIP The Inspiring 
King” 

1.2 จัดทำาระบบเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
ทางไกล (e-Learning) สือ่การเรยีนการสอนอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-Learning Courseware) ในรูปแบบ Animation 
ผ่านเว็บไซต์ http://elearning.ipthailand.go.th โดยร่วมกับ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization – WIPO) สถาบันทรัพย์สิน 
ทางปัญญา (WIPO Worldwide Academy) แปลหลักสูตร
ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) หลักสูตร
มาตรฐานของ WIPO ที่เปิดให้ผู ้สนใจทั่วโลกเข้าเรียน 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวางกว่า 160 ประเทศ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ด ้านทรัพย ์ สินทางป ัญญาและ 
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The Department of Intellectual Property (DIP) 
has prepared a 20-year (2016-2036) Intellectual 
Property Roadmap to support Thailand’s 20-Year 
National Strategy (2017 – 2036), the National Economic 
Reform Plan as well as the 12th National Economic 
and Social Development Plan (2017-2021) and other 
key government policies. This roadmap is aimed at 
ensuring that the Thai intellectual property system aligns 
with the country’s shift toward the “Thailand 4.0” digital 
era and can accommodate the change from an 
economy driven by efficiency to an economy driven by 
innovation and knowledge. It also seeks to accommodate 
the change from industrial production with an emphasis 
on cost reduction to technology-oriented production, 
and the change from the typical entrepreneurs to the 
new-age entrepreneurs who prioritize technology and 
innovation.

The IP Roadmap is composed of six aspects, 
four of which form the intellectual property value chain:- 
1) creation; 2) protection; 3) commercialization and 4) 
enforcement. The other two aspects relate to intellectual 
property belonging to local communities or the country 
as a whole. These two aspects are where Thailand has 
the potential for global competition and consist of 
geographical indication (GI) and genetic resources 
(GRs), traditional knowledge (TK) and traditional cultural 
expressions (TCEs).

During the past 12 months (April 2017 to 
February 2018), the Department of Intellectual Property 
has proceeded with its 20-year Intellectual Property 
Roadmap to develop the Thai intellectual property 
system. The following accomplishments represent the 
major undertakings of the Department of Intellectual 
Property over the past 12 months (April 2017 – February 
2018) based on its 20-year intellectual property 
roadmap:

  1. Creation 

1.1 The screening of the 3rd “The Inspiring 
King” animation On December 13, 2017, the DIP 

launched the 3rd edition of the animated movie,  
“The Inspiring King”, to showcase the creative 
innovations of and honor His Majesty the late King 
Bhumibol Adulyadej at Siam Paragon shopping center. 
The movie can also be viewed online at YouTube:  
“DIP The Inspiring King”.

 
1.2 Setting up an e-Learning system The 

DIP set up an animated e-Learning courseware via the 
website http://elearning.ipthailand.go.th with the 
cooperation of the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) and WIPO Worldwide Academy. 
The e-Learning provides a translated version of WIPO’s 
general course on intellectual property (DL-101) which 
is accessible from over 160 countries via the internet. 
This should help provide better knowledge about on 
intellectual property and improve job prospects for 
students, business operators and the general public. 

  
1.3 Setting up an e-Library The DIP 

established an e-Library via http://elibrary.ipthailand.
go.th which also supports the online use via Mobile 
Application to disseminate intellectual property 
knowledge and information in e-book form to 
entrepreneurs, inventors, students and the general 
public with over 500 e-books uploaded. 

 
1.4 Promoting systematic intellectual property 

management among public higher education 
institutions The DIP assisted 7 state educational 
institutions (Burapha University Khon Kaen University, 
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สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา  
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

1.3 จดัทำาระบบศนูย์รวมความรูด้้านทรพัย์สนิ
ทางปัญญา (e-Library) ผ่านเว็บไซต์ http://elibrary.
ipthailand.go.th รองรับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ (e-Book) ให ้กับ
ผูป้ระกอบการ นักประดษิฐ์คดิค้นสร้างสรรค์ผลงาน นกัเรยีน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยได้ท�าการอัพโหลด 
e-Book กว่า 500 เรื่อง 

1.4 สนับสนุนส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐให้มีการดำาเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างเป็นระบบ รวม 7 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลยั
บูรพา / มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี / มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด�าเนินการ ดังนี้

 1) อบรมการสบืค้นข้อมลูจากฐานสทิธบิตัร 
และอนสุทิธบิตัร ให้กบันกัประดษิฐ์ นกัวจัิย ผูป้ระกอบการ
และบุคลากรภาคการศึกษา ในส่วนภูมิภาค รวม 34 ครั้ง 
14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ / พิษณุโลก /เพชรบูรณ์ / 
ขอนแก่น / สกลนคร / หนองคาย / นครราชสมีา / ชลบรุ ี/ 
ฉะเชงิเทรา / จนัทบรุ ี/ นครปฐม / เพชรบุรี / กาญจนบุรี 
และสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

 2) จัดท�าค�าขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า 
ให้กบัผูป้ระกอบการ รวม 235 ค�าขอ ได้แก่ เครือ่งหมายการค้า 
71 ค�าขอ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 14 ค�าขอ สิทธิบัตร 
การออกแบบฯ 68 ค�าขอ และอนสุทิธบิตัร 82 ค�าขอ รวมทัง้ 
ด�าเนนิการให้มีการ น�าทรพัย์สนิทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ รวม 77 ผลงาน เช่น การอนุญาตให้ใช้ 
สิทธิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเจรจาจับคู่ธุรกิจ และ 
การจดัแสดงผลงานทรพัย์สนิทางปัญญาในงานแสดงสนิค้า
ต่างๆ เป็นต้น 

1.5 เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในความสำาคญั
ของทรพัย์สินทางปัญญารองรบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
สู่ประเทศไทย 4.0 ให้กับผู ้ประกอบการ โดยเฉพาะ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ

 1) อบรมพัฒนาต ่อยอดผลิตภัณฑ ์สู ่ 
การสร ้างนวัตกรรมด ้วยฐานข ้อมูลสิทธิบัตรให ้กับ 
ผูป้ระกอบการ ใน 10 อตุสาหกรรม S-Curve และเจ้าหน้าที่
หน ่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข ้องทั้ ง ในส ่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค รวม 21 ครัง้ มผีูเ้ข้ากว่า 1,200 คน และคดัเลอืก
ผลิตภณัฑ์ทีมี่ศักยภาพ เพือ่ช่วยจดัท�าค�าขอรบัการคุ้มครอง
สิทธิบัตร รวม 17 ผลิตภัณฑ์ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เพื่อการอุตสาหกรรม: การตรวจจับการล้มของผู้สูงวัย
โดยใช้ภาพที่ได้จากกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างการมนุษย์ 
และอตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์: อากาศยานไร้คนขบั
ส�าหรับตรวจจับวัตถุระเบิด เป็นต้น

 2) อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “WIPO 
Enabling Intellectual Property (IP) Environment Project 
National Workshop 1 - IP Management and Technology 
Commercialization for Technology Managers of Spokes 
Institutions” ร ่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คณุภาพบคุลากรในหน่วยงานวจิยัและการจดัการทรพัย์สนิ
ทางปัญญาภาคการศึกษาของไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตร และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยกร่าง ค�าขอสิทธิบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น

 3) สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ 
สมาชิกหอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
เครอืข่ายภาคประชาชนและผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ (พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ) 
และหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค 

 4) สมัมนา “อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร: 
การปรบัตวัสูน่วตักรรม 4.0” เพือ่เผยแพร่รายงานการวเิคราะห์
แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรม 
การแพทย์ครบวงจร สาขาอปุกรณ์การแพทย์ เพือ่ชีจ้ดุแขง็
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Suranaree University of Technology, Naresuan 
University, Chiang Mai University, Silapakorn University, 
Prince of Songkla University) in systematic intellectual 
property management as follows: 

 1) The DIP held 34 training seminars for 
over 1,500 people ranging from inventors, researchers, 
business operators to staffs of educational institutions 
in 14 provinces (Chiang Mai, Pitsanulok, Petchaboon, 
Khon Kaen, Sakon Nakorn, Nong Khai, Nakorn 
Ratchasima, Chonburi, Chachoengsao, Chantaburi, 
Nakorn Pathom, Petchaburi, Kanchanaburi, Songkhla) 
on how to search and retrieve information from the 
existing patent/petty patent databases. 

 2) The DIP assisted business operators 
in preparing applications for patents/petty patents, 
product design and trademark registrations. Of the 235 
applications, 71 were for trademarks, 14 were for 
invention patents, 68 were for design patents and 82 
were for petty patents. The DIP also encouraged the 
commercial use of 77 products of intellectual property 
through means such as licensing, technology transfer, 
business matching and organization of intellectual 
property exhibits at various product exhibitions 

 
1.5 Raising awareness on the importance of 

intellectual property The DIP helped promote 
awareness and understanding among enterprises, 
especially small and medium-sized (SMEs), business 
operators, students and related state agency officials 
nationwide as well as the general public concerning 
intellectual property in support of the shift toward the 
“Thailand 4.0” digital economy. Activities include: 

1) Twenty-one seminars with over 1,200 
participants on product development toward innovations 
through patent databases for business operators in ten 
S-curve industries and related state agencies 
nationwide. The seminars also resulted in the selection 
of 17 products (e.g. industrial robots, imaging body 
heat sensors to detect falls for elderly people, aviation 
and logistics industries, bomb detection drones), which 
were provided with patent application assitance. 

  2) The DIP organized workshops such 
as “WIPO Enabling Intellectual Property (IP) Environment 
Project National Workshop 1 - IP Management and 
Technology Commercialization for Technology Managers 
of Spokes Institutions” in collaboration with the National 
Science and Technology Development Agency (NSTDA) 
and the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
to increase the potential and improve the capabilities 
of personnel in research and intellectual property 
management institutes of certain universities, such as 
Chulalongkorn University, Mahidol University, Khon Kaen 
University, Chiang Mai University, Prince of Songkla 
University. The workshops focused on the efficient 
retrieval of patent information and proper drafting of 
patent application.

  3) The DIP held seminars and workshops 
for business operators, provincial chamber of commerce 
members, provincial federations of industry, public 
sector networks and provincial administrative 
organizations as well as Commerce Ministry officials 
nationwide and provincial state agencies, on the use 
intellectual property to add value to their businesses. 

 4) The DIP organized a seminar entitled 
“Medical Hub: The Path Toward 4.0” to disseminate 
reports on medical technology and innovation trends 
in terms of medical equipment, and identify the strengths 
and weaknesses as well as business opportunities.  
The aim was also to raise awareness among Thai 
business operators on the importance of value-added 
innovations by utilising available global patent 
information.
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จดุอ่อน และโอกาสทางธรุกจิ รวมทัง้ กระตุน้ให้ผูป้ระกอบ
การไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างนวัตกรรม
ต่อยอดจากข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก

 5) สมัมนา “ผ่าวกิฤตพชิติ 10 อตุสาหกรรม 
น�านวัตกรรมไทยสู ่สากล” เพื่อสร ้างความตระหนัก 
ในความส�าคัญของการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกก่อน 
การท�าวิจัยและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการค้า การพัฒนา
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมระหว่างนักวิจัย และ 
ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S–Curve)  

 6) เสวนา เรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์
มา” ร่วมกบัภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเติบโตของการสร้างสรรค์เนื้อหา 
ในพืน้ทีอ่อนไลน์อย่างรวดเรว็ ทีส่่งผลกระทบต่อการจดัการ
งานอันมี ลิขสิทธิ์  ธุรกิจ ส่ิงพิมพ ์ นักเขียน นักแปล 
บรรณาธิการ นกัออกแบบภาพประกอบ ผูพ้สูิจน์อกัษร และ
ผู้อ่านทั่วไป รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

  2. ด้านการคุ้มครอง (Protection)

2.1 เพิ่มข้าราชการใหม่ 120 คน ภายใน 3 ปี 
(พ.ศ. 2559 - 2561) โดยตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 จนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2561 ได้บรรจุข้าราชการใหม่แล้ว  
89 คน และในวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้ด�าเนินการบรรจุ
ข้าราชการใหม่เพิ่มอีก 22 คน รวมข้าราชการที่บรรจุใหม่
ทัง้หมด 111 คน และรอบรรจนุกัเรยีนทนุอกี 8 คน ภายในปี 
2562 ซึ่งจะท�าให้งานค้างสะสมจะลดลงตามล�าดับ

2.2 ฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผูต้รวจสอบสทิธิ
บัตรที่บรรจุใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับ 
องค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก (WIPO) ส�านกังานสทิธบิตัร
ญี่ปุ่น (JPO) ส�านักงานสิทธิบัตรสหภาพยุโรป (EPO) และ
ส�านกังานทรพัย์สนิอตุสาหกรรมฝรัง่เศส (Institut National 
de Propriété Industrielle: INPI) 
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 5) The DIP hosted a seminar entitled 
“Overcoming Crisis in Ten Industries, Internationlizing 
Thai Innovations” to raise awareness among business 
operators/researchers in the ten S-curve industries on 
the importance of searching for existing international 
patent information prior to conducting research or 
creating new technologies/innovations. The seminar 
also served as a forum for sharing experiences and 
perspectives on trade, technology development, 
research and innovations. 

 6) The DIP organized a seminar entitled 
“Paper Out, Online In” in collaboration with Chulalongkorn 
University’s Library Science Department, Faculty of Arts, 
to serve as a forum for sharing experiences and opinions 
on the rapid growth of online content, which affects 
the management of copyrighted works, printed media 
industry, editors, writers/authors, translators, 
proofreaders, illustration designers and readers in 
general. The seminar was also aimed at building 
understanding about copyright laws among students 
and the general public. 

  2. Protection

 2.1 Recruitment of 120 new civil servants 
within a 3-year period (2016-2018) From October 2, 
2016 to January 31, 2018, 89 new civil servants were 
employed with another 22 employed on April 2, 2018, 
bringing the total to 111 new officers. Eight more 
scholarship students will be employed in 2019, which 
should help reduce backlogs of work. 

 2.2 Regular training sessions for new 
patent examiners The DIP held regular training 
sessions to develop the skills and capabilities of newly 
employed patent inspectors with the cooperation of 
the World Intellectual Property Organization (WIPO), 
Japan Patent Office (JPO), European Patent Office 
(EPO) and Institut National de Propriété Industrielle 
(INPI). 

2.3 Depositing the instrument of accession 
to the Madrid Protocol The Thai Government 
submitted its instrument of accession to the Protocol 
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2.3 ยื่นภาคยานุวัติสารพิธีสารเกี่ ยวกับ 
ความตกลงมาดรดิเรือ่งการจดทะเบยีนระหว่างประเทศ
ของเครื่องหมาย (พิธีสารมาดริด) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2560 ณ องค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก (WIPO) โดยจะม ี
ผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ท�าให้ไทยเป็นสมาชิก
พิธีสารมาดริดในล�าดับที่ 99 ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถยื่นค�าขอคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าได้ทั่วโลก  
100 ภาคี ครอบคลุม 116 ดินแดน

2.4 ลงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยการพฒันา
ข้อมูลรายการสินค้าและบริการของระบบมาดริด 
(Memorandum of Understanding on the Development 
of the Thai Version of the Madrid System Goods 
and Service Database: MGS) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2560 ณ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดย
ร่วมกับ WIPO จัดท�ารายการสินค้าและบริการของ  
MGS เป็นภาษาไทย เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัคนไทย
ยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด 

2.5 เป ิดสำานักงานรับคำาขอจดทะเบียน
เครือ่งหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application 
Receiving Officer) ภายใต้พิธีสารมาดริด เพื่อเพิ่ม 
ความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการไทยในการยืน่จดทะเบยีน

เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุม 100 ภาคี 
116 ดินแดน โดยนับตั้งแต่วันที่ประเทศไทยเข้าเป็น 
ภาคีพิธีสารมาดริด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 จนถึง
ปัจจบุนั (28 กมุภาพนัธ์ 2561) มผีูย้ืน่ค�าขอ รวม 603 ค�าขอ

2.6 ลงนามบนัทกึข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสำานักงานสิทธิ
บัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพือ่สานต่อความร่วมมอืในการปรบัปรงุการบรหิารจดัการ 
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ศกัยภาพการท�างาน อาท ิการพฒันาศกัยภาพผูต้รวจสอบ
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า / เจ ้าหน้าที่ด ้าน 
การป้องปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา และการส่งเสรมิ 
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 

2.7 แก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
อำานวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่  

 1) พระราชกฤษฎกีาให้ใช้บงัคบับทบญัญตัิ 
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน
ที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยมีสาระส�าคัญก�าหนดให้
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ภายใต้พธิสีารมาดรดิ มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่7 พฤศจกิายน 
2560 เป็นต้นไป 

 2) กฎกระทรวงการจดทะเบยีนเครือ่งหมาย 
การค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 
ธันวาคม 2560 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามระบบ 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด 
รวมทั้ง ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินการภายใต้พิธีสารมาดริด ในส่วนแบบพิมพ์
ค�าขอจดทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2560 รวม 4 ฉบับ ได้แก่ 

  (1) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง ก�าหนดแบบพิมพ์และวิธีการยื่นค�าขอจดทะเบียน 
และค�าขออื่นๆ ภายใต้พิธีสารมาดริด

  (2) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง ก�าหนดแบบพิมพ์หนังสือแจ้ง หนังสือเรียก และ
หนังสืออื่นใดภายใต้พิธีสารมาดริด
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Relating to the Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks (Madrid Protocol) 
with the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
on November 7, 2017, making Thailand the 99th  
member of the Protocol. This allows Thai business 
operators to apply for worldwide trademark protection 
in 98 countries covering 144 territories worldwide. 

2.4 The signing of the MoU on the 
Development of the Thai Version of the Madrid 
System Goods and Service Database (MGS) The 
signing took place on August 7, 2017 at the World 
Intellectual Property Organization (WIPO) with the WIPO 
to establish a list of Madrid System goods and services 
in the Thai language to facilitate Thai applicants when 
making applications for trademark registration through 
the Madrid System.

 

2.5 Establishing the Madrid Application 
Receiving Office The DIP established an office to 
facilitate international trademark registrations (Madrid 
Application Receiving Office) under the Madrid Protocol 
to accommodate Thai business operators seeking to 

register their trademarks internationally to receive 
trademark protection in 100 contracting states, covering 
116 territories. Since Thailand’s membership to the 
Protocol in November 7, 2017 up until the present time 
(February 28, 2018), a total of 603 trademark 
applications were filed. 

2.6 The signing of the MoU with the USPTO 
The Department of Intellectual Property and the United 
States Patent and Trademark Office (USPTO) signed 
an MoU on July 12, 2017 in the U.S. to foster 
cooperation to improve the management and efficiency 
of intellectual property systems via information 
exchanges and activities to improve skills of patent/
trademark examiners and intellectual property 
enforcement officials, as well as to promote innovations 
to contribute to economic growth. 

2.7 The amendment of intellectual property 
laws to facilitate trade, namely:

  1) The Royal Decree prescribing the 
entry into force of the provision of section 31 of the 
Trademark Act (No. 3) B.E. 2560 (2017) was published 
in the Royal Gazette on December 12, 2017. The Decree 
made provisions pertaining to trademark registration 
under the Madrid Protocol become effective from 
November 7, 2017 onwards. 

 2) Ministerial Regulation on Trademark 
Registration under the Madrid Protocol, B.E. 2560 
(2017) dated December 18, 2017 to implement the 
trademark system in accordance with the Madrid 
Protocol trademark registration system, as well as 
Notifications of the Department of Intellectual Property, 
dated December 21, 2017. These Notifications deal 
with the forms and fees related to applications made 
under the Madrid system. A total of four Notifications 
were issued as follows: 

   (1) Notification of the Department of 
Intellectual Property pertaining to the forms and 
application procedures for registration and other 
applications under the Madrid Protocol. 
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   (3) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง ก�าหนดแบบพิมพ์และวิธีการย่ืนค�าขอให้บันทึก 
การจดทะเบียนระหว่างประเทศแทนการจดทะเบียน 
ในราชอาณาจักร และค�าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร 
ที่ได้แปลงมาจากทะเบียนระหว่างประเทศ

   (4) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง ก�าหนดค่าด�าเนินการในต่างประเทศภายใต ้  
พิธีสารมาดริด

 3) นอกจากน้ี ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ 
ยกร่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 

  (1) กฎหมายสิทธิบัตร เพื่อลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการจดทะเบยีน และรองรบัการเข้าเป็นภาคี
พิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข (Protocol 
Amending the TRIPS Agreement) หรอื Doha Declaration 
รวมถึงรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้จดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง
กับร่างกฎหมายดังกล่าว ตามบทบัญญัติมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
ผ่านเว็บไซด์กรมทรัพย์สินทางปัญญา https://ipthailand.
go.th แล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับ
ร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

  อีกทั้ง อยู่ระหว่างการศึกษาการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีความตกลง กรุงเฮกว่าด้วย
การจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ (Hague Agreement Concerning the International 
Registration of Industrial Designs)

  (2) กฎหมายลิขสิทธิ์  อยู ่ ระหว ่าง 
เสนอร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
รองรับการเข ้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่อ 
อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว
ส�าหรับคน ตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการ 
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Marrakesh Treaty) ให้สอดคล้องกับ 
หลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
อนสุญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร (Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities (CRPD)) ที่ประเทศไทย 
เป็นภาค ีและพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ
คนพกิาร พ.ศ. 2550 

  นอกจากนี้ ยังอยู ่ระหว่างเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับ 
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง

ลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ สนธิสัญญาว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Copyright Treaty: WCT) พร้อมกับด�าเนินการแก้ไข
กฎหมายลิขสิทธิ์ในประเด็นข้อจ�ากัดความรับผิดของ 
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) 
และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Performances 
and Phonograms Treaty: WPPT) 

2.8 พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียน
ทรพัย์สนิทางปัญญา และรองรบัรฐับาลดจิทิลั ได้แก่ 

 1) ระบบยื่นค�าขอทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Filing) และระบบการรับช�าระเงินค่าธรรมเนียมด้วย 
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารพาณชิย์ และเคาน์เตอร์ 
เซอร์วิส/ATM Payment /Internet Banking และ Mobile 
Banking รวมทั้ง การรับช�าระเงินค่าธรรมเนียมด้วย 
บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Payment Gateway) โดยเปิดใช้ระบบเม่ือวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2561 

 2) นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
การแปลงเอกสารต้นฉบบัเป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ (Optical 
Character Recognition: OCR)/ระบบ Image search  
ของเครื่องหมายการค้า และระบบคัดกรองและตรวจสอบ
ข้อมูลสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า  
(Data Cleansing) 

2.9 สร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั
กฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญาและการคุม้ครองทรพัย์สนิ
ทางปัญญา ดังนี้

 1) สัมมนาสร้างความรู ้ความเข้าใจและ 
วิ ธี การขั้ นตอนเกี่ ยวกับการยื่ นค� าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด
ให้กับผู้ประกอบการไทยและตัวแทนส�านักงานกฎหมาย 
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   (2) Notification of the Department of 
Intellectual Property pertaining to the forms for 
notification or request and other relevant forms under 
the Madrid Protocol. 

   (3) Notification of the Department of 
Intellectual Property pertaining to the specific forms and 
procedures concerning the request for the recoding of 
applications for international registration instead of 
domestic registration and of domestic applications 
converted from the international registrations. 

  (4) Notification of the Department of 
Intellectual Property prescribing payable fees of 
applications for international registration under the 
Madrid Protocol. 

 3) Furthermore, the DIP is in the process 
of amending intellectual property laws as follows: 

  (1) Patent law: to simplify the 
procedures and reduce the time required for registration 
and to comply with the Protocol Amending the TRIPS 
Agreement and the Doha Declaration, as well as to 
introduce the principle of disclosure of the source of 
genetic resources and traditional knowledge.  
The Department of Intellectual Property already 
conducted a public hearing on the proposed 
amendments of this law pursuant to Article 77 of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 
(2017) via the Department of Intellectual Property 
website at https://ipthailand.go.th. The Department of 
Intellectual Property is currently gathering opinions/
suggestions on the amendments for submission to the 
cabinet for consideration. 

   In addition, the Department of 
Intellectual Property is undertaking a study to prepare 
for the accession of Thailand to the Hague Agreement 
Concerning the International Registration of Industrial 
Designs. 

  (2) Copyright law: the Draft Copyright 
Act (No. …) B.E. … is being submitted for the purpose 
of acceding to the Marrakesh Treaty to facilitate access 
to published works for persons who are blind, visually 
impaired, or print disabled. This conforms to the 

principles of the Universal Declaration of Human Rights, 
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD) to which Thailand is a member state, as well 
as the Persons with Disabilities Empowerment Act, B.E. 
2550 (2007).

   Other pending matters include 
the submission of the Draft Copyright Act (No. …) B.E. 
… to prepare Thailand for the accession to treaties 
relating to copyright protection in the digital technology 
era, namely the WIPO Copyright Treaty (WCT) which 
also includes the amendment to the provisions relating 
to internet service providers (ISP) liabilities, and the 
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).

 
2.8 Improving the information technology 

system to improve the efficiency of intellectual property 
registration and accommodate Digital Government, as 
follows: 

 1) e-Filing and e-Payment systems 
through the following four electronic payment channels 
of commercial banks: bank counters and counter 
service, ATM machines, internet banking, mobile 
banking, and payment of fees by debit/credit cards via 
Payment Gateway. The system were launched on 
February 19, 2018. 

 2) Optical Character Recognition (OCR) 
system is also being developed to enable electronic 
conversion of original documents. Image search tool 
for trademarks and data cleansing systems for 
trademarks, patents/petty patents are also being 
developed.
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และอบรมสร้างทักษะให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเกี่ยวกับการรับค�าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย 
การค้าภายใต้พิธีสารมาดริด 

 2) สัมมนาลิขสิทธิ์ เกาหลี - ไทย ประจ�าปี 
2560 (2017 Korea-Thailand Forum) หวัข้อ “The Potential 
of the Content Industry and the Importance of Copyright 
Protection, Focusing on Broadcasting Contents”  
เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในการคุ้มครอง
ลขิสทิธิข์องประเทศไทยและประเทศเกาหล ีในอตุสาหกรรม 
คอนเทนต์ส�าหรับการแพร่เสียงแพร่ภาพ ตลอดจน 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู ้และความคดิเหน็เกีย่วกบั 
การบริหารจัดการ การคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ 
จากลิขสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล  

 3) เสวนา ในหัวข้อ “นวัตกรรมตอบโจทย์
สังคมผู้สูงวัย” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองรณรงค์วันทรัพย์สิน 
ทางปัญญาโลก (World IP Day) “Innovation – Improving 
Lives” เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 เพือ่รองรบัและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต และเตรียมพร้อม 
ให้กับผู้ประกอบการในการมองโอกาสในตลาดผู้สูงอายุ 

2.10 จัดหน่วยบริการรับคำาขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเคลือ่นที ่(Mobile Unit) เพือ่ให้บรกิาร
รับค�าขอและบริการให ้ค�าปรึกษาแนะน�าเ ก่ียวกับ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนภูมิภาค รวม 10 
จงัหวดั ได้แก่ เชยีงราย / เชยีงใหม่ / บรุรีมัย์ / นครราชสมีา 
/ ชุมพร / ประจวบคีรีขันธ์ / กาญจนบุรี / สุพรรณบุรี /
นครสวรรค์ และอุทัยธานี

3. ด้านการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 (Commercialization)

3.1 เปิดตัวเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สิน 
ทางปัญญา หรือ IP Mart ผ ่านเว็บไซต ์ http:// 
www.thaiipmart.com รองรับแอพพลิเคช่ันบนมือถือ  
เพื่อเป็นช่องทางการเจรจาธุรกิจและซ้ือขายผลงาน /  
สนิค้าทรพัย์สนิทางปัญญาและนวตักรรมกว่า 600 รายการ 
ให้กับผู ้ประดิษฐ์คิดค้น และผู้ประกอบการ ตลอดจน
วิสาหกิจชุมชนอย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ กว่า 600 รายการ 

3.2 ให้บรกิารภายใต้ศนูย์พฒันาผูป้ระกอบการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual 
Property Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE 
Center) เพือ่ขบัเคลือ่นการสร้างสรรค์ทรพัย์สนิทางปัญญา
และนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
10 อุตสาหกรรม (S-Curve) ให้ตรงตามความต้องการ 
ของตลาด อาทิ การแปรรูปอาหาร เกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ และเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น

3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นพี่เลี้ยงใน 
การพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการ กว่า 200 คน ให้มอีงค์
ความรู้ด้านการวิเคราะห์ความต้องการผู้บริโภค / การน�า
เสนอคุณค่าของสินค้าและบริการ (Marketing and 
Branding)/การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการ และ 
การศกึษาความเป็นไปได้” (Product and Service Analysis 
& Feasibility Study) รวมทั้งการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวตักรรม (Creative and Innovative Thinking”) สูก่ารจดัท�า 
เพื่อจัดท�าแผนธุรกิจและการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ 
ไหมขัดฟันจากเส้นใยหนอนไหม / ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน / 
ทีน่อนลดแผล กดทบั และเครือ่งดืม่เกลอืแร่จากน�า้กล้วยสกดั 
เป็นต้น
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2.9 Promoting understanding of intellectual 
property law and intellectual property protection  
The DIP promoted awareness and understanding about 
intellectual property law and intellectual property 
protection as follows: 

 1) The DIP held a seminar to provide 
information about the international trademark application 
process under the Madrid Protocol for Thai business 
operators and legal representative offices. Training 
sessions for Department of Intellectual Property’s 
officers on this subject were also organized.

  2) The 2017 Korea-Thailand Forum 
entitled “The Potential of the Content Industry and the 
Importance of Copyright Protection, Focusing on 
Broadcasting Contents” was organized to share 
knowledge, experiences and views about the 
management, protection and commercialization of 
intellectual property in the digital environment. 

 3) The DIP held a seminar entitled 
“Innovation for An Aging Society” to celebrate the World 
IP Day, “Innovation – Improving Lives” on April 26, 
2017. The aim was to improve quality of life for elderly 
people in the future and to prepare business operators 
for business opportunities in the senior market. 

2.10 The DIP established mobile units to 
provide intellectual property registration services 
and related advice in ten provinces (Chiang Rai, 
Chiang Mai, Buri Ram, Nakorn Ratchasima, Chumporn, 
Prachuab Kirikhan, Kanchanaburi, Suphanburi, Nakorn 
Sawan and Uthai Thani. 

  3. Commercialization 

3.1 The launch of IP Mart The DIP established 
an intellectual property central market website, IP Mart, 
at www.thaiipmart.com, which is also available as a 
mobile application, to facilitate the trading of intellectual 
property and innovations of over 600 items among 
inventors, business operators and community 
enterprises. At the same time, consumers can be 
assured of the quality of the products listed on the 
website 

3.2 Providing services through the 
Intellectual Property Innovation Driven Enterprise 
Center (IP IDE Center) The DIP provided to facilitate 
the creation of intellectual property and innovations, 
particularly for the 10 “S-Curve” target industries to 
meet market demands in areas such as the food 
processing industry, agro-industry, bio-technology and 
bio-fuels industries. 
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3.4 จัดทำารายงานข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์ 
แนวโน้มเทคโนโลย ี10 อตุสาหกรรม S-Curve เพือ่จัดท�า
เป็นข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิเคราะห์แนวโน้ม
เทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ โดยจ้าง ทีป่รกึษา
วิเคราะห์ภาพรวมห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) /  
ความต้องการของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรม / ลักษณะ
เทคโนโลย ี/ จดุแขง็และจุดอ่อนของเทคโนโลย ีและแนวโน้ม 
ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย

3.5 อบรมพัฒนาต ่ อยอดสินค ้ า ให ้ กั บ 
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ด้วยทรพัย์สินทางปัญญา เพือ่ยกระดบั สร้างมลูค่าเพิม่ และ
ความแตกต่างให้กับสินค้าอาหาร/เกษตร/เกษตรแปรรูป 
ของไทย ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 64 
จังหวัด มีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน และคัดเลือกผลงาน
คุณภาพในระดบัภมิูภาค จาก 84 ผลงาน ให้เหลอื 30 ผลงาน  
เพื่อน�าเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผลงานที่ได้รับ
รางวัล 7 ผลงาน ได้แก่ รางวัลที่ 1 เครื่องดื่มน�้าอัดลม 
จากเปลือกเมล็ดกาแฟ (Sparkling Cascara) / รางวัลที่ 2 
แผ่นมาร์คหน้าผสมโปรตีนสกัดจากเส้นไหม / รางวัลที่ 3 
สูตรมาการองผสมผลไม้ไทย/รางวัลชมเชยอันดับ 1 
อปุกรณ์รองรับของเสยี (ทวารเทยีม) จากยางพารา / รางวลั
ชมเชยอันดับ 2 ขนมหม้อแกงบรรจุกระป๋องและรางวัล
พเิศษ (ภูมิปัญญาไทยดเีด่น) ได้แก่ น�้าสมนุไพรหมกัส�าหรบั
ขัดส้นเท้าแตก และขนมหม้อแกงเผือกหอมธัญพืชบรรจุ
ถ้วยฟรอยด์

3.6 จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา  
(IP Fair 2017) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 
2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  
ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Innovation for 
Life& Better Future)” เพ่ือจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมการจัดแสดงผลงาน  
IP Champion และผลงานวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ 
และกลุ่ม Start up การจัดพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching) โดยมีผูเ้ข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน สร้างรายได้ 
ให้กับผู้ประกอบการกว่า 30 ล้านบาท 

3.7 สัมมนา “Industrial 4.0: identification, 
Creation, and Management of IP for a coming 
industry revolution” ร่วมกับสมาคมการอนุญาตให้ใช ้
สิทธิประเทศไทย เผยแพร่องค์ความรู ้ด ้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและแนวทางการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเชิง 
กลยุทธ์ เพื่อการต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
อย่างเป็นรูปธรรม

3.8 สั มมนา  “ IDE  กั บการขับ เค ล่ือน
ประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 จากผลงานทรัพย์สิน 
ทางปัญญา” เพื่อเผยแพร่คู ่มือการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์และการด�าเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เช่น การวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี แนวโน้มในอนาคต การน�าเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ การประเมินศักยภาพผูป้ระกอบการ 
การขยายช่องทางการตลาด และโอกาสทางธุรกิจ ใน 
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ แผ่นยาง
ทีมี่กล่ินหอม/สครบัและครมีข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่  
/ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบละอองลอย และอิฐประดับจาก 
เถ้าลอยและกากคอนกรีต เป็นต้น 

3.9 สมัมนา “IP Tools: เครือ่งมือสร้างความสำาเรจ็
ทางการค้าไทยในอาเซียน” เพื่อสร้างความตระหนักให้ 
ผู้ประกอบการไทยในการใช้โอกาสทางการค้าและสร้าง
มูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
บุกตลาดในอาเซียน 

  4. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)

4.1 ผลักดันให้สหรัฐอเมริกาประกาศปรับ
สถานะการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาของไทยภายใต้
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3.3 Workshops for business operators  
The DIP held a workshop to train and develop the 
capabilities of over 200 business operators in the fields 
of marketing, branding, product/service analysis and 
feasibility studies, including creative and innovative 
thinking.

3.4 Report on technological trends The DIP 
prepared an in-depth report on technological trends 
for 10 “S-Curve” target industries and potential 
commercial applications/benefits, with the assistance 
of a business consultant to analyze the supply chain, 
each industry’s market demand, technology 
characteristics, strengths/weaknesses and related 
technological trends in order to boost the competitive 
capacity of Thai industries. 

3.5 Seminars for SMEs The DIP held 
seminars for over 600 people from 64 provinces 
representing various Thai small-to-medium size 
enterprises (SMEs) on how to add value and differentiate 
foods/agricultural products through intellectual property 
to fulfill consumer demands. Thirty quality products 
from a total of 84 products were selected for national 
competition at the Ministry of Commerce on September 
22, 2017. Among the seven products receiving awards 
were the following: Sparkling Cascara, a carbonated 
beverage made from coffee bean husks (1st place); silk 
extracted fiber protein-mixed facial sheet mask (2nd 

place) and Thai fruits-flavored macaron (3rd place).  
Other consolation prizes included a waste receptor 
device (permanent artificial) made from rubber (1st 
place), a canned “Mor Gaeng” Thai dessert (2nd place) 
and special (best Thai wisdom) – herbal oil for scrubbing 
cracked heels and “Mor Gaeng taro” Thai dessert cereal 
packed in foil cake cups (3rd place). 

3.6 The 15th IP Fair The DIP organized the 
15th annual IP Fair 2017 (May 4-7, 2017) at the BITEC 
exhibition & conference center under the concept of 

“Innovation for Life & Better Future” for the exhibition 
and sale of IP products and innovations of IP Champions 
and products of state agencies and “start-up” 
businesses. The event was a forum to facilitate business 
negotiations and business matching that drew over 
10,000 people and earned over 30 million baht in 
revenue for business operators. 

3.7 The “Industrial 4.0: Identification, 
Creation and Management of IP for a Coming 
Industrial Revolution” seminar The DIP hosted a 
seminar entitled “Industrial 4.0: Identification, Creation 
and Management of IP for a Coming Industrial 
Revolution” in conjunction with the Licensing Association 
(Thailand) to disseminate information on intellectual 
property, licensing processes and commercial utilization 
for added benefits.

 
3.8 The “IDE and the Shift toward Thailand 

4.0 from IP Achievements” seminar The DIP 
organized a seminar entitled “IDE and the Shift toward 
Thailand 4.0 from IP Achievements” to distribute 
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กฎหมายการค้าสหรฐัฯ มาตรา 301 พเิศษ (Special 301) 
ให้ดีขึ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority 
Watch List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง 
(Watch List: WL) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และ 
เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2561 ส�านกังานผูแ้ทนการค้าสหรฐัฯ 
หรือ USTR ได้ออกรายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาด 
ที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู ่ค้า 
ของสหรัฐฯ ประจ�าปี 2560 (2017 Out-of-Cycle Review 
of Notorious Markets) ทั้งตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิด 
(Physical Markets) และตลาดออนไลน์ (Online Markets) 
โดยในปีนี้ ไม่ปรากฏชื่อย่านการค้าหรือศูนย์การค้า 
ในประเทศไทยเป็น Notorious Markets แม้แต่แห่งเดียว 
ถอืเป็นครัง้แรกในรอบ 10 ปี นอกจากนี ้ในรายงานดงักล่าว 
USTR ยังชื่นชมความมุ่งมั่นในการด�าเนินการของรัฐบาล
ไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

4.2 เพื่อให้ไทยคงสถานะในบัญชี WL หรือ 
ถูกปลดออกจากบัญชี WL (ไม่อยู ่ในบัญชีใดเลย)  
และเป็นประเทศที่ไม่มีตลาดท่ีมีการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาสูง (Notorious Markets) คณะรัฐมนตร ี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2561 มอบหมายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา รวม 12 หน่วยงาน ได้แก่ 

 ● กอ�าเภอรมน./ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 
/กองทพับก / กองทพัเรอื / DSI / กรมศลุกากร / กระทรวง 
DE / ส�านกังานคดทีรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ / ปปง. / กสทช. / อย. และกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ด�าเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาอย่างจริงจัง ต่อเน่ืองและเคร่งครัด ทั้งตลาด 
ทีม่กีารขายสนิค้าละเมดิ (Physical Markets) ตลาดออนไลน์ 

(Online Markets) รวมทั้ง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ในรูปแบบอ่ืน ได้แก่ การละเมิดลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก และการผลิต/น�าเข้า/จ�าหน่าย หรือ 
มีไว้เพื่อจ�าหน่ายหรือรับติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 ● โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และท้องถิน่ ช่วยกนัสอดส่อง
ดูแลไม่ให้มีการจ�าหน่ายสินค้าละมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ในพื้นที่ของตน และหากพบการจ�าหน่ายสินค้าละเมิดฯ  
ให้พิจารณาด�าเนินมาตรการทางปกครองตามขอบเขต
อ�านาจหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด  

4.3 เร่งรดัตดิตามผลการดำาเนนิการปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีรองนายก
รัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ดังนี้

 1) ประชมุหารอืด้านการป้องกนัและปราบ
ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองอ�านวย
การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ�าเภอรมน.) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ 
บรูณาการการท�างานและตดิตามความก้าวหน้าการปฏบิตัิ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  

 2) จัดต้ังกองอ�านวยการร่วมปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property 
Enforcement Center: IPEC) รวม 5 พืน้ที ่ได้แก่ ศูนย์การค้า 
MBK / ตลาดนัดจตุจักร / ตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้ว / 
หาดกะรน และหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อด�าเนินการ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศูนย์การค้า 
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handbooks on how to add value to products and use 
intellectual property to drive businesses. Examples 
include analyzing industries, technology, future trends, 
commercial applications of technologies, evaluation of 
business operators, expanding market distribution 
channels and business opportunities for 20 intellectual 
property products such as aromatic rubber sheets, 
jasmine rice/rice berry scrubs and cream, disinfectant 
spray, decorative bricks made from fly ash and scrap 
concrete . 

3.9 The “IP Tools for Business Success in 
ASEAN” seminar The DIP held a seminar entitled  
“IP Tools for Business Success in ASEAN” – to help 
Thai business operators seize trade opportunities and 
add value to products and services through intellectual 
property in the ASEAN market. 

  4. Enforcement 

 4.1 The role in pushing for the improvement 
in Thailand’s status on intellectual property 
protection in the USTR’s Special 301 Report Thailand 
was removed from the Priority Watch List (PWL) to the 
lower Watch List (WL) on December 15, 2017. In 
addition, the Office of the United States Trade 
Representative (USTR) on January 11, 2018, issued 
the “2017 Out-of-Cycle Review of Notorious Markets” 
report for both physical and online markets. For the 
first time in the past ten years, the report did not include 

any Thai shopping areas/centers. In its report, the USTR 
also praised the Thai government for its commitment 
in tackling of the problem of intellectual property 
infringements in Thailand. 

4.2 On January 23, 2018 and February  
27, 2018, the Thai Cabinet instructed the following 
12 state agencies to regularly and strictly enforce 
intellectual property laws and suppress violations 
of intellectual property rights in both physical and 
online markets, including unauthorized sale / 
distribution of copyrighted TV / cable TV programs and 
illegal imports / sale of cable TV signal decoding devices 
as a means of ensuring that Thailand remains on the 
Watch List (WL) or is removed from the WL list altogether 
and is not included in the Notorious Markets:

	 ● The Internal Security Operations 
Command (ISOC), Thailand National Police Department 
(TNPD), Royal Thai Army (RTA), Royal Thai Navy (RTN), 
Department of Special Investigation (DSI), Department 
of Excise (DE), Intellectual Property and International 
Trade Court Division, Anti-Money Laundering Office 
(AMLO), Office of The National Broadcasting and 
Telecommunications Commission, Food and Drug 
Administration (FDA) and Department of Intellectual 
Property (DIP)

	 ●	 State agencies and state enterprises 
nationwide helped monitored sales of infringing goods 
in areas under their supervision and proceeded with 
enforcement procedures under their respective scopes 
of authority as specified by the law when required.   
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หรือย่านการค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง  
โดยร่วมกับศูนย์การค้า / ต�ารวจกองบังคับการปราบปราม
การกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
(ปอศ.) และตัวแทนภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ ด�าเนินการ
ตรวจสอบจับกุมด�าเนินคดีร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 3) อบรมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจแก ่
ผู ้ค้าและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับกฎหมาย
ทรพัย์สนิทางปัญญาและนโยบายของรฐับาลทีใ่ห้ความส�าคญั
ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างจริงจัง 

 4) ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมาย โดยบูรณาการการท�างานร่วมกับ
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ให้รายงานผล
การด�าเนนิการป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัย์สิน
ทางปัญญา ใน 3 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ (1) การตรวจสอบ
พื้นที่ที่น่าสงสัยว่าจะมีการจ�าหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา (2) ผลการจับกุมร้านค้าที่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา และ (3) ผลการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตส�านึกไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ 

 5) ประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
และผลกัดนัการปรบักฎระเบยีบ เพือ่ปราบปรามการละเมิด
ในท้องตลาด ทัง้พืน้ที ่Notorious Markets พืน้ทีส่แีดง พืน้ที่
สเีหลอืง และพืน้ทีท่ัว่ไป และแจ้งเตอืน/เอาผดิเจ้าของพืน้ที่ 
มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

   ● ผลการประสานการปราบปราม
ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา (ชดุจรยทุธ์ ชดุระดมปราบปราม 
และชุดตรวจสอบประเมินผล) (มกราคม 2560 - ธันวาคม 
2560) จับกุม/ตรวจยึดได้ 1,397 คดี ยึดของกลางได้ 
1,731,825 ชิ้น 

  ● ผลการปราบปรามในภาพรวม
ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
กรมศลุกากร (มกราคม 2560 – ธนัวาคม 2560) จับกมุและ
ตรวจยึดได้รวม 7,548 คดี ยึดของกลางได้ 3,232,486 ชิ้น

   ● ผลการปราบปรามผู้กระท�าละเมิด
รายใหญ่ (มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560) มีการจับกุม
แหล่งเก็บ และร้านค้าส่ง รวม 47 คดี ผู้ต้องหา 64 คน 
ยึดของกลางได้ 2,325,860 ชิ้น 

 6) จัดท�าคู ่มือรณรงค์ไม่ให้มีการค้าขาย
สินค้าละเมิด โดยได้จัดส่งไปให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

น�าไปแจกจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการแล้ว 
เพื่อแจ้งให้ทราบการด�าเนินการเอาผิดอย่างจริงจัง

4.4 ประชุม อบรม สัมมนา และเสวนา
ทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ 
เกีย่วกบักฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญาและการป้องกนั
และปราบปรามการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาทางปัญญา 
ให้กบัเจ้าหน้าทีห่น่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ผูป้ระกอบการ 
นักธุรกิจ นักคิดสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ

 1) ประชุมหารือและรับฟังความเห็นจาก
ภาคเอกชนของสหรฐัฯ สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ และสาธารณรฐั
เกาหลี เรื่อง “การคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาระบบ
ทรัพย ์ สินทางป ัญญาเป ็นไปอย ่าง เหมาะสมและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ 
การคุ ้มครองและการบังคับใช ้กฎหมายทรัพย ์สิน 
ทางปัญญาของไทยกับประเทศคู่ค้าส�าคัญ

 2) สัมมนา หัวข้อ “การตรวจสอบสินค้า 
ของแท้กับสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (How to 
Distinguish Counterfeit Product)” ร่วมกบัองค์การส่งเสรมิ
การค้าต่างประเทศของญี่ปุ ่น (JETRO) และกระทรวง
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มทักษะ 
และความรู ้ ในการตรวจสอบสินค้าละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารด้านการป้องกนั
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

 3) สัมมนา หัวข้อ “การแยกแยะสินค้าจริง
และสินค้าปลอม” ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมการค้าและ 
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4.3 The DIP expedited intellectual property 

violation crackdown activities through the Sub-
committee on Suppression of Intellectual Property 
Rights Infringements chaired by the Deputy Prime 
Minister, General Prawit Wongsuwan, as follows: 

 1) The DIP held a meeting to discuss 
the prevention and tackling of intellectual property 
violations with the Internal Security Operations 
Command (ISOC) as well as related state and private 
agencies. The purpose was to integrate efforts and 
improve effectiveness in monitoring and combating 
intellectual property infringements.   

 2) The DIP established the Intellectual 
Property Enforcement Center (IPEC) to monitor the 
following five areas: MBK Shopping Center, Chatujak 
Market, Rong Kluea Market, Sa Kaeo Province, Karon 
Beach and Patong Beach, Phuket Province. The 
purpose of the center is to curb and suppress 
infringements of intellectual property rights at markets/
shopping centers known for sales/distribution of pirated/
copyright-protected goods. The Economic Crime 
Suppression Division police and private sector 
representatives inspected and took legal actions against 
vendors of infringing goods. 

 3) The DIP held a seminar to provide 
knowledge/understanding to traders/vendors and 
intellectual property rights (IP rights) enforcement officers 
on intellectual property laws and the Thai government’s 
policies and strong determination to combat IP rights 
violations.

 

 4) The DIP coordinated with the IP rights 
enforcement agency and provincial commerce offices 
nationwide to report on achievements in tackling IP 
rights violations, especially in the following three key 
areas: (1) inspection of suspicious/potentially pirated/
copyright-protected goods sales/distribution areas; (2) 
successful arrests of vendors selling pirated goods in 
violation of IP rights laws; (3) evaluation of the 
effectiveness of events held to promote awareness and 
understanding about IP rights protection and combating 
IP rights violations. 

 5) The DIP coordinated with IP rights 
enforcement agencies and pushed for revision of related 
laws to facilitate effective suppression of IP rights 
violations in the Notorious Markets in the red/yellow 
zones and other areas. Enforcement officials were 
notified to take responsibility for IP rights violations in 
their respective areas under their supervision. The 
following are the results achieved through their 
coordinated efforts in combating IP rights violations: 

   ● The DIP and enforcement 
agencies coordinated IP rights inspection and 
suppression activities from January to December 2017. 
This led to 1,397 arrest cases and confiscation of 
1,731,825 pirated items. 

  ● The overview of pirated goods 
suppression of the Thailand National Police Department, 
Department of Investigation and Customs Department 
from January to December 2017 resulted in 7,548 arrest 
cases and seizure of 3,232,486 pirated items. 

   ● 47 major suppression cases of 
pirated goods from January to December 2017 led to 
the arrest of 64 suspects and seizure of 2,325,860 
items. 

 6) The DIP sent out booklets to provincial 
commerce offices nationwide for distribution to vendors 
and business operators in order to discourage them 
from selling infringing goods and inform them of the 
penalties. 
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การลงทุนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Trade-
Investment Promotion Agency – KOTRA) เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบสนิค้าปลอม และเลยีนแบบ
สินค้าของเกาหลีใต้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู ้แทนหน่วยงาน 
การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ กรม
สอบสวนคดพีเิศษ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิส�านกัอยัการ
สูงสุด และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

 4) สัมมนา หัวข้อ “How to Identify 
Copyright Violations and Distinguish Counterfeit 
Products” ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจ�า
ประเทศไทย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคใน 
การตรวจสอบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ 
เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ได้แก่ กรมศลุกากร 
กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ กองบญัชาการต�ารวจนครบาล 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 5) สัมมนาลิขสิทธิ์ ญี่ปุ่น-ไทย ประจ�าปี 
2561 เรื่อง “Measures Against Online Copyright 
Infringement” ร่วมกับส�านักงานลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น เพื่อสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ความคิดเห็นด้านการคุ ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์และ 

การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิระหว่างส�านกังานลิขสิทธ์ิ
ญี่ปุ่นกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย

 6) สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาทกัษะ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการด�าเนินคดี
ทรพัย์สินทางปัญญาในช้ันเจ้าพนกังานต�ารวจและพนกังาน
อัยการ ตลอดจนสร้างความรู ้ความเข้าใจในแนวทาง 
การตรวจสอบสนิค้าของจรงิและของปลอมให้กบัเจ้าหน้าที่
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

4.5 รณรงค์สร้างจิตสำานึกในการเคารพสิทธ ิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาในทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด 
“Stop Piracy Buy Original Now หยุดละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ทั้งในส่วน
ภูมิภาค และส่วนกลาง เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึก และ 
ค ่านิยมให ้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความส�าคัญของ 
การสร้างสรรค์ทรพัย์สนิทางปัญญา และไม่ละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปัญญา ตลอดจนจัดท�า Digital Media รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินทั่วประเทศ รวมทั้ง สื่อ Social 
Media โดยมีจ�านวนผู้เข้าชมแฟนเพจของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ใน Facebook เพิม่จาก 10,500 คน เมือ่ 31 ตลุาคม 
2558 เป็น 210,546 ราย (ข้อมูล ณ วนัที ่22 มีนาคม 2561)

  5. ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
  (Geographical Indication: GI)

ส่งเสริมและคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สร้างความเข้าใจกับชุมชน และผู้ผลิต เร่งขึ้นทะเบียน GI 
ไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และ
ผลักดันให้มีระบบควบคุมมาตรฐานและรักษาคุณภาพ
สินค้า GI ตลอดจนส่งเสริมการตลาดสินค้า GI เพื่อ 
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4.4 The DIP held meetings, seminars, 
forums to promote better understanding about 
intellectual property (IP) laws, prevention and 
suppression of IP rights infringements for enforcement 
agencies, business operators, IP creators/inventors, 
students and the general public nationwide, including 
the following:

 1) The DIP held a meeting for discussion, 
exchanges of opinions, offering of suggestions from 
the U.S., European, Japanese and South Korean private 
sectors on IP rights protection, suppression and 
enforcement of IP rights violations. The objectives were 
to promote stakeholder engagements, especially with 
those from Thailand’s major trading partners, and to 
appropriately develop the intellectual property system. 

 2) The DIP hosted a seminar entitled 
“How to Distinguish Counterfeit Products” in conjunction 
with the Japan External Trade Organization (JETRO) 
and Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry 
to improve Thai enforcement officials’ skills in detecting 
IP rights violations. 

 3) The DIP held a seminar entitled 
“Segregating Genuine from Fake Merchandise” in 
conjunction with the Korea Trade-Investment Promotion 
Agency (KOTRA) to educate representatives from Thai 
IP rights enforcement agencies, such as the Department 
of Special Investigation, Thailand National Police 
Department, Office of the Attorney General and 
Department of Intellectual Property, on how to 
differentiate genuine Korean products from counterfeit 
goods. 

 4) The DIP hosted a seminar entitled 
“How to Identify Copyright Violations and Distinguish 
Counterfeit Products” in conjunction with the Royal 
Danish Embassy in Thailand to share experiences and 
tips on how to inspect goods to detect IP rights 
violations with Thai IP rights enforcement agencies, 
namely the Customs Department, Economic Crime 
Suppression Division, Metropolitan Police Bureau, 
Department of Special Investigation and Department of 
Intellectual Property.
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สร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้กับสินค้า สร ้างความมั่นคงและ 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

5.1 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความคุ ้มครอง
สินค้า GI ไทยและต่างประเทศ รวม 103 รายการ  
เป็นสินค้า GI ไทย รวม 87 รายการ 59 จังหวัด และ 
ขึน้ทะเบยีน GI ของต่างประเทศ รวม 16 รายการ 8 ประเทศ 
โดยในช่วงเดือนเมษายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561  
กรมทรัพย์สินทางปัญญาด�าเนินการข้ึนทะเบียน GI ไทย
เพิ่มขึ้นอีก 8 รายการ ใน 8 จังหวัด ได้แก่ กาแฟเทพเสด็จ 
(จังหวัดเชียงใหม่) / ส้มโอหอมควนลัง (จังหวัดสงขลา) / 
ล�าไยเบี้ยวเขียวล�าพูน / สับปะรดตราดสีทอง / มะพร้าว
น�้าหอมราชบุรี / แห้วสุพรรณ / ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี 
และกล้วยไข่ก�าแพงเพชร และขึน้ทะเบยีน GI ของต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นอีก 2 รายการ ได้แก่ ชาซานเตวี๊ยดหมกเจิว และ
อบเชยวันเอียน ของประเทศเวียดนาม

5.2 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารขึน้ทะเบยีน 
GI ไทยในต่างประเทศเพิ่มอีก 6 รายการ ใน 3 ประเทศ 
ได้แก่ สาธารณรฐัประชาชนจนี 3 รายการ คอื ข้าวหอมมะลิ
ทุง่กลุาร้องไห้ / มะขามหวานเพชรบรูณ์ และส้มโอทบัทมิสยาม
ปากพนงั/เวยีดนาม 2 รายการ คอื มะขามหวานเพชรบรูณ์ 
และผ้าไหมยกดอกล�าพนู และกมัพชูา 1 รายการ คอื กาแฟ
ดอยตุง

5.3 ลงพื้นที่ส่งเสริมการจัดทำาคำาขอ GI ไทย 
เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ รวม 7 รายการ 7 จังหวัด  
ได้แก่ มะม่วงน�้าดอกไม้ (จังหวัดสระแก้ว) / จ�าปาดะสตูล 
/ กาแฟกระบี ่/ ปลาดกุร้าทะเลน้อยพทัลงุ / เครือ่งป้ันดนิเผา 
ด่านเกวียน (จังหวัดนครราชสีมา) / มะม่วงยายก�่า (จังหวัด
นนทบุรี) และข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย

5.4 ผลักดันการรับรองมาตรฐานและรักษา
คณุภาพสนิค้า GI ในระดบัสากล เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่
และสร้างความม่ันใจให้กับผู ้บริโภคทั้งในและต่าง
ประเทศ ทั้งในระดับ External Control รวม 3 รายการ 
ได้แก่ ข้าวแต๋นล�าปาง/ชามไก่ล�าปาง และชาเชียงราย  
และระดับ Internal Control รวม 20 รายการ ได้แก่ กาแฟ
ดงมะไฟ / เครื่องปั ้นดินเผาเกาะเกร็ด / เนื้อโคขุน 
โพนยางค�า / ส้มสีทองน่าน/ญอกมละบริน่าน / สับปะรด
ห้วยมุ่น / มะนาวเพชรบุรี / สับปะรดท่าอุเทน / ล้ินจี่
นครพนม / ปลาแรดลุ่มน�้าสะแกกรังอุทัยธานี / มะยงชิด
นครนายก / มะปรางหวานนครนายก / ส้มโอท่าข่อย 
เมอืงพจิติร / ข้าวไร่ลมืผวัเพชรบรูณ์ / ข้าวหอมมะลสิรุนิทร์ 
/ ทเุรยีนป่าละอ ู/ กล้วยเลบ็มอืนางชมุพร / ข้าวเหลอืงปะทวิ
ชุมพร / กาแฟเขาทะลุ และมุกภูเก็ต 

5.5 สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
เช่น งาน GI Market / IP Fair / THAIFEX World of Food 
Asia / OTOP Midyear และ Local Economy 4.0  
สร้างรายได้ให้กบัชุมชนกว่า 150 ล้านบาท และสร้างมูลค่า
ทางการตลาดสูงถึง 3,990 ล้านบาท

5.6 ทำาความร ่วมมือกับ Modern Trade  
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สนับสนุนสินค้า GI เพื่อสร้าง
ความแตกต่างให้ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยจัดให้มีมุมจ�าหน่าย
สินค้า GI ไทย (GI Corner) อย่างถาวร ในเซ็นทรัลฟู้ด
และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต 100 สาขา เช่น เชียงใหม่ 
เชียงราย ล�าปาง ลพบรุ ีจนัทบรุ ีพทัยา ภเูกต็ และหาดใหญ่ 
เป็นต้น โดยต้ังเป้าขยายจุดจ�าหน่าย GI Corner ให้ครบ 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 
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 5) In 2018, the DIP and the Japan 
Copyright Office (JCO) hosted a seminar entitled 
“Measures Against Online Copyright Infringement” to 
build awareness and understanding as well as to share 
experiences and opinions on the protection of 
copyrighted works and the suppression of copyright 
infringements among officials from the JCO and the 
Thai law enforcement agencies. 

 6) The DIP held a workshop to improve 
the skills, capabilities and expertise of police officers 
and prosecutors in taking legal action against IP rights 
violators, as well as guidelines for IP rights enforcement 
officials pertaining to the inspection/detection of pirated 
goods.  

4.5 A campaign to raise awareness about 
respects for intellectual property rights in all sectors 
The DIP held a campaign to promote awareness among 
the general public nationwide in respecting IP rights 
and avoiding IP rights violations under the theme, “Stop 
Piracy, Buy Original Now”. Other activities include public 
relations activities through digital media at airports 

nationwide and social media such as DIP’s Facebook 
page which continues to attract rising numbers of 
visitors (10,500 on October 31 2015 to 210,546 visitors 
as of March 22, 2018).

  5. Geographical Indication (GI) 

The DIP promotes the concept and value of GI 
registration for manufacturers of goods in communities 
nationwide. This includes registering of Thai GIs 
domestically and in foreign countries and pushing for 
consistent quality control of GI goods, as well as the 
marketing of GI goods to add value to the products 
and ensure long-term revenue flow for both communities 
and manufacturers. 

5.1 Thailand currently provides protection 
for the total of 103 Thai and foreign GI products. 
Of these, 87 are Thai GIs from 59 provinces and  
16 are foreign GIs from eight countries. During April 
2017 – February 2018, the DIP registered eight more 
Thai GIs from eight provinces, namely, Thep Sadet 
coffee (Chiang Mai Province), Hom Kuan Lang pomelos 
(Songkhla Province), Biao Khiao longans (Lamphun 
Province), Talad Si Thong pineapples, Nam Hom 
(fragrant) coconuts (Ratchaburi Province), water 
chestnuts (Suphan Buri Province), jasmine rice (Ubol 
Ratchathani Province) and golden bananas (Kamphaeng 
Phet Province). In addition, two more foreign GIs were 
registered, which were Shan Tuyet Mocchau tea and 
Wang Ian cinnamon from Viet Nam. 

5.2 The DIP promotes and supports 
registrations of six more Thai GIs in three foreign 
countries, which are – China (Thung Gula Rong Hai 
jasmine rice, Petchabun sweet tamarind, Siam Pak 
Panang pomelos),Vietnam (Petchabun tamarind and 
Lampun Thai silk) and Cambodia (Doi Thung coffee). 

5.3 The DIP visited seven provinces to 
promote the registration of seven goods as follows: 
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นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายช่วงเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา ได้ต่อยอดสินค้า GI สู่
กระเช้าของขวญัปีใหม่ เป็นครัง้แรกกว่าหมืน่กระเช้า อกีทัง้ 
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้า GI เพื่อน�าไปจัดกระเช้า
ของขวัญในแบบของตัวเอง ในราคาที่พึงพอใจ โดยมั่นใจ
ได้ว่าจะได้รับสนิค้า GI สนิค้าทีม่คีณุภาพจากแหล่งผลติต้น
ก�าเนดิ ซึง่สามารถช่วยให้เกษตรกรมรีายได้อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง 

5.7 พฒันาผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์เพือ่สร้าง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้ได้รับ
สินค้าที่มีคุณภาพ รวม 14 รายการ ได้แก่ ผ้าคราม
ธรรมชาตสิกลนคร/ผ้าไหมมดัหมีช่นบท/ชามไก่ล�าปาง/ศลิา
ดลเชียงใหม่/ล�าไยอบแห้งเน้ือสีทองล�าพูน/ข้าวเจ๊กเชย
เสาไห้/ข้าวหอมมะลทิุง่กลุาร้องไห้/กล้วยเลบ็มอืนางชมุพร/
ขนมหม้อแกงเมอืงเพชร/ทเุรยีนปราจีน/ส้มโอท่าข่อยเมอืง
พจิติร/สบัปะรดบ้านคา/สบัปะรดภแูลเชยีงราย และหมยู่าง
เมืองตรัง 

  6. ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources:      
  GRs) ภมูปัิญญาท้องถิน่ (Traditional Knowledge:    
 TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม   
  (Traditional cultural expressions: TCEs)

6.1 แต่งต้ังคณะทำางานวางระบบฐานข้อมูล
กลางด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: 
GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) 
และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional 
Cultural Expressions: TCEs) โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นประธาน เพื่อศึกษา และก�าหนดแนวทาง

ในการวางระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรพันธุกรรม 
ภมูปัิญญาท้องถิน่ และการแสดงออกทางวฒันธรรมดัง้เดมิ 
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์
ได้จรงิ รวมทัง้ แนวทางในการขอรบัการจดัสรรงบประมาณ
เพื่อด�าเนินการ   

6.2 เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO General Assembly: 
WIPO GA) ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 
2560 ณ ส�านกังานใหญ่ WIPO นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ 
เพือ่พจิารณาการต่ออาณตักิารท�างานของคณะอนกุรรมการ
เตรยีมการประชมุ WIPO Intergovernmental Committee 
on Intellectual Property and Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IGC) โดย
ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่รวมถึงกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
เหน็ด้วยในหลกัการให้มกีารต่ออาณตักิารท�างานของ WIPO 
IGC ออกไปอีก 2 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) เพื่อให้การเจรจา
ข้อบทด้านทรพัยากรพนัธกุรรม (Genetic Resources: GRs) 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural 
Expressions: TCEs) น�าไปสู่การบรรลุความตกลงที่เป็น
ตราสารกฎหมายระหว่างประเทศ (international legal 
instrument(s))

6.3 เข้าร่วมการประชุม WIPO IGC ด้านการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional 
cultural expressions: TCEs) ครัง้ที ่34 เมือ่วนัที ่12 – 16 
มิถุนายน 2560 ณ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงวัฒนธรรม และส�านักงานอัยการสูงสุด เพื่อ
พิจารณาร่างข้อบทการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิม (TCEs) ในประเด็นส�าคัญ อาทิ การป้องกัน 
การยักยอกใช้ ดัดแปลง และการใช้ TCEs / ขอบเขต 
การคุ้มครอง/การแบ่งปันผลประโยชน์ และการบริหาร
จัดการสิทธิใน TCEs ตลอดจนการพิจารณาต่ออาณัติ 
และแผนการท�างานของ WIPO IGC ต่อไปอีก 2 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2562) 

6.4 ประชุมหารือร่างกรอบเจรจาการประชุม
คณะกรรมการร ่วมระหว ่างรัฐว ่าด ้วยทรัพย ์สิน 
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Dok Mai mangoes (Sa Keow Province), Champadak, 
or Artocarpus champeden (Satul Province), coffee (Krabi 
Province), Gra Talay Noi Catfish (Phattalung Province), 
Dan Kwian earthen pottery (Nakorn Ratchasima 
Province), Yai Gam mangoes (Chantaburi Province) and 
Kiew Ngu glutinous (sticky) rice (Chiang Rai Province).

5.4 The DIP pushed for quality certification 
and control standards in line with international GI 
standards to earn the confidence of local and 
foreign consumers. This includes both external and 
internal controls. External control pertains to the 
following three items: rice crackers and ceramic bowls 
from Lampang and tea from Chiang Rai. The internal 
control covers the following 20 items: Mai Fai coffee, 
Koh Gred earthern pottery, Khun Pon Yang Kam beef, 
Nan Si Thong oranges, Yok Mlabri Nan, Huay Moong 
pineapples, Petchaburi limes, Tha Utain pineapples, 
Nakorn Phanom lynchees, Sa Kae Rung watershed 
raid fish from Uthai Thani, Nakorn Nayok plumage and 
sweet plum mangoes, Pichit Tha Koy pomelo, 
Petchaboon Leum Poor rice, Surin jasmine rice, 

Chumporn Pa La-Ou durians, Chumporn lady finger 
bananas, Chumporn Tawil yellow rice, Phuket Khao 
Talu coffee and pearls. 

5.5 The DIP continues to create market 
opportunities for communities and provincial 
business operators, such as the GI Market / IP Fair 
/ THAIFEX World of Food Asia / OTOP Mid-year and 
Local Economy 4.0 earning over 150 million baht for 
communities and 3.99 billion baht in market value. 

5.6 The DIP joined in ‘modern trade’ events 
such as Central Food Retail to promote and 
differentiate GI goods by setting up a permanent GI 
Corner for GI goods at each of the 100 branches of 
Central Food Retail and Tops Supermarket in provinces 
such as Chiang Mai, Lampang, Lopburi, Chantaburi, 
Pattaya, Phuket and Hat Yai. The plan is to establish 
a GI Corner at each Central Food Retail and Tops 
Supermarket branch nationwide. 

To boost sales opportunities in late 2017 during 
the New Year festival, the DIP promoted the inclusion 
of GI merchandise in over 10,000 New Year gift baskets, 
including gift baskets for which consumers select 
preferred items at the desired prices, quality and 
declared source of origin. This should boost income 
for farmers and widen their sources of revenue. 

 
5.7 The DIP assisted business operators 

in developing products and packaging to add value 
and provide wider selection of quality products for 
consumers. Fourteen of these products were Sakon 
Nakhon Kram fabric, Mud Mee silk, Lampang ceramic 
bowls, Chiang Mai Celadon, Lamphun dried gold 
textured longans, Jek Choey Sao Hai rice, Thung Gula 
Rong Hai jasmine rice, Chumporn lady finger bananas, 
Petchaburi Khanom Mor Gaeng dessert cakes, 
Prachinburi durians, Tha Koiy Phichit pomelos, Ban Ka 
pineapples, Chiang Rai Pu Lae pineapples and Trang 
grilled pork. 
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ทางปัญญาด้วยทรพัยากรพนัธกุรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ 
และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (WIPO 
Intergovernmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore: WIPO IGC) เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2561 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 หน่วยงาน 
อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงมหาดไทย /
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/ส�านักงานอัยการสูงสุด 
/ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) / ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และส�านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อ
พิจารณาปรับร่างกรอบการเจรจา WIPO IGC โดยมี
สาระส�าคัญของร่างกรอบเจรจาที่ครอบคลุมในประเด็น
การป้องกันการละเมิดและการกระท�าที่ไม่เหมาะสม และ
การได้รบัความยนิยอม การแบ่งปันผลประโยชน์ ทรพัยากร
พันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

6.5 เสนอ เรื่อง กรอบเจรจาการประชุมคณะ
กรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (WIPO 
Intergovernmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore: WIPO IGC) ภายใต้กรอบ
องค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก ตามทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่
องค์การทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO General Assembly: 
GA) ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 2 – 11 ตุลาคม 2560 มีมติเห็น
ชอบให้มกีารต่ออาณตัแิละแผนการท�างานของ WIPO IGC 
ต่อไปอกี 2 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) เพือ่ให้คณะผูแ้ทนเจรจา
ของไทยสามารถใช้เป็นพืน้ฐานในการเจรจาประชมุ WIPO 
IGC หรือจนกว่าจะสรุปผลการเจรจา WIPO IGC ได้ หรือ
จะมกีารเปลีย่นแปลงสาระส�าคญัของการเจรจาอย่างมนียั
ส�าคัญ

6.6 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกรอบ
เจรจาการประชมุ WIPO IGC เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2561 
ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เสนอ 

โดยคณะรฐัมนตรไีด้มคีวามเหน็ให้กระทรวงพาณชิย์ด�าเนนิ
การเจรจาบนพื้นฐานของนโยบายรัฐบาลในการห้าม
ท�าการผลติสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม (GMO) เชงิพาณชิย์ 
และเน้นการคุม้ครองในการปกป้องภมูปัิญญาท้องถิน่ และ
ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 
ทั้งในด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 

6.7 ประชุมคณะทำางานเตรียมการประชุม 
WIPO IGC ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (GRs) ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรมวิชาการ
เกษตร เพือ่เตรยีมการเจรจา และก�าหนดท่าทไีทยทีช่ดัเจน
และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของประเทศด้านทรพัยากร
พันธุกรรม ส�าหรับเข้าร่วมประชุม WIPO IGC ครั้งที่ 35  
ที่ก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561  
ณ ส�านักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำานึกให้กับบุคลากร เพื่อ
   ต่อต้านการทจุริตคอรัปช่ัน และกจิกรรม Corporate
  Social Responsibility: CSR ประจำาปี 2560

1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ ในการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 

2. อบรมเชงิปฏบิตักิารข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความตระหนักรู ้ 
และร่วมป้องกันการปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ ที่ส่งผลกระทบกับระบบราชการ เมื่อวันที่ 24 - 25 
พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
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  6. Genetic Resources (GRs) Traditional
  Knowledge (TK) and Traditional cultural
  expressions (TCEs)

 

6.1 Establishing a working group for the 
establishment of a central database for Genetic 
Resources (GRs), Traditional Knowledge (TK) and 
Traditional Cultural Expressions (TCEs) Chaired by 
the DIP director-general, the working group’s objective 
is to study and lay an operational, effective single 
standard framework for the central database system 
for Genetic Resources (GRs), Traditional Knowledge 
(TK) and Traditional Cultural Expressions (TCEs). This 
will also serve as a guideline for requesting budgetary 
allocations to support the project. 

  
6.2 Attending the 57th WIPO General 

Assembly The DIP participated in the 57th WIPO 
General Assembly on September 30 – October 6, 2017 
at the WIPO headquarters in Geneva, Switzerland. The 
Assembly considered the renewal of the mandate of 
the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge 
and Folklore (WIPO IGC). The majority of Member 
States, including developed countries, agreed in 
principle to renew WIPO IGC’s mandate for the next 
two years (2018 – 2019). The goal was to support the 
negotiation on Genetic Resources (GRs), Traditional 
Knowledge (TK) and Traditional Cultural Expressions 
(TCEs) with a view to reaching an agreement on a 
text(s) of an international legal instrument(s). 

6.3 Attending the 34th WIPO IGC meeting 
on TCEs Accompanied by representatives from the 
Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture and Office 
of the Attorney General, the DIP participated in the 34th 

WIPO IGC meeting on Traditional Cultural Expressions 
(TCEs) on June 12-16, 2017 at WIPO in Geneva, 
Switzerland. The meeting considered the draft texts 
pertaining to TCEs, especially major issues such as 
protection against unauthorized use/modification and 
the use of TCEs, scope of protection and sharing of 
benefits and TCEs rights management as well as the 
renewal of WIPO IGC’s mandate and its work plan for 
another two years (2018-2019). 

6.4 Holding the meeting to discuss the 
terms of the framework for negotiations in the WIPO 
Intergovernmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore (WIPO IGC) The meeting 
was held on February 2, 2018 with 20 related agencies 
including the following: Ministry of Culture, Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, Ministry of Natural 
Resources and Environment, Ministry of Health, Ministry 
of Industry, Ministry of Interior, Office of the Council of 
State, Office of the Attorney General, Princess Maha 
Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public 
Organization), National Center for Genetic Engineering 
and Biotechnology, Biodiversity-Based Economy 
Development Office (Public Organization). The major 
issues discussed included protection against 
infringements and inappropriate actions and obtaining 
permission, sharing benefits from genetic resources, 
traditional knowledge and traditional cultural expressions. 

 
6.5 Submission for approval of the 

negotiation framework for the WIPO Intergovernmental 
Committee on Intellectual Property and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and Folklore 
(WIPO IGC) As the 57th WIPO General Assembly (GA) 
held during October 2-11, 2017, resolved to renew the 
mandate of the WIPO IGC and its work plan for another 
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3. อบรมข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่รมทรพัย์สิน
ทางปัญญา เพื่อสร้างจิตส�านึกการเป็นข้าราชการที่ดี และ
ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ในสังคมไทย ในเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” พร้อมทั้ง
ศึกษาดูงานรูปแบบกลโกง การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ 
ต้านโกง ส�านักงาน ป.ป.ช.

4. ฝึกอบรมหลกัสตูร “การเสรมิสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2560 – 9 เมษายน 2560 เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการเป็น
ข้าราชการ และปลูกจิตส�านึกของการเป็นข้าราชการที่ดี 
การปฏิบัติงานด้วยความโปรงใส่ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

5. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เพื่อปลูกและ 
ปลุกจิตส�านึกในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อ 
วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

6. จัดกิจรรมมอบความสุข สนุกสนาน และ 
มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียน โดยนายทศพล ทังสุบุตร 
อธบิดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา ได้อ่านสารนายกรฐัมนตรี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานวันเด็กแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดต�าหนักใต้ 
จังหวัดนนทบุรี 
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two years (2017-2018), the negotiation framework was 
required to allow Thai negotiators to participate in WIPO 
IGC negotiations. . 

6.6 Cabinet approval of the WIPO ICG 
negotiation framework The Thai Cabinet approved 
the WIPO IGC negotiation framework on March  
13, 2018, as proposed by the DIP, the Ministry of 
Commerce. The Cabinet agreed to allow the Ministry 
of Commerce to proceed with the negotiations based 
on the Thai government’s policy in opposing the making 
of genetically modified organisms (GMOs) for commercial 
purposes. The Cabinet also stressed the importance 
of protecting traditional knowledge and resources and 
biodiversity of communities in terms of gaining access 
and sharing of benefits.

6.7 On February 16, 2018, the DIP and the 
working committee of WIPO IGC held the first 
meeting for 2018 to discuss genetic resources (GRs) 
issues at the Department of Agriculture. The purpose 
was prepare for negotiations at the 35th WIPO IGC 
(March 19-23, 2018) in Geneva, Switzerland. The aim 
was to clearly specify Thailand’s stance and protect 
Thailand’s best interests regarding genetic resources. 

  The DIP hosted an anti-corruption 
  awareness campaign and Corporate 
  Social Responsibility (CSR) activities 
  in 2017 as follows:

 1. The DIP participated in volunteering 
activities related to the Royal Cremation Ceremony for 
the late King Bhumibol Adulyadej at Bua Kwan temple 
in Nonthaburi Province on October 20, 2017. 

2. The DIP held a workshop on November 
24-25, 2017 in Kanchanaburi Province for the 
Department’s civil servants and officials with the aim 
of enhancing skills/knowledge in combating fraud and 
inappropriate activities affecting the civil service. 

3. The DIP hosted a seminar entitled “Conflict 
of interests” on January 17, 2018, at the Office of the 
National Anti-Corruption Commission Anti-Fraud 
Museum to raise awareness on corruption in Thai 
society and learn about the various types of fraud and 
prevention/suppression of fraud. 

4. The DIP held a seminar ent i t led 
“Strengthening the Capabilities of Newly-Hired Civil 
Servants” (2nd Group) from February 20 to April 9, 
2017. The seminar aimed to raise awareness among 
civil servants about ethics, integrity, maintaining work 
transparency and avoiding conflicts of interests. 

5. The DIP hosted a seminar to exchange 
views on fraud and raise awareness about the need to 
prevent conflicts of interests among civil servants and 
officials on April 24, 2017 at the Department of 
Intellectual Property. 

6. The DIP organized an event to celebrate 
the National Children’s Day for students at Wat Tam 
Nak Taiy school in Nonthaburi Province where the 
Director-General of the DIP, Mr. Thosapone Dansuputra, 
conveyed Prime Minister Prayut Chan-o-cha’s message 
to the students. 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�าเนินภารกิจด้าน
การต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประเทศ บริหารจัดการความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีส่วนร่วมในประเด็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเวทีโลก เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
และความตระหนกัด้านทรพัย์สนิทางปัญญาในเวทรีะหว่าง
ประเทศ ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการไทยใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการในต่างประเทศ รวมทั้งผลักดันให้
ทรัพย์สินทางปัญญาไทยได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม
และแก้ไขปัญหากรณีทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 
ถูกละเมิดในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภารกิจ
หลักดังกล่าวมีสาระส�าคัญโดยสังเขป ดังนี้

1. การดำาเนินงานภายใต้องค์การระหว่างประเทศ
 ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรพัย์สนิทางปัญญาเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ
หลกัของไทยภายใต้กรอบองค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก 
(World Intellectual Property Organization: WIPO) โดยได้
ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าภายใต้
กรอบการประชุมต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมสมัชชา
ใหญ่ WIPO (WIPO General Assembly) ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส อย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งล่าสุดได้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 ซึ่งอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กล่าวถ้อยแถลงเพ่ือสนับสนุน
การด�าเนินงานของ WIPO ที่เป็นประโยชน์กับไทย เช่น 
การต่ออาณัติการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างรัฐ
ว่าด้วยทรัพย์สนิทางปัญญา ทรพัยากรพนัธกุรรม ภมูปัิญญา 
ท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมด้ังเดิม (The 
WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge 
and Folklore: WIPO IGC) การสนบัสนนุการยกร่างสนธสิญัญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(Design Law Treaty) และการจัดต้ังส�านักงานสาขาของ  
WIPO ในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ให้ความส�าคัญและ
เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี TRIPS (TRIPS Council) 
ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างต่อเนือ่ง เพือ่
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและความยืดหยุ ่น

ภายใต้ความตกลงทริปส์ของประเทศสมาชิก WTO และ
ร่วมผลกัดนัการให้สตัยาบนัปฏญิญาโดฮาว่าด้วยความตกลง
ทริปส์และการสาธารณสุข (Doha Declaration on TRIPS 
and Public Health) จนท�าให้ความตกลงทรปิส์ได้รบัการแก้ไข
เพือ่เพิม่ความยดืหยุน่ให้กบัประเทศสมาชกิทีไ่ม่มศีกัยภาพ
ในการเข้าถึงยาได้ส�าเร็จในวันที่ 23 มกราคม 2560

ในส่วนของการสนบัสนนุการเข้าเป็นภาคคีวามตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรพัย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์ 
น�าโดยปลดักระทรวงพาณชิย์ (นางสาววบิลูย์ลกัษณ์ ร่วมรกัษ์) 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมด้วยเอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การการค้าโลกและองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้ย่ืนภาคยานุวัติสารเพื่อ 
เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเพื่ออ�านวยความสะดวกใน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 
(Madrid Protocol for the Registration of International 
Trademark) ต่อผู ้อ�านวยการใหญ่ WIPO ในวันที่ 7 
สงิหาคม 2560 และมผีลบงัคบัใช้อย่างเป็นทางการส�าหรบั
ประเทศไทยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยไทย 
เป็นสมาชิกล�าดับที่ 99 ของพิธีสารดังกล่าว การเข้าร่วม
เป็นภาคีพิธีสารมาดริด จะช่วยอ�านวยความสะดวกแก ่
ผูป้ระกอบการไทยในการยืน่ค�าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมาย 
การค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบัน พิธีสารมาดริดครอบคลุม
ประเทศสมาชิกรวม 100 ประเทศ 116 ดินแดน

2. ภารกิจการเจรจาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเวที 
 ระหว่างประเทศ ทัง้ทวภิาค ีพหภุาค ีและระดบัภมูภิาค

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานหลักของ
ไทยที่รับผิดชอบการเจรจาประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และภูมิภาค  
ทีส่�าคญัได้แก่ การเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัในการเข้าร่วม

ภารกิจด้านการต่างประเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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The Department of Intellectual Property (DIP) 
has been performing a very broad range of international 
activities during the past year. This includes supporting 
of the development of the country’s intellectual property 
system internationally, managing international 
cooperation in the term of intellectual property, taking 
parts in international issues related to intellectual 
property, enhance public awareness on intellectual 
property in international aspects, supporting Thai 
entrepreneurs in utilizing intellectual property as a tool 
in creating value-added for goods and services in foreign 
markets, ensuring that Thai intellectual properties are 
appropriately protected abroad, as well as coordinating 
to make sure that the Thai intellectual property rights 
infringed abroad are appropriately taken care of.  
The achievements of the DIP in this important area 
during the past year may be elaborated in detail as follows;

1. Works related to international organizations  
 concerning intellectual property

The DIP is Thailand’s main organization 
representing Thailand under the World Intellectual 
Property Organization (WIPO), and it functions this task 
affectively over the years by various ways and means 
including furnishing expert delegations to take parts in 
important meetings in WIPO, Geneva, Switzerland. It 
actively and efficiently participated in the most recent 
WIPO General Assembly meeting which was held during 
30 September – 6 October 2017, where the Director 

General of the DIP delivered his speech in supporting 
WIPO’s main functions that are of interests to Thailand 
including the extension of the mandate for WIPO 
Intergovernmental Committee on Intellectual Property 
and Genetic Resources, Traditional Knowledge and 
Folklore (WIPO IGC), the drafting of the Design Law 
Treaty, and the establishment of WIPO’s External 
Offices.

The DIP also attaches great importance to the 
TRIPS Council setting up under the World Trade 
Organization (WTO), and has actively participated in it 
with an aim to oversee and ensure the consistency of 
laws, regulations and practices imposed by WTO 
members with regards to the TRIPS Agreement.  
The Department joined efforts with other members in 
successfully put forth the Doha Declaration on TRIPS 
and Public Health into effect, resulting in amendment 
to the TRIPS Agreement in 23 January 2017 so that 
the countries with limited capability could get access 
to medicines without breaching the Agreement. 

With regards to accession to international treaties 
concerning intellectual property governed by WIPO, the 
Permanent Secretary of Commerce (Ms. Wiboonlasana 
Ruamraksa), the Director General of the Department of 
Intellectual Property, and the Ambassador Permanent 
Representative of Thailand to the WTO and WIPO 
submitted Thailand’s instrument of accession to Madrid 
Protocol for the Registration of International Trademark 
to WIPO’s Director General on 7 August 2017, making 
Thailand the 99th member of the Protocol. The Madrid 
Protocol became effective to Thailand on 7 November 
2017, and since then has been easing Thai entrepreneurs 
seeking for trademark protections in member countries 
and territories governed by the Protocol. It is worth 
mentioned that at present, the Madrid Protocol is 
acceded by 100 countries and 116 territories across 
the globe.

International Accomplishments of the Department of Intellectual 
Property
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การเจรจา WIPO IGC ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลักดัน 
การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
การแสดงออกทางวฒันธรรมดัง้เดมิ (GRTKFL) เพือ่ป้องกนั
การลักลอบใช้ทรัพยากรพันธุกรรม ส่งเสริมการเปิดเผย
แหล่งที่มาของทรัพยากร และการแบ่งปันผลประโยชน ์
ที่ เป ็นธรรม ซึ่งเป ็นเรื่องที่ ไทยในฐานะประเทศที่ม ี
ความหลากหลายทางชีวภาพให้ความส�าคัญมาอย่าง 
ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังเข้าร่วม 
การเจรจาหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งเป็น
ความตกลงการค้าเสรีที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง ร่วมกับ
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย 
เกาหลี ญี่ปุ ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซ่ึงข้อบท 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงดังกล่าว
ครอบคลุมประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 
และมีความซับซ้อนที่สุดที่อาเซียนเคยเจรจากับประเทศ
นอกกลุ่ม ประกอบด้วย 13 เรื่องหลัก รวมมากกว่า 100 
ข้อบท ปัจจุบันคณะท�างานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ภายใต้ RCEP ได้มีการเจรจามาแล้ว 16 รอบ ซึ่ง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะผลักดันการเจรจาให้ประสบ
ความส�าเร็จภายในกรอบระยะเวลาและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประเทศไทยในภาพรวมต่อไป

ส�าหรับการหารือระดับทวิภาคี กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้มกีารหารอืและจดัท�ารายงานสรปุผลพฒันา
การด้านทรพัย์สนิทางปัญญาของประเทศแจ้งต่อส�านกังาน
ผูแ้ทนการค้าสหรัฐฯ (United States Trade Representative: 
USTR) รวมทั้งจัดให้มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สหรัฐฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประกอบการพิจารณาจัดอันดับการคุ ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 
301 พเิศษ ซึง่เป็นผลให้ USTR ตระหนกัถงึพฒันาการและ
การให้ความส�าคญัในระดบันโยบายของไทยในการพฒันา
ระบบทรพัย์สนิทางปัญญาซึง่รวมถงึการปรบัปรงุกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาภาระงานค้างของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และการด�าเนินงานป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในภาพรวม  
ส่งผลให้ USTR ประกาศเปิดการพิจารณานอกรอบ (Out-
of-Cycle Review) สถานะการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา
ของไทยในวันที่ 15 กันยายน 2560 และปรับลดไทยลง 
จากประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch 

List: PWL) เป็นประเทศทีต้่องจบัตามอง (Watch List: WL) 
เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในการ 
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความเช่ือม่ัน
ให้แก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับสถานะการคุ ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรฐานสากล

3. การดำาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สิน 
 ทางปัญญาระหว่างประเทศ

ในปี 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�าเนิน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยอย่างครอบคลมุในทกุด้าน ทัง้การส่งเสรมิ 
การสร้างสรรค์ การพฒันาระบบการคุม้ครอง การใช้ประโยชน์
จากทรพัย์สนิทางปัญญาในเชงิพาณชิย์ และการป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้มีความร่วมมือ 
กับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อย่างรอบด้าน เช่น

● เข้าร่วมการประชุมคณะท�างานความร่วมมือ
ด้านทรพัย์สนิทางปัญญาอาเซยีน (ASEAN Working Group 
on Intellectual Property Cooperation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนต่อเนื่องภายหลังการเข้าเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน ใน 4 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ การพฒันาระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ 
การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในภาพ
รวม การบรูณาการระบบทรพัย์สนิทางปัญญาของอาเซยีน 
และการส่งเสริมการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 
ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นเวทีการหารือความร่วมมือ 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
กับประเทศนอกกลุ่ม เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป 
และสหรัฐฯ
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2. Works concerning bilateral, multilateral and  
 regional negotiations 

The Department of Intellectual Property is the 
main Thai agency responsible for international 
negotiations concerning intellectual property in all 
forums, including bilateral, multilateral and regional. 
Since Thailand is one of the World’s most bio-diverted 
countries, the Department’s important tasks in the forum 
include representing Thailand in WTO IGC to push forth 
the appropriate protection regimes for genetic 
resources, traditional knowledge and folklore (GRTKFL) 
against misappropriation via introducing the disclosure 
of origin and benefit sharing schemes internationally.

The Department of Intellectual Property is taking 
part in the negotiation to conclude the Intellectual 
Property Chapter under the Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) which is the free trade 
agreement initiated by ASEAN and participated by six 
of ASEAN dialogue partners namely, Australia China, 
India, Japan, Republic of Korea, and New Zealand.  
The Intellectual Property Chapter under the agreement 
covers a wide range of intellectual property issues, and 
arguably the most complicated agreement that ASEAN 
has been experiencing. It comprises of thirteen sub-
Chapters and more than 100 Articles. The Department 
of Intellectual Property has actively taken part in the 
Working Group on Intellectual Property under RCEP 
where the total of 16 rounds of negotiations have been 
committed with a view to conclude the negotiation on 
this chapter under the limited timeframe while ensuring 
that the outcomes are most beneficial to Thailand.

As for bilateral agreements, the Department of 
Intellectual Property has had very productive consultations 
with the United States Trade Representative (USTR) to 
ensure that the Agency has accurate and up-to-date 
information on Thailand’s intellectual property system 
in determining Thailand’s status in accordance with the 
US Special 301 Report. The DIP also furnished reports 
on the latest development of the country’s intellectual 
property system including the strong political wills of 
Thailand in developing the intellectual property system 
of the country in all aspects. The efforts came to a 

success as the USTR upgraded the status of Thailand 
concerning intellectual property protection from the 
Priority Watch List to the Watch List during its Out-of-
Cycle Review on September 15, 2017.

3. International Cooperation on Intellectual  
 Property 

In the year 2017, the Department of Intellectual 
Property engaged in a number of international 
cooperation with its foreign dialogue partners with a 
view to share experience and sustainably develop the 
intellectual property system of the country in all aspects 
namely, the creation, protection, commercialization and 
enforcement of IPR. These activities could be illustrated 
as follows;

● Participating in the ASEAN Working Group 
on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) which 
is the forum aimed at facilitating further development 
of the intellectual property system in ASEAN after it 
had integrated into the ASEAN Economic Community 
(AEC) in four strategic goals namely, a more robust 
ASEAN IP System including its IP Offices and IP 
infrastructures, a development of regional IP platforms 
and infrastructures is such a way to contribute to 
enhancing the ASEAN Economic Community, a 
development of an expanded and inclusive ASEAN IP 
Ecosystem, and the enhancement of regional 
mechanisms to promote asset creat ion and 
commercialization, particularly geographical indications 
and traditional knowledge. The AWGIPC is also the 
forum served as the cooperation platform on intellectual 
property between ASEAN Member States and foreign 
dialogue partners such as Japan, China, Republic of 
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● กิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค โดย
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้าร่วมการประชุมคณะ 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบเอเปค 
(APEC IPEG) เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางความร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง  
โดยล่าสุดได้น�าเสนอที่ประชุมถึงการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ของไทย 
ผ่านเว็บไซต์ IP Mart ที่ได้มีการเริ่มด�าเนินการในรูปแบบ
ใหม่ (re-launch) ที่อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และ
ครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

● กรมทรัพย์สินทางปัญญายังให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาความร ่วมมือกับส�านักงานทรัพย ์ สิน 
ทางปัญญาต่างๆ โดยได้จัดท�าบันทึกความร่วมมือ 
ด ้านทรัพย ์สินทางป ัญญากับส�านักงานทรัพย ์ สิน 
ทางปัญญาแห่งสปป. ลาว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 
รวมทั้งร่วมออกบูธให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาไทยใน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 25 
เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี ้ยงัมคีวามร่วมมอื
กับส�านักงานควบคุมคุณภาพ กักกัน และตรวจสอบสินค้า
เกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) 

เพื่อแลกเปลี่ยนการจดทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ระหว่างกัน โดยได้น�าคณะผู้แทนจีนลงพื้น
ที่ตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้า GI ไทย 3 รายการ ซึ่งเป็นที่
นิยมในประเทศจีน ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 
มะขามหวานเพชรบูรณ์ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
เพ่ือประกอบการยื่นค�าขอจดทะเบียนในประเทศจีน 
ต่อไป 

4. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ 
 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการทำาตลาด 
 สนิค้าในต่างประเทศ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 กรณีทรัพย ์สินทางป ัญญาไทยถูกละเมิดใน 
 ต่างประเทศ

กรมทรัพย ์ สินทางป ัญญาได ้ให ้ความส�าคัญ 
อย่างมากต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
แก่หน่วยงานด้านการวจิยัและพฒันา ผูป้ระกอบการ SME 
และประชาชนทั่วไปในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
เครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และ 
การท�าตลาดสินค้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้
จัดการสัมมนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาอาเซียน 2559 – 2568 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการ 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยสามารถใช้ทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเพือ่พฒันาและสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าและ
บริการของตน รวมทั้งได้รับทราบแนวทางการด�าเนินการ
ทีเ่หมาะสมในกรณทีีท่รพัย์สนิทางปัญญาของตนถกูละเมดิ
ในต่างประเทศด้วยจะเห็นได้ว่าภารกิจของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศมี
ความหลากหลาย ครอบคลมุทกุมติทิัง้ในด้านความสมัพนัธ์
กบัองค์การด้านทรพัย์สินทางปัญญาของโลก ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาค 
ส่งเสริมผู้ประกอบการในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
เครือ่งมือในการด�าเนนิธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ จนถงึ
การให้ค�าปรึกษากรณีทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย 
ถูกละเมิดในต่างประเทศ ซ่ึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จะมุ่งม่ันพัฒนาการด�าเนินงานด้านการต่างประเทศ เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 
ให้สอดรับกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นต่อไป
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Korea, the European Union, and the United States of 
America.

● Participating in the cooperation on intellectual 
property under the APEC framework. The Department 
of Intellectual Property has actively participated in the 
APEC Intellectual Property Expert Group (IPEG) 
meetings to enhance the cooperation among APEC 
member countries to further develop the IPR regimes. 
In the most recent meeting, the representative of 
Department of Intellectual Property shared with the 
meeting on Thailand’s practices in promoting 
commercialization of intellectual property through IP 
Mart Website, which was recently re-launched with 
more user-friendly functions.

● The Department of Intellectual Property 
attaches importance to the cooperation with other 
intellectual property offices. It concluded various types 
of cooperation documents including the Memorandum 
of Understandings (MOUs) and Work Plans with a 
number of its partners to secure meaningful cooperation. 
More recently on 15 September 2017, the Department 
of Intellectual Property successfully concluded the MOU 
with the Department of Intellectual Property of the Lao 
PDR, and since then has actively participated a number 
of cooperation with the Office including setting up the 
Thai information booth in the IP Fair event in Vientiane 
during 25 April – 1 May 2017. The Department also 
maintained a very fruitful cooperation with the General 
Administration of Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine, P.R. China (AQSIQ) in exchanging 
protections of GI products between Thailand and P.R. 
China. The study visit of AQSIQ to Thailand to explore 
the production sites of the three Thai famous GI 
products namely, Pakpanang Tabtim Siam Pomelo, 
Phetchabun Sweet Tamarind, and Thung Kula Rong-Hai 
Thai Hom Mali Rice has proven to be a success, and 
the registration for protection of such GIs in P.R. China 
is currently underway. 

4. The Enhancement of better understanding on  
 IP as a tool to penetrate foreign markets, and  
 appropriate measures to be taken when Thai  
 IPs are infringed in foreign countries

The Department of Intellectual Property attaches 
great importance in promoting accurate and appropriate 
understanding and awareness to R&D institutes, SMEs, 
and general public on how intellectual property could 
be useful in creating value added to Thai goods and 
services abroad. It organized a series of seminars and 
meetings under the framework of the ASEAN IPR Action 
Plan 2016 – 2025 to ensure that Thai entrepreneurs 
are aware of the importance of IP, and how useful it 
is in further creating value added to their goods and 
services. They also provided suggestions on steps Thai 
entrepreneurs should take in protecting their intellectual 
property when entering global market, and when their 
IP are found infringed oversees. 

In conclusion, the accomplishments of the DIP 
with regards to international affairs in 2017 cover wide 
ranges of issues from representing the country in 
international forums, facilitating and engaging in 
cooperation and consultation activities with the country’s 
dialogue partners, to providing guidance to Thai 
entrepreneurs on appropriate measures to globally 
protect and enforce Thai intellectual properties.  
The Department of Intellectual Property stays committed 
to deliver better services on this challenging tasks for 
the benefits of Thai intellectual property right owners 
in the rapidly changing of global circumstances.
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หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง สหรัฐอเมริกาได้
ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลก ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากเป็นประเทศผู้ชนะสงครามและได้รับผลกระทบ
จากความบอบช�้าของสงครามน้อยที่สุด1 ประกอบกับมี 
การลงทุนสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ือทดแทน
สิ่งที่ได้รับความเสียหายในช่วงสงครามโลก ตลอดจนมี 
การเปิดตลาดการค้าเสรีและลดข้อจ�ากัดทางการค้า  
จนเรยีกได้ว่าเป็น “ยคุทองแห่งระบบทนุนยิม”2 และส่งผลให้
สหรัฐฯ ได้เข้ามามีบทบาททั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองของโลกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2516 
สหรัฐฯ เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ การว่างงาน3 และวิกฤต
น�้ามันอันเกิดจากความตึงเครียดทางการทหารระหว่าง
อสิราเอลและชาตอิาหรบั ส่งผลให้การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของสหรัฐฯ ลดลง4 ซึ่งเป็นแรงผลักดันประการหนึ่งที่ท�าให้
รัฐบาลสหรัฐฯ ออกกฎหมายการค้าสหรัฐฯ (Trade Act of 
1974)5 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยกระตุ้น
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมระหว่างสหรัฐฯ กับ
ประเทศคู่ค้า และเพื่อส่งเสริมการจ้างงานในสหรัฐฯ 

บทบัญญตัขิองกฎหมายการค้าสหรฐัฯ ทีม่คีวามส�าคญั
และได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย คือ มาตรา 301 
พิเศษ (Special 301) ที่ก�าหนดให้ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ 
(United States Trade Representative: USTR) ระบรุายชือ่

ประเทศคู ่ค ้าที่บกพร ่องในการคุ ้มครองทรัพย ์สิน 
ทางปัญญาอย่างร้ายแรง เรียกว่า “Priority Foreign 
Countries” (PFC) และเพือ่ประโยชน์ในการตดิตามสถานะ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าต่างๆ 
USTR ได้สร้างบัญชีรายชื่อประเทศคู่ค้าอีก 2 กลุ่ม คือ 
บัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: 
PWL) และบญัชีประเทศทีต้่องจบัตามอง (Watch List: WL)6 

ท�าให้มีบญัชีรายช่ือประเทศคู่ค้าทัง้หมด 3 กลุ่ม ตามระดบั
การให้ความคุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีส่หรฐัฯ เฝ้าจบัตา
มองมาโดยตลอดตั้งแต่การประเมินสถานะครั้งแรก เมื่อปี 
2532 และเคยถูกจัดสถานะมาแล ้วครบทุกบัญชี  
โดยระหว่างปี 2550 - 2560 ไทยอยูใ่นบญัช ีPWL แต่ล่าสดุ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 USTR ได้ประกาศผล 
การทบทวนสถานะนอกรอบ (Out-of-Cycle Review: OCR) 
ปรับสถานะของไทยให้ดีขึ้นเป็น WL ความส�าเร็จมิได้ 
เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนและมิได้เป็นผลงานของบุคคลใด
บคุคลหนึง่หรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ หากแต่เป็นผล
มาจากการผลักดนัร่วมกนัขององคาพยพต่างๆ อย่างจรงิจงั
และต่อเนื่อง ภายใต้การน�าของรัฐบาล และการขับเคลื่อน
ของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงปัจจัย
ส�าคัญสู่ความส�าเร็จในครั้งนี้ ซึ่งอาจสรุปได้เป็นปัจจัย  
“4Ps” ดังนี้
1. กรอบนโยบายการทำางานที่ชัดเจน 
 (Policy Framework) 

ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้กรอบ
ความตกลงการค้าและการลงทุน (Trade and Investment 
Framework Agreement: TIFA) ระหว่างไทย – สหรัฐฯ  
เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2559 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า  
ไทยควรมีกรอบการท�างานที่ชัดเจนในการผลักดันให้
สหรัฐฯ ปรับสถานะไทยออกจากบัญชี PWL อันน�าไปสู่

1 http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/01-01-02.html
2 http://www.thaivi.org/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B5-1973/
3 http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/14.htm
4 http://www.thaivi.org/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B5-1973/
5 19 U.S.C. ch. 12
6 2017 Special 301 Report หน้า 1

ปัจจัย “4Ps” ในการผลักดันให้ไทยหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ 
(Priority Watch List: PWL)
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After the end of World War II, the United States 
(U.S.) became the world’s economic superpower.  
This is partly attributable to the fact that the U.S. was 
one of World War II’s winning nations least affected by 
the war1. Other key contributing factors were the 
government’s investment in building infrastructures to 
replace those damaged by the war and the opening 
of free markets with the easing of trade restrictions. 
Such a period was known as “the Golden Age of 
Capitalism”2. Thus, the U.S. had played a significant 
role in the global economy and politics. However, in 
1973, the U.S. was confronted with inflation, 
unemployment3  and an oil crisis stemming from military 
tensions between Israel and Arab nations. The stated 
difficulties disrupted the U.S.’ economic growth,4 and 
were considered as triggers for its government to enact  
the Trade Act of 19745 in order to foster economic 
growth by ensuring free and fair competition between 
the U.S. and its trading partners and to promote 
employment in the U.S.

The significant and widely known provision of 
the abovementioned Act is the Special 301 which 
requires the United States Trade Representative (USTR) 
to designate trading partners where IP protection and 
enforcement was severely unacceptable as “Priority 
Foreign Countries” (PFC). And the purpose of monitoring 
the situation in the U.S.’ trading partners, the USTR 
created two more tiers, namely, the Priority Watch List 
(PWL) and Watch List (WL)6. Hence, there are three 
lists of U.S. trading partners characterized by the level 
of intellectual property protection and enforcement.  
Thailand has been placed on one of lists since the first 
designation in 1989 and has been on every list. In 2007 

– 2017, Thailand was placed on the PWL. However, 
the latest Out-of-Cycle Review (OCR) announced by 
the USTR on December 15 2018 resulted in an upgrade 
of Thailand’s  status to the WL. This success could 
not have been accomplished overnight, nor could the 
achievement have been claimed by any single person 
or organization. It is the result of joint and concerted 
efforts taken seriously and continued by all relevant 
sectors led by the government and actively steered by 
the Ministry of Commerce, by the Department of 
Intellectual Property, as well as other relevant agencies.  
The author would like to take this opportunity to 
elaborate on the 4Ps of this success as follows:

1. Clear Policy Framework
On April 20, 2016, at the meeting between  

Thai and U.S. senior officials under the Trade and 
Investment Framework Agreement (TIFA), both parties 
agreed that Thailand should have a clear policy 
framework in place in order to have Thailand removed 
from the PWL. This led to a joint discussion session 
on August 24, 2016, in which the IP Work Plan was 
developed. The U.S. has given particular interests to 
the 4 key areas described below.

(1) Strict law enforcement to suppress IP 
infringement efforts.

(2) Legislative reform and accession to 
international agreements, particularly, an amendment 
of copyright law in order to enhance protection against 
online piracy and accession to the WIPO Internet 
Treaties (WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT)), the 
Madrid Protocol regarding International Trademark 

1 http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/01-01-02.html
2 http://www.thaivi.org/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B5-1973/
3 http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/14.htm
4 http://www.thaivi.org/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B5-1973/
5 19 U.S.C. ch. 12
6 2017 Special 301 Report, page 1

“4Ps” Prompting Thailand’s Removal from the Priority Watch List (PWL)
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การหารืออย่างเข้มข้นและการสรุปแผนงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP Work Plan) ร่วมกันเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2559 โดยประเด็นที่สหรัฐฯ ให้ความส�าคัญอาจสรุปได้ 
เป็น 4 ด้าน ได้แก่  

(1) การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพือ่ยบัยัง้
การกระท�าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(2) การปรับปรุ งกฎหมายให ้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเข้าเป็นภาคี
ความตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมาย
ลิขสิทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมี
ลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
อินเทอร์เน็ตขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Internet Treaties) จ�านวน 2 ฉบบั (WIPO Copyright Treaty 
(WCT) และ WIPO Performances and Phonograms Treaty 
(WPPT)) การเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริดว่าด้วย 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 
(Madrid Protocol) และการเข้าเป็นภาคีความตกลง 
กรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบระหว่าง
ประเทศ (Hague Agreement)

(3) การแก้ไขปัญหางานค้างสะสม (Backlog)  
การจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

(4) การส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนได้เสยี เช่น การเผยแพร่ข้อมลูผลการปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการเปิดโอกาส 
ให้ภาคเอกชนเจ้าของทรพัย์สนิทางปัญญามส่ีวนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการแก้ไขกฎหมาย เป็นต้น 

กรมทรัพย์สนิทางปัญญาได้เสนอร่าง IP Work Plan 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งชาติ (คทป.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ IP Work Plan และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ ดังนั้น IP Work Plan  
ดังกล่าวจึงเป็นกรอบนโยบายในการท�างานของไทย 
และสหรัฐฯ ในการปรับสถานะไทยออกจากบัญชี PWL

 
2. ความมุ่งมั่นทางการเมือง (Political Commitment)

เมื่อมีกรอบนโยบายในการท�างานที่ชัดเจนแล้ว 
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ไทยได้รับการปรับสถานะที่ดีข้ึน คือ 
ความมุ่งมั่นทางการเมืองในอันที่จะการขับเคลื่อนกรอบ 

นโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากกรณีนายก
รัฐมนตรี ได้กล่าวในฐานะประธานการประชุม คทป.  
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ขอบคุณทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงฝ่ายความมั่นคงที่ได้ร่วมกันด�าเนิน
การในเรื่องกฎหมายและการป้องกันและปราบปราม 
การละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา ซึง่จะต้องเร่งรดัด�าเนนิการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรัดการตรวจสอบ
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของรฐับาล ตลอดจนเน้นย�า้ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และประชาชนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางการด�าเนินการต่างๆ ด้วย7 

ส�าหรบัเรือ่งการปราบปรามการละเมดิ ในการประชมุ
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ 
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�าเนินการให้เห็นผล 
ที่ชัดเจนภายใน 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2560) และ
หลังจากที่สหรัฐฯ ได้เปิดการทบทวนสถานะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle 
Review: OCR) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2560 รับทราบการเปิด 
ทบทวนดังกล่าว และส่ังการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได ้แก ่  กระทรวงมหาดไทย กองอ�านวยการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  
กรมสอบสวนคดพีเิศษ และกรมศลุกากร ด�าเนนิการปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด จริงจัง และ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ 11 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้า
เอ็มบีเค ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ตลาดนัดจตุจักร  
ย่านการค้าคลองถม ย่านการค้าบ้านหม้อ ย่านการค้า 

7 http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/260



รายงานงบการเงิน
Reporting of Financial Statements

สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
Statistics of the Department of Intellectual Property 69

7 http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/260

Registration and the Hague Agreement regarding 
International Design Patent Registration.

(3) Addressing backlog of patent and trademark 
applications.

(4) Promotion of transparency and stakeholder 
engagement e.g. issue of regular public report on IP 
enforcement and provide interested parties opportunities 
to provide inputs on draft amendments.

The Department of Intellectual Property (DIP) 
proposed a draft IP Work Plan the National Committee 
on Intellectual Property Policy presided over by the 
Prime Minister General Prayut Chan-o-cha on August 
25, 2016. The meeting approved the proposed IP Work 
Plan and assigned the relevant agencies to take further 
actions. This IP Work Plan has been considered as a 
policy framework for both Thailand and the U.S. in 
working toward the removal of Thailand from the PWL.

2. Political Commitment
After having a clear policy framework, the 

important factor which led to an upgrade of Thailand’s 
status was the political commitment to put the policy 
framework into actions. For example, on August 25, 
2016, at the National Committee on Intellectual Property 
Policy, the Prime Minister instructed relevant agencies, 
including the Internal Affairs Division, to expedite their 
operations related to legislative amendments and IP 
enforcement, as well as speeding up patent and 
trademark examinations pursuant to the government 
policy. The Prime Minister also addressed the 
importance of communicating information and updates 
on IP to both government officials and the public to 
create uniform understanding in the government policies 
and implementation7.

Specifically on IP enforcement, on May 26, 2017, 
at the meeting of the International Economic Policy 
Committee, the Prime Minister instructed all relevant 
agencies to expedite their efforts to create tangible 
outcomes within three months (from June to August 

2017). Not long after the Out-of-Cycle Review (OCR) 
was initiated by the USTR on September 15, 2017, the 
Cabinet resolution on October 17, 2017 acknowledged 
the commencement of the OCR and instructed agencies 
i.e. the Ministry of Interior, Internal Security Operations 
Command, Royal Thai Police, Department of Special 
Investigation, and the Customs Department to take 
serious and continuous enforcement to suppress 
infringing activities in, among others, the following 11 
zones:  MBK Shopping Center, Pantip Plaza, Chatuchak 
Market, Klong Thom Market, Ban Mo Market, Sukhumvit 
(Soi 3 – 19) Street Market, Patpong Night Market, Rong 
Kluea Market (Sa Kaeo Province), IT City (Pattaya City), 
Patong Beach (Phuket Province), and Karon Beach 
(Phuket Province). 

In announcing the removal of Thailand from the 
PWL, the U.S. expressed its appreciation for the positive 
actions taken by the Thai government including 
development of the clear policy framework under the 
National Committee on Intellectual Property Policy  
chaired by the Prime Minister and establishment of the 
Sub-Committee on Intellectual Property enforcement 
chaired by a deputy prime minister (General Prawit 
Wongsuwan), which has led to enhanced coordination 
among all enforcement agencies. In addition, the U.S. 
also appreciated an establishment of the IP Enforcement 
Center (IPEC) to enhance IP enforcement operations 
in 5 areas, namely, MBK Shopping Center, Chatuchak 
Market, Rong Kluea Market (Sa Kaeo Province), Patong 
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ริมถนนสุขุมวิท (ซอย 3 - 19) ย่านการค้าพัฒน์พงศ์  
ตลาดโรงเกลือ (จังหวัดสระแก้ว) ศูนย์การค้า  ไอทีซิตี้  
(เมืองพัทยา) หาดป่าตอง (จังหวัดภูเก็ต) และหาดกะรน 
(จังหวัดภูเก็ต) 

ทั้งนี้ ในการประกาศปรับสถานะของไทยออกจาก
บญัช ีPWL สหรฐัฯ แสดงความชืน่ชมทีร่ฐับาลไทยก�าหนด
นโยบายทีช่ดัเจนในระดบัสงูภายใต้คณะกรรมการนโยบาย 
ทรพัย์สนิทางปัญญาแห่งชาต ิซึง่มพีลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมทั้งมีการแต่งต้ังคณะ
อนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยมรีองนายกรฐัมนตร ี(พลเอกประวติร วงษ์สวุรรณ) เป็น
ประธาน ท�าให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการต้ังศูนย์ปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Enforcement Center: 
IPEC) เพื่อตรวจตราจับกุมใน 5 ย่านการค้าส�าคัญ คือ  
ศูนย์การค้าเอ็มบีเค ตลาดนัดจัตุจักร ตลาดโรงเกลือ 
(จงัหวดัสระแก้ว) หาดป่าตอง และหาดกะรน (จงัหวดัภเูกต็) 
ซึ่งล้วนแต่มาจากความมุ่งมั่นทางการเมืองในระดับสูง 
ของไทยในเรื่องนี้

3. ผลการดำาเนินการที่เป็นรูปธรรม 
 (Positive Outcome)

ความมุ่งมั่นทางการเมืองดังกล่าวข้างต้นน�ามา 
ซึ่งการปฏิบัติตาม IP Work Plan อย่างจริงจังจนเห็น 
ผลเป็นรูปธรรมหลายเร่ือง ซ่ึงผู ้เขียนขอกล่าวถึงผล 
การด�าเนินการที่เด่นชัดในแต่ละด้าน ดังนี้

(1) การบังคับใช้กฎหมาย ในปี 2560 ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมศุลกากร 
จับกุมการละเมิดจ�านวน 7,548 คดี ยึดของกลางได้ 
3,232,486 ชิน้ โดยการจบักมุดงักล่าวมุง่เน้นกลุม่เป้าหมาย
ที่ เป ็นผู ้ กระท� าละเมิดรายใหญ ่  รวมทั้ งการผลิต  

การจ�าหน่าย และการน�าเข้าสินค้าละเมิดตามแนวชายแดน 
นอกจากนี้มีการตรวจตราพื้นที่ที่มีการจ�าหน่ายสินค้า
ละเมิดและรณรงค ์ประชาสัมพันธ ์ เผยแพร ่ความรู  ้
ความเข ้าใจที่ถูกต ้องแก ่ผู ้ค ้า ซึ่ งท�าให ้การละเมิด 
ในศนูย์การค้าหรอืย่านการค้าต่างๆ ลดลงอย่างมนียัส�าคญั
และหมดส้ินไปในหลายพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากการออก
รายงานทบทวนรายช่ือตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของ USTR ประจ�าปี 2560 เม่ือวันที่ 11 
มกราคม 2561 ไม่ปรากฏชื่อย่านการค้าหรือศูนย์การค้า 
ในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการละเมิดสูง (Notorious 
Markets) เลยแม้แต่แห่งเดยีว ไม่ว่าจะเป็นตลาดทีม่กีารขาย
สินค้าละเมิด (Physical Markets) หรือตลาดออนไลน์ 
(Online Markets) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี

นอกจากนี้ ในส่วนของการละเมิดรูปแบบใหม่  
โดยเฉพาะการละเมิดบนอินเตอร์เน็ต ได้มีการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ก�าหนดให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถยื่นค�าร้อง
ขอให้มีการบล็อกเว็บไซต์ที่มีการกระท�าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาบนอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีการใช้
ประโยชน์จากกลไกนี้แล้ว

(2) การปรับปรุ งกฎหมายให ้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเข้าเป็น 
ภาคีความตกลงระหว่างประเทศ ไทยได้แก้ไขกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าเมื่อปี 25598 และได้เข้าเป็นภาคี 
พิธีสารกรุงมาดริดฯ โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2560 ซ่ึงถือเป็นการอ�านวยความสะดวกในการย่ืนค�าขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ส�าหรับ 
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีต้่องการจดทะเบยีนคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและในประเทศอ่ืน 
ที่เป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริดฯ

กฎหมายทรัพย ์สินทางป ัญญาที่อยู ่ ระหว ่าง 
การพิจารณาปรับปรุงในขณะนี้ คือ กฎหมายลิขสิทธิ์ 
และกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งได้มีการจัดท�าร่างกฎหมาย 
ทั้งสองฉบับและได้เปิดรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์ของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว โดยการด�าเนินการดังกล่าว
นอกจากจะท�าให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
เช่น การก�าหนดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนและน�างาน
ละเมิดออกจากระบบอินเทอร ์ เน็ต (Not ice and  
Take Down) ในกฎหมายลิขสิทธิ์ และการปรับแก้ขั้นตอน

8 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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8 Trademark Act (No. 3) B.E. 2016

Beach (Phuket Province and Karon Beach (Phuket 
Province). All of this progress was resulted from political 
commitment of a top policy level as elaborated above.

3. Positive Outcome
The above political commitment led to serious 

implementation of the IP Work Plan, which yield concrete 
results in many years as follows:

(1) Law Enforcement:  In 2017, the Royal Thai 
Police, the Department of Special Investigation, and 
the Customs Department conducted 7,548 raids and 
seized 3,232,486 infringing items. These raids targeted 
large infringers, including those engaging in the 
production, distribution and smuggling of infringing 
goods along the borders. In addition, patrolling in 
marketplaces notorious for illegal activities and IP 
awareness campaigns to ensure better understanding 
among vendors have significantly helped reduce, or 
even eradicate illegal activities in some marketplaces. 
This has been proven by the 2017 Out-of-Cycle Review 
of Notorious Markets released by the USTR on January 
11, 2018, in which none of the shopping centers and 
marketplaces in Thailand, including both physical and 
online markets, is listed as notorious markets for the 
first time during the past decade.

With respect to a new form of IP infringement, 
particularly online piracy, the new Computer Crime Act, 
which already entered into force, allows  IP rights holders 
to request for blocking of websites containing IP 
infringing contents.

(2) Legislative reform in Line with the Present 
Changing Environment and Accession to International 
Agreements:  Thailand amended its trademark law in 
20168 and acceded to the Madrid Protocol, which 
entered into force on November 7, 2017. This system 
has facilitated the filing of international trademark 
applications for both Thai and foreign applicants wishing 
to have their trademarks protected in Thailand and all 
other Madrid Protocol member countries.

The IP-related laws currently under the 
amendment process include copyright and patent laws. 
The draft amendments of both laws were already 
opened for public hearing. Such amendments will 
improve Thai IP laws up to international standard in 
many areas such as inclusion of notice and takedown 
approach, streamlining patent registration procedures, 
and accession to international agreements as outlined 
in the IP Work Plan. 

(3) Enhanced Eff iciency in Patent and 
Trademark Registration:  Following the approval for a 
recruitment of 120 new DIP officers (78 patent 
examiners and 20 trademark examiners) during the 
2016 – 2018 fiscal years, the DIP has already hired 53 
new patent examiners and 15 new trademark examiners. 
These new recruits have been provided with technical 
trainings on how to examine patents and trademarks, 
thereby making it possible for the DIP to accelerate the 
examination process and significantly reduce backlog. 
Furthermore, the DIP is in the process of upgrading IT 
system, which will improve the efficiency of examination 
process and facilitate filing of applications.

4. Proactive Communication
Another key factor helping remove Thailand from 

PWL is Thailand’s efforts in maintaining communication 
with stakeholders who play a crucial role in the review 
of Thailand’s IP protection status. Such proactive 
communication involves continuous discussions and 
the provision of information to the U.S. government 
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การจดทะเบียนในกฎหมายสิทธิบัตรแล้ว การปรับปรุง
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวจะน�าไปสู่การเข้าเป็นภาคี
ความตกลงระหว่างประเทศตามที่ก�าหนดไว้ใน IP Work 
Plan ด้วย

(3) การพัฒนาประสิทธิภาพในการจดทะเบียน
สิทธิ บัตรและเค ร่ืองหมายการค ้า สืบเนื่องจากที่ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการขยายกรอบอัตราก�าลัง
ให้มีข้าราชการเพิ่มอีก 120 อัตรา ในช่วงปีงบประมาณ 
2559-2561 โดยในจ�านวนน้ีเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร 
จ�านวน 78 อัตรา และผู้ตรวจสอบเคร่ืองหมายการค้า 
จ�านวน 20 อัตรา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�าเนินการ
บรรจุแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรแล้ว 53 อัตรา และบรรจุ
แต่งตั้งผู ้ตรวจสอบเคร่ืองหมายการค้าแล้ว 15 อัตรา  
รวมทั้งได้มีการจัดอบรมผู ้ตรวจสอบใหม่แล้ว ท�าให ้
การตรวจสอบสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเป็นไป 
อย่างรวดเร็วขึ้นและสามารถลดปริมาณงานค้างสะสมลง
ไปอย่างเห็นได้ชัด นอกจากน้ีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะ
ช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
อีกทั้งเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ยื่นค�าขอ 
จดทะเบียนด้วย

4. การสื่อสารเชิงรุก (Proactive Communication) 
ปัจจัยที่มีความส�าคัญมากอีกประการที่ท�าให้ไทย

หลุดจากบญัช ีPWL คอื การสือ่สารเชงิรกุกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี
ที่มีบทบาทส�าคัญในการประเมินสถานะการคุ ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยการหารือและให้ข้อมูล
แก่รัฐบาลสหรัฐฯ และภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สิน 
ทางป ัญญาแต ่ละกลุ ่มอุตสาหกรรมอย่างต ่อเนื่อง  
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการจัดท�ารายงานหรือ 
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่ส�านักงาน USTR 
และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ�าประเทศไทย  
และการหารือทวิภาคีในโอกาสต่างๆ ทั้งระดับการเมือง
และระดับเจ้าหน้าที่ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
อาทิ การหารือภายใต้กรอบความตกลงการค้าและ 
การลงทนุไทย-สหรฐัฯ (Trade and Investment Framework 
Agreement: TIFA) ณ กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่3 เมษายน 
2560 การหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ (Strategic 

Dialogue) ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับส�านักงาน USTR  
เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2560 และวนัที ่11 สงิหาคม 2560 
และการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Secretary of 
Commerce) และผู ้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ณ  
กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 (ก่อนที่ USTR 
จะประกาศเปิดการทบทวนสถานะนอกรอบของไทย 
ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา)

นอกจากการหารือสองฝ่ายระหว่างไทยกับสหรัฐฯ 
แล้ว กระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
หารือเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ซึ่งช ่วยให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ 
ในการผลักดันเป้าหมายร่วมกันอย่างเต็มที่

การสื่อสารเชิงรุก (Proactive Communication)  
ดังกล่าว ท�าให้ไทยได้รับทราบและเข้าใจถึงน�้าหนัก 
ความส�าคัญและรายละเอียดของประเด็นข้อเรียกร้องและ
ข้อกังวลของสหรัฐฯ รวมถึงความต้องการของภาคเอกชน
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 
อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น และสามารถก�าหนดแผนและแนวทาง
การท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนท�าให้ไทย
สามารถเน้นย�า้ให้สหรฐัฯ เหน็ถงึความมุง่มัน่ทางการเมอืง 
(Political Commitment) และผลการด�าเนินการที่เป็น 
รปูธรรม (Positive Outcome) ตามกรอบนโยบายการท�างาน 
(Policy Framework) หรือ IP Work Plan ในทุกด้าน 

ภายใต้บริบทที่กล่าวมาข้างต้น จึงอาจได้ว่าปัจจัย 
“4Ps” และความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นกลจกัรส�าคญัในการขบัเคล่ือนสูค่วามส�าเรจ็ในการผลกัดนั
ให้ไทยหลุดจากบัญชี PWL และโดยประการส�าคัญ 
เนือ่งจากการพฒันาระบบทรพัย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม
เป็นสิ่งที่ขาดมิได้ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศบนพื้น
ฐานของนวัตกรรม องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์  
กลจักรส�าคัญนี้จึงจ�าเป็นต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป



รายงานงบการเงิน
Reporting of Financial Statements

สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
Statistics of the Department of Intellectual Property 73

and the IP owners from different industries, including 
the preparation of reports and written comments for 
the Office of USTR and the U.S. Embassy in Thailand.  

Moreover, formal and informal bilateral 
discussions have been held on several occasions at 
both political and official levels, for examples, the 
dialogue under the Trade and Investment Framework 
Agreement (TIFA) held in Bangkok (April 3, 2017), the 
Thailand - U.S. Strategic Dialogue held in Washington 
DC (July 14, 2017), the video conferences between the 
DIP and the Office of the USTR (May 19, 2017 and 
August 11, 2017) and the discussion between 
Thailand’s Minister of Commerce and the U.S. Secretary 
of Commerce and the USTR in Washington D.C. 
(September 15, 2017) - not long before USTR 
announced the Out-of-Cycle Review of Thailand’s 
status. 

In addition to the aforementioned engagement 
between Thailand and the U.S., the Ministry of 
Commerce and the DIP have also held discussions to 
promote better understanding and coordination among 
relevant agencies, private sector and the public at large, 

which helps create the unity in gearing toward the 
achievement of common goals.

As stated above, proactive communication has 
prompted Thailand to recognize and understand the 
U.S.’s underlying concerns and requests, including 
those of the U.S. private sector in specific industries. 
Proactive communication has not only enhanced 
efficiency in the implementation of the IP Work Plan, 
but has also allowed Thailand to reiterate our political 
commitment and positive outcomes of the implementation 
of the policy framework or the IP Work Plan.

To summarize, the critical factors led to the 
removal of Thailand from the PWL were the 4Ps and 
the unified cooperation of all relevant agencies. Most 
importantly, as a proper development of IP system is 
enhancing the nation’s competitiveness in terms of 
economic, trade and investment based on innovation, 
knowledge and creativity, it is necessary for Thailand 
to maintain this positive momentum to ensure 
sustainable development of the nation’s IP protection 
and enforcement system.
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ผลการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ได้ก�าหนดให้มี 
ศูนย์ข ้อมูลข่าวสารของราชการโดยอยู ่ในความดูแล 
ของส�านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งท�าหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บ รวบรวม และจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารราชการของ

กรมทรัพย ์สินทางปัญญาเพื่อให ้เป ็นไปตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ประกอบกบัมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2550 
ซึง่ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัจัดท�าสรปุผลการปฏบิตังิาน
ตามกฎหมายว ่าด ้วยข ้อมูลข ่าวสารของราชการไว ้ 
ในรายงานประจ�าปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�าเนินงานด้านต่างๆ ตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ดังนี้

1. ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ข้อมลู 
 ข่าวสาร

กรมฯ ได้พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ซึ่งได้มีการท�าเป็น Banner Link ไว้
ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ชื่อว ่า “ศูนย์ข ้อมูลข่าวสาร  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา” และทางเว็บไซต์ https://www.
ipthailand.go.th/th/info.html โดยได้มีการปรับปรุงฐาน
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีอยู่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอเพือ่ให้เกดิความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร
ที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทาง
มายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 
พบว่ามปีระชาชนเข้ามาชมเวบ็ไซต์ของศนูย์ข้อมลูข่าวสาร
ของราชการตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน
จ�านวน 36,976 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้ กรมฯ 
ได้น�าข้อมูลเกีย่วกบัค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการเครือ่งหมาย 
การค้าลงในฐานข้อมูลของระบบเคร่ืองหมายการค้า  
เพื่อความสะดวก และรวดเร็วต่อการตรวจสอบข้อมูล
ส�าหรับประชาชนที่สมัครสมาชิก

2. ด ้านการจัดสถานที่ให ้บริการข ้อมูลข ่าวสาร 
 ตามมาตรา 9 (ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชน 
 เข้าตรวจดู)

กรมฯ ได้จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูข่าวสารของราชการภายใน
กรมฯ มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
แก่ข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป  
ซึ่งตั้งอยู่ที่ช้ัน 4 ห้องเดียวกันกับศูนย์ IP IDE Center  
กรมทรพัย์สินทางปัญญา โดยได้มกีารปรบัปรงุให้มคีวามทนัสมยั
เพือ่ให้เกดิความสะดวกในการใช้งานและสามารถให้บรกิาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงมีการมอบหมาย 
ให้เจ้าหน้าที่ของส�านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นผู ้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ดงักล่าว รวมทัง้ มีการตดิตัง้ระบบการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ของกรมฯ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการสืบค้นด้วย 

3. ด้านการสอดส่องดูแลการปฏิบัติและการให้คำา 
 แนะนำาแก่ส่วนราชการในสังกัดและประชาชน

ผู้บริหารของกรมฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญ
ต่อการปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามหลักการ “เปิดเผย
เป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยเฉพาะการส่งข้อมูล
ข่าวสารของราชการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา 7 และการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 โดยเฉพาะ 
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ เช่น ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ เรื่อง ก�าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล 
การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารทีต้่องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ตามมาตรา 9 (8) 
แห่งพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 และเรื่อง ก�าหนดให้ข้อมูล
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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. Developing information technology system to  
 publishing information

The Department of Intellectual Property (DIP) 
has developed  systems for publishing 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-to-date 
information, with a goal to provide convenient and quick 
access to information for the public. In the 2017 fiscal 
year, from 7th October, 2016 to the present, there were 
36,976 views. Furthermore, in the 2017 fiscal year, the 
Department has published the decisions of the 
Trademark Committee into the trademark database to 
facilitate the public in searching information.

2. Providing information service facilitates 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 responsibilities 
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 stated 
Act are including the submission of official information 
for the purpose of publication in the Royal Gazette 
under Section 7 and the availability of official information 
for public inspection under Section 9. The Department 
has duties to adhere to the Official Information 

Work Performance in Compliance with the 
Official Information Act, B.E. 2540 (1997) (2017 Fiscal Year)
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ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (8) แห ่งพระราชบัญญัติข ้อมูลข ่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวนัที ่18 มกราคม 2560 เป็นต้น

4. ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 
 การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
 ของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ข้าราชการ และ 
 เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการสัมมนาประจ�าปี
ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2560 ซึ่งจัดโดยส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ก�าหนดเรื่องพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ในหลักสูตร  
“การเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่” เพื่อให้
ข้าราชการบรรจใุหม่มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ 
จากส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
มาเป็นวิทยากรให้ความรู ้  และได้ให้เจ ้าหน้าที่ของ 
กรมฯ เข้าร่วมการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ของส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
อยู่เสมอ ตลอดจนได้บรรจุเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�าหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของ 
กรมฯ ด้วย
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Commission’s notification such as Notification on 
Disclosure of Official Information Relating to Results of 
Public Procurement by State Agencies For the Purpose 
of Public Inspection under Section 9(8) of the Official 
Information Act, B.E. 2540 (1997), dated January 16, 
2015 and the Notification on Disclosure of Official 
Information Relating to Any  Research Work Conducted 
on Public Conducted in Reliance on Public Budget For 
the Purpose of Public Inspection under Section 9, 
Paragraph 1 (8) of the Official Information Act, B.E. 
2540 (1997), dated January 18, 2017.

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 of Intellectual Property’s officials 
attended the 2016 annual seminar on “Knowledge 

about the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) and 
How to Comply with it”, on September 15, 2017, 
organized by Office of the Permanent Secretary, Prime 
Minister Office. 

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 relating 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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ชาวสกลนครได้เร่ิมท�าความรู้จักกับ “สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์” หรือ “GI” เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในขณะนั้น GI 
ถือเป็นสิ่งใหม่ส�าหรับคนในท้องถิ่น นั่นเพราะยังไม่ค่อยมี
ใครเข้าใจความหมาย ทั้งยังไม่ทราบถึงความส�าคัญและ
คุณประโยชน์ของ GI เลยว่า จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น และเปลี่ยนแปลง
จังหวัดสกลนคร ให้กลายเป็นม้ามืดในสนามแข่งขัน
ทางเศรษฐกจิทีส่ามารถท�ารายได้เข้าสูช่มุชนและประเทศได้
มากมายเกินคาดคิด

ในการวางรากฐานทางเศรษฐกจิของจังหวดัสกลนคร 
ได้มกีารน�าเอาแนวคดิและกลไกการด�าเนนิงานของ GI มาใช้ 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงจังหวัด โดยมีโจทย์ส�าคัญ
คือ ท�าอย่างไรให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสกลนคร
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยไม่ทอดทิ้ง
รากเหง้าทางวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่อนัทรงคณุค่า 
ทางจังหวัดจึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ลงพ้ืนที่ให้ความรู้
แก่ชาวบ้าน ให้ค�าแนะน�าในการคัดเลือกสินค้าในท้องถิ่น
ซึง่มีอัตลกัษณ์โดดเด่น เพือ่จัดท�าค�าขอข้ึนทะเบยีน GI และ

พฒันาระบบควบคุมมาตรฐานการผลิต รวมถงึหาช่องทาง 
การตลาด สนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจภุณัฑ์ การตลาด การจดัจ�าหน่าย ฯลฯ จนสามารถ
ยกระดบัของดใีนชมุชนให้กลายเป็นสนิค้าทีเ่ป็นหวัใจหลกั
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครได้ส�าเร็จ

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ผ่านไปเพียง 12 ปี สกลนคร
คือหนึ่งในจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย 
โดยมสีนิค้าทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีน GI แล้ว คอื “โค ข้าว เม่า 
คราม” รวม 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เนื้อโคขุนโพนยางค�า ข้าว
ฮางหอมทองสกลทวาปี หมากเม่าสกลนคร น�้าหมากเม่า
สกลนคร และผ้าครามธรรมชาติสกลนคร โดยสินค้า
ที่ท�ารายได้มากที่สุดในปี 2560 ที่ผ่านมา คือ เนื้อโคขุน
โพนยางค�า ท�ารายได้กว่า 800 ล้านบาท รองลงมาคือ 
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ท�ารายได้ 200 ล้านบาท 
ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ท�ารายได้ไปกว่า 50 ล้านบาท 
และที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ น�้าหมากเม่าสกลนคร 
ท�ารายได้กว่า 40 ล้านบาท ท�าให้สินค้าในท้องถิ่น 
ที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา สามารถท�ารายได้ 
ให้แก่จังหวัดสกลนครได้มากถึงกว่าพันล้านบาทต่อปี 

โค ข้าว เม่า คราม 
จุดเริ่มต้นจาก GI... สู่หัวใจหลักของเศรษฐกิจฐานราก

Beef, Rice, Berry Juice/Wine, Indigo The GI Path to Economic Prosperity 
 โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

By Mr.Wittaya  Chanchalong Governor of Sakon Nakhon Provin
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Sakon Nakhon Province residents first learned 
about geographical indication (GI) in 2006. At first, local 
residents were not familiar with the meaning and 
importance of GI, and how GI could improve their lives 
and communities, or propel a modest province like 
Sakon Nakhon into the competitive global economic 
arena by earning revenue at local and national levels.   

In establishing the economic foundation for 
Sakon Nakhon Province, the concept and process of 
GI was adopted to stimulate and strengthen the local 
economy at all levels, from households, communities 
to the province as a whole. The aim was to create an 
economic foundation that would be sustainable in the 
long run and preserve the rich culture, traditions and 
wisdom of Sakon Nakhon Province. Hence, Sakon 
Nakhon provincial authorities, the Department of 
Intellectual Property and other agencies involved visited 
the local communities to advise local residents about 
selecting local goods and products with unique 

characteristics or features and filing applications for GI 
registration. In addition, fully integrated processes 
involving production, product quality control, product 
development, packaging, marketing and sales 
distribution channels were necessary to turn the local 
goods and products into major economic drivers for 
Sakon Nakhon Province. 

In just 12 years, Sakon Nakhon Province has 
become one of Thailand’s leading provinces in terms 
of the number of registered GI products. To date, Sakon 
Nakhon has had 5 registered GI products, which are 
beef (Kun Phon Yang Kham), rice (Sakon Dhavapi Haang 
Golden Aromatic rice), berry fruit, berry juice (Mak Mao) 
and indigo-dyed fabric. The top revenue-earning 
product in 2017 was Kun Phon Yang Kham beef, which 
brought in over 800 million baht in revenue. This was 
followed by indigo-dyed fabric (200 million baht), Sakon 
Dhavapi Haang golden fragrant rice (over 50 million 
baht) and Mak Mao berry juice (over 40 million baht). 
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นอกเหนือจากตัวเลขการซื้อขายสินค้า GI แล้ว 
จงัหวดัสกลนครยงัมีแนวคดิในการส่งเสรมิด้านการท่องเทีย่ว 
โดยพัฒนาแหล่งผลิตสินค้า GI ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มีโอกาสได้สัมผัสถึงความเป็นสกลนครอย่างแท้จริง 
ในฐานะ ‘เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม’ ที่มีทั้งแหล่งธรรมะ 
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยหนึ่งในสถานที่ซึ่งได้รับ
ความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว คือ ถนนคนเดิน “ย่านเมือง
เก่าสกล ถนนผ้าคราม” ซึ่งเปิดเป็นประจ�าทุกวันหยุด
เสาร์อาทิตย์ ตลาดแห่งน้ีเป็นตลาดผ้าครามที่ทอดยาวไป
ตามถนนด้านหน้าวัดพระธาตุเชิงชุม มีร้านค้ารวมกว่า 
200 ร้าน ตามแนวถนนระยะยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตร 

ซึง่จงัหวดัได้เปิดพืน้ทีใ่ห้ชาวบ้านในชมุชนเมอืงเก่าน�าสนิค้า
ที่ผลิตจากผ้าคราม ผ่านการดีไซน์มาอย่างสวยงามและ
น�ามาวางขายในราคาทีลู่กค้าทกุเพศทกุวยัสามารถเอือ้มถงึ 
ซึง่โดยปกตติลาดแห่งนีจ้ะท�ารายได้ให้แก่ชาวบ้านเดอืนละ
กว่า 2 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลกส็ามารถท�ารายได้
ได้มากถงึสัปดาห์ละ 2 ล้านบาทเลยทเีดยีว ปัจจบุนัจงัหวดั
สกลนคร เป็นจังหวัดที่มีการปลูกคราม ทอผ้าย้อมคราม
และสีธรรมชาติด้วยมือมากที่สุดในโลก และได้รับรอง
อย่างเป็นทางการจากสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้น แปซิฟิค 
(World Craft Council : WCC) ลงมติให้จังหวัดสกลนคร 
เป็น “นครแห่งครามธรรมชาติ” (City Of Natural Indigo) 
แห่งแรกและแห่งเดีย่วของโลก เม่ือวนัที ่18 กนัยายน 2560

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้จังหวัดสกลนครก้าวได้ไกล
ในเส้นทางเศรษฐกจิ คงหนไีม่พ้นเรือ่งของต้นทนุทางธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งม่ันต้ังใจ 
และทศันคตทิีด่ขีองคนในชมุชน จงัหวดัสกลนครจงึมขีองดี
ให้เลือกหยิบใช้ได้มากมาย ผนวกกับนโยบายจากภาครัฐ
ทีเ่ป็นเหมอืนปุย๋คอยเร่งดอกและผล ท�าให้ต้นไม้เศรษฐกจิ
ของจังหวัดสกลนครเติบโตอย่างงดงามด้วยรากฐาน
ที่ม่ันคง ในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดสกลนคร ผมจึง
อยากขอบคุณรัฐบาล รวมทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้เสริมสร้างความส�าเร็จนี้ให้กับ 
ทุกคนในชุมชน ซึ่งจังหวัดสกลนครจะยังคงเดินหน้าใช้  
GI เป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ 
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชาวสกลนคร เพื่อสานต่อ
ความส�าเร็จมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ●
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These local products collectively generated over a billion 
baht of income for Sakon Nakorn Province despite their 
seemingly ordinariness at first glance.  

Apart from trade in GI products, Sakon Nakhon 
Province also seeks to promote tourism in areas where 
these GI products originate from under the concept of 
“Buddhist, natural and cultural-based tourism”. Popular 
tourist sites include the walking street at Sakon Nakhon 
ancient town, the Indigo-dyed Fabric street, which is 
opened every Saturday and Sunday. This Indigo-dyed 
Fabric market is located along the front of Phra That 
Choeng Chum Buddhist Temple and has over 200 
shops along the distance of over one kilometer. Local 
residents are invited to sell their indigo-dyed fabric 
products, which are carefully designed and sold at 
affordable prices. The market brings in over 2 million 

baht of income a month on average, but may even 
reach 2 million baht a week during festivals.  

Today, Sakon Nakhon Province is the world’s 
leading grower of indigo plants and producer of indigo 
and naturally dyed hand-woven fabrics. The World 
Crafts Council-Asia Pacific Region (WCC-APR) officially 
recognized Sakon Nakhon province as the world’s first 
and only “City of Natural Indigo” on September 18, 
2017.  

The major contributing factors behind Sakon 
Nakhon province’s economic success are undeniably 
its abundant natural resources, local wisdom, creativity, 
positive attitudes and the efforts of local residents in 
various communities of the province. Furthermore, 
conducive state policies have helped drive the 
sustainable economic growth of Sakon Nakhon 
Province. 

On behalf of the people of Sakon Nakorn 
Province, I would like to express my thanks and 
appreciation to the government, the Department of 
Intellectual Property and the Commerce Ministry for 
their contribution to the success of our communities. 
Sakon Nakhon Province will continue to adopt GI as a 
vital mechanism to strengthen our capabilities and 
earning potential, while preserving a good quality of life 
for our residents and their children. ●
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จากการท่ีสหรัฐอเมริกาได ้ปรับสถานะของ
ประเทศไทยด้านการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาให้ดขีึน้ 
จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority 
Watch List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง 
(Watch List: WL) ในฐานะผมเป็นผู้ที่ท�างานในภาคธุรกิจ
มากว่า 30 ปี และในฐานะคนไทยคนหน่ึง ผมรู้สึกยินดี
เป็นอย่างยิ่ง ว่าการที่ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะ
ให้ดีขึ้นในครั้งนี้จะมีส่วนส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศ ให้เติบโต
และมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป

หลายท่านอาจมองว่าการคุ ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการปรับสถานะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไกลตัว 
หรอืเป็นเพยีงการคุม้ครองผลประโยชน์ให้แก่เจ้าของสนิค้า
แบรนด์เนม หรืออุตสาหกรรมบันเทิงของต่างประเทศ 
ผมขอชวนให้ทุกท่านนึกย้อนกลับไปในช่วง 20-30 ปี
ที่ผ ่านมา ในสมัยนั้นปัจจัยการแข่งขันของภาคธุรกิจ
นอกจากการท�าตลาดสินค้าและบริการแล้ว ภาคธุรกิจ
มักจะแข่งขันกันโดยการลดหรือควบคุมต้นทุนการผลิต
และต้นทุนด ้านโลจิสติกส ์อย ่างเข ้มงวด เพื่อสร ้าง
ความได้เปรยีบเหนอืคูแ่ข่ง อย่างไรกต็ามในสภาพแวดล้อม
ทางธรุกจิในปัจจบุนั พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคได้เปลีย่นแปลง

ไปอย่างมาก มีสินค้าและบริการหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้น
และเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยอาศัยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น สมาร์ทโฟน โซเชียลมีเดีย และ
การค้าบนออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นภาคธุรกิจในปัจจุบัน
จงึจ�าเป็นต้องปรบัตวั โดยการคดิค้นและการน�าเทคโนโลยี
มาใช้มากขึ้น ตลอดจนการผนวกเรื่องความคิดสร้างสรรค์ 
การสร้างแบรนด์ เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขัน เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวไปสู่ “การค้าและบริการ 4.0” 
(Trade and service 4.0) โดยที่ทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นปัจจยัส�าคญัในการส่งเสรมิการปรบัตวัภายใต้แนวคดินี้ 
ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อประเทศไทยและอุตสาหกรรม
การค้าและบรกิาร 4.0 เนือ่งจากระบบทรพัย์สนิทางปัญญา
เป็นระบบที่ให ้ความคุ ้มครองสิทธิและประโยชน์แก่
ผู้สร้างสรรค์ผลงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
ไม่ให้บุคคลอื่นน�าความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวไปแสวงหา
ประโยชน์โดยมชิอบ เพราะในปัจจบุนัสนิค้าไทยหลายชนดิ 
ก็ถูกลอกเลียนแบบจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ

 การถูกตรวจสอบและปรับสถานะดังกล่าว
เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและการตัดสินใจ
ในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก และมิได้
จ�ากัดเฉพาะแต่นักลงทุนสหรัฐฯ ดังจะเห็นได้จากมูลค่า
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา (เฉลี่ยร้อยละ 8.60 ต่อปี) ทั้งนี้ มูลค่า FDI 
สะสมในประเทศจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 อยู่ที่
ประมาณ 220,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ภาคเอกชนไทยเชื่อมั่นการที่ไทยหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง
เป็นพิเศษ (PWL) จะมีส่วนสำาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
Thai Private Sector Believes the Removal of Thailand from the U.S. 
Priority Watch List (PWL) Will Strengthen the Thai Economy   
โดย นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
By Mr. Kalin Sarasin Chairman, The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand
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As a business executive with over 30 years’ 
experience in the Thai private sector, I am optimistic 
that the recent upgrade of Thailand’s status by the U.S. 
from Priority Watch List (PWL) to the Watch List (WL) 
will make positive contributions to Thailand’s economic 
growth, trade and investment climate. 

Some people may view that the protection of 
intellectual property rights only benefits a small group 
of brand-name manufacturers and the foreign music/
film industry. However, if we were to look back over 
the past 20-30 years, we would recall that most 
businesses not only compete in terms of marketing and 
services, but also in minimizing production and logistic 
costs to gain a competitive edge over rivals. Today, 
the business competitive environment has changed 
considerably with changes in consumer behavior. The 
rapid growth of technological innovations has brought 
us a wide array of goods and services, such as smart 
phones, social media and e-commerce. 

Hence, today’s business operators must adapt 
to a dynamic business environment by creating/
employing new and advanced technologies through 
creativity and brand building to enhance competitiveness 
and differentiate their goods/services from those of 
rivals. This is often referred to as the shift towards the 
“Trade and Service 4.0” era where intellectual property 
(IP) rights play a vital role in maintaining a fair competitive 
environment for business operators, while protecting 
them from IP rights violators such as manufacturers of 
counterfeit goods that have hurt many Thai brand-name 
products. 

The aforementioned status upgrade confirms 
that Thailand has protected IP up to the international 
standard, which yields positive effects on the country’s 
image and investment decisions by foreigners not limited 
to U.S. investors. This is evident from foreign direct 
investment (FDI) figures, which have continued to 
increase over the past 10 years (averaging 8.60% a 
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ปัจจุบัน ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ
ต่างสนใจในนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุน
ในโครงการต่างๆ อาทิ การก�าหนดมาตรการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ที่เน้นส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth Engine) เช่น 
ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ (Smart Electronics) การท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) กลุ่มอาหารแห่งอนาคต 
(Food for the Future) เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
(Automation and Robotics) เคมีชีวภาพและปิโตรเคมีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Biochemical and Eco-friendly 
Petrochemical) และการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
เป็นต้น ซึง่อตุสาหกรรมดงักล่าวล้วนเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมขั้นสูง ดังน้ันการมีระบบดูแลคุ ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่ยอมรับ จึงมีส่วนส�าคัญ
ในการพิจารณาเลือกมาลงทุนของภาคธุรกิจทั้งไทยและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้น

ในการส่งออก เนื่องจากการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างเพียงพอและมีผลสัมฤทธิ์เป็นเงื่อนไข
ส�าคัญประการหนึ่งที่สหรัฐฯ พิจารณาในการให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preference: 
GSP) นอกเหนือไปจากเงื่อนไขอื่นๆ (เช่น การเปิดตลาด
สินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล การคุ้มครองสิทธิ
แรงงานในระดับที่เป็นที่ยอมรับ และการก�าหนดนโยบาย
การลงทุนที่ชัดเจนและลดข้อจ�ากัดทางการค้า เป็นต้น) 
ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะให้ดีขึ้น
ในครั้งนี้ ช่วยให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าสหรัฐฯ 
จะไม่หยิบยกประเด็นทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเงื่อนไข
ในการตัดสิทธิ GSP ที่ให้แก่ประเทศไทย ทั้งนี้ แม้หลาย
ฝ่ายมองว่าในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขนัมากขึน้และมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพึง่พาสทิธิ 
GSP น้อยลงแล้ว ดังนั้น การได้รับสิทธิ GSP จึงมิได้เป็น
ปัจจัยหลักที่ท�าให้สินค้าไทยสามารถส่งออกไปขายยัง
สหรัฐฯได้ แต่อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกสินค้าไทย
ไปยังสหรัฐฯ ภายใต้สิทธิ GSP ก็ยังคงสูงถึง 4,150 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 15.6 ของ

มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ทั้งหมด โดยสินค้า
ทีม่กีารใช้สทิธ ิGSP สงู มหีลายรายการ เช่น ส่วนประกอบ
เครื่องปรับอากาศ เครื่องดื่ม เลนส์แว่นตา อาหารปรุงแต่ง 
และส่วนประกอบยานยนต์ เป็นต้น ดังนั้นการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาย่อมท�าให้ไทยยังคงสิทธิ GSP 
อย่างต่อเนือ่ง ซึง่น่าจะมส่ีวนช่วยในการรกัษาส่วนแบ่งของ
ตลาดไทยในสหรัฐฯ

ส่ิงทีป่ระเทศไทยได้รบัจากการค้าสินค้า การบรกิาร 
และการลงทุน ที่เห็นได้ชัดกว่าเม็ดเงินที่เข้ามาไหลเวียน
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบของเงินลงทุน 
รายได้ และการจัดเก็บภาษีแล้ว ยังท�าให้เกิดการจ้างงาน
มากขึ้น  ซ่ึ งช ่วยให ้ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู ่ของประชาชนโดยส่วนรวม ในส่วนของ
การลงทุนทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีท�าให้เกิด
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ใหม่ๆ ซ่ึงน�าไปสู่การพัฒนา
คณุภาพสนิค้าและบรกิารโดยรวมของประเทศ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และ
ท�าให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ดังตัวอย่างเช่น ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ
มากกว่า 30,000 ราย ครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย
ทั้งบริการด้านอาหาร ด้านโรงแรมที่พัก บริการให้เช่า
พาหนะ และบริการน�าเที่ยว เป็นต้น หากผู้ประกอบ
การน�าซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในตลอด Value 
Chain ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและ
การบรหิารอย่างครบวงจร อนัเป็นการยกระดบัความสามารถ
ในการแข่งขันด้านนี้ของประเทศ

จากทั้ ง หมดที่ ก ล ่ า วมาแล ้ วนั้ น จะ เห็ น ได ้
ว่าการพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างเหมาะสมและการปรับสถานะด้านการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ดีขึ้น จะส่งผลเชิงบวก
ต่อวงจรเศรษฐกจิของประเทศอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ทีเ่กีย่วข้อง
กบัการลงทนุ การค้า การผลิต การจ้างงาน และการบรโิภค 
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ซึง่ในส่วนของภาคเอกชนพร้อมให้การสนบัสนนุการด�าเนนิ
การของภาครัฐในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ●
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year). As of the 3rd quarter of 2017, the accumulated 
FDI figure was USD 220 billion. 

Both Thai and foreign private sectors are 
currently interested in Thai government policies on 
various projects such as the Eastern Economic Corridor 
(EEC), which is aimed at attracting investments in “new 
growth engine” target industries such as the next-
generation automotive and smart electronics industries, 
wellness tourism, foods for the future, automation, 
robotics, biochemical and eco-friendly petrochemical 
industries and medical hubs. Since these target 
industries are technology- and innovation-based 
businesses, it is necessary to have a effective IP rights 
protection system and laws in place to protect foreign 
and Thai investors, technology owners or creators. 

The private sector views the upgrade of 
Thailand’s status as a potential means for boosting 
Thai exports, as the U.S. is unlikely to cite Thailand’s 
inadequate efforts in protecting IP rights as reason to 
cease Thailand’s Generalized System of Preference 
(GSP) privileges. Other factors possibly affecting 
Thailand’s GSP privileges include maintaining a 
reasonably free-trade environment and unrestrictive 
laws for foreign investors/business operators, protection 
of labor rights in line with international standards and 
clearly specified investment policies that lower trade 
barriers. 

Although most of today’s Thai business 
operators are able to compete abroad with less reliance 
on Thailand’s GSP privileges, the value of Thai exports 
under GSP privileges remains high at USD 4.15 billion, 
or 15.6 percent of the total Thai export value to the 
U.S. Thai exports with the greatest advantage from 
GSP privileges are air-conditioner components, 
beverages, eyeglass lenses, processed foods and 
automotive parts. Hence, Thailand’s commitment to IP 
rights protection should help preserve Thai GSP 

privileges as well as the Thai export market share in 
the U.S.

What Thailand has gained from trading goods, 
services and investments are the funds circulating in 
the economy in the form of investment capital, income, 
tax revenue and the creation of jobs, all of which have 
improved quality of life for the general public. 
Investments in technologies and innovations have 
helped facilitate transfers of new technologies and 
technical capabilities leading to product and service 
development for the country. Furthermore, advanced 
technology has helped business operators keep up 
with changing consumer demands and preferences. 
For example, there are more than 30,0000 business 
operators in Thai tourism industry, consisting of 
restaurants, hotels, car rentals, travel agencies and tour 
guide services, etc. The use of software applications 
has helped create a value chain and boost service 
efficiency in an integrated manner, which enhance the 
competitive capacity of the industry. 

Based on the above information, the development 
in IP rights protection is necessary and beneficial for 
the Thai economy in all aspects such as trade, business 
/ investment climate, employment, domestic consumption 
and various industries. Hence, IP rights protection is 
an issue that demands serious attention by the private 
and public sectors with full government support to 
ensure future prosperity for the country. 



ภาพรวม  
Overview

ผลการปฏิบัติราชการ
Work Performance, Civil Service Performance

บทความ
Article, Etc.

88

IP IDE Center

บริษัท เอ็นอาร์จี อินโนเวชั่น จ�ากัด เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยี “N-SAVE อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดการใช้พลังงานของเคร่ืองปรับอากาศ” ตอนที่ได้รู้จัก
ศูนย์ IP IDE ครั้งแรกประมาณเดือนมีนาคม 2560 
ทราบเบื้องต้นว่า ศูนย์น้ีได้จัดต้ังข้ึนเพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันผู้ประกอบการ SME ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร ทั้งการให้ค�าปรึกษา 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้น และการวิเคราะห์
ข้อมูลสิทธิบัตร การเข้าสู ่ระบบการคุ ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิทางปัญญาเชงิพาณชิย์ 
ตลอดจนการจัดท�าแผนต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม

บริษัทได้รับเชิญให้เข้าอบรมและได้รับคัดเลือก
ให้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท�าแผนต่อยอดธุรกิจท�าให้
สามารถวิเคราะห์ความเป ็นไปได ้ทางการตลาดได ้
อย่างชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งค�าแนะน�าในการท�าตลาด
อย่างไรให้ไปสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับบริษัทมากขึ้นเมื่อได้มีโอกาสน�าเสนอธุรกิจและ

เจรจาธุรกิจกับบริษัทใหญ่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เมือ่เข้ามาใช้บรกิารทีศ่นูย์ IP IDE รูส้กึประทบัใจมาก 
เหมือนมีพี่เลี้ยงธุรกิจมืออาชีพ เพราะได้รับการดูแลและ
ให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างดี ท�าให้
รู้สึกปลอดภัยเวลาที่ติดต่อเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ N-SAVE ของเรา เป็นการออกแบบ
แผงม่านน�้าโดยใช้องค์ความรู ้ด ้านฟิสิกส์ เพื่อติดตั้ง
ด้านหลังคอยล์ร้อนให้เหมือนกับมีฝนตกตลอดเวลา ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยช่วยลด
อุณหภูมิอากาศที่จะเข้าสู่คอยล์ร้อนของระบบ เพื่อท�าให้
คอยล์ร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีขึ้น น�้ายาแอร์ที่ผ่าน
คอยล์ร้อนมีอุณหภูมิลดลง ส่งผลท�าให้คอยล์เย็น (แอร์
ในบ้าน) มีอุณหภูมิลดตามและสามารถแลกเปล่ียน
ความร้อนกับอากาศในบ้าน (ห้อง) ได้ดีขึ้นเมื่อเปิดแอร์ 
ท�าให้ห้องเย็นเร็วกว่าปกติ และเย็นจัด แอร์จึงตัดไว ท�าให้
สามารถประหยัดค่าไฟได้นั่นเอง

โดย นางสาวพริบตา วงศ์อนวัช  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็นอาร์จี อินโนเวชั่น จ�ากัด
By Ms.Pribta Wonganawat Marketing Director ‘N’RG’ Innovation Co Ltd

ช่วยผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มแข็ง
IP IDE Center Assists Business Operators in Becoming Strong Innovators 
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N R G Innovation Co., Ltd., the proprietor of 
“N-SAVE” technology, offers a device that reduces the 
energy consumption of air-conditioners. N R G 
Innovation Co., Ltd. first heard about the IP IDE Center 
in March 2017. The company learned that the IP IDE 
Center was established by the Department of Intellectual 
Property (DIP) to assist Thai SMEs to become strong 
innovators through the fully integrated protection 
provided by the Thai intellectual property (IP) system. 
The IP IDE Center offers advice on IP issues, patent 
applications, search and analysis of information about 
patents, protection against violations of IP rights, IP 
commercialization and drafting of business plans. 

The company was invited to attend a seminar 
aimed at assisting business operators in preparing 
business feasibility plans, marketing and value-added 
strategies. Such plans and strategies were developed 
to attract a wider segment of potential customers, and 
enhance reputations and corporate images to draw 
major corporations and state enterprises. 

The company was highly impressed with the IP 
IDE Center’s services available to assist local business 
operators in establishing ventures with new business 
partners. 

Our N-SAVE device is based on a physics 
concept to create a water-curtain behind the  
air-conditioning hot coil area. This will help lower the 
temperature of the air brought into the hot coil area of 
the air-conditioning unit. Thus, the temperature inside 
a house can be cooled down more quickly with less 
electricity consumption. 

The company is currently negotiating to expand 
its business to other foreign countries, especially ASEAN 
nations. The DIP has advised the company on how to 
proceed with the registration of trademarks and patents 
in foreign countries and other related contracts. 
Moreover, the DIP has helped the company in business 
matching with SCG Trading Co., Ltd. The company 
received a good response and considered this matching 
as a successful model for a start-up like N R G 
Innovation Co., Ltd. The DIP also assisted the company 
in preparing secured contract forms, which gives us 
confidence in drafting our own business contracts in 
the future. 

In addition, the DIP has created a website (www.
thaiipmart.com), which serves as an online platform for 
IP owners to facilitate business negotiations. The 
company signed up as a member of this website and 
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ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขยายธุรกิจ
สู ่ต ่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ ่มประเทศอาเซียน 
กรมทรพัย์สนิทางปัญญาได้ให้ค�าแนะน�าข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
และข้อพึงระวัง เช่น การเตรียมตัวเรื่องการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ การจดทะเบียน
สิทธิบัตร สัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และสัญญา
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น นอกจากน้ี กรมยังได้ช่วยให้
บรษิทัได้มีโอกาสเจรจาธรุกจิกบับรษิทั SCG Trading จ�ากดั 
ซึ่งบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และบริษัทถือว่า 
การ Matching ครัง้นีเ้ป็นต้นแบบครัง้ส�าคญัทีก่รมทรพัย์สนิ 
ทางปัญญาผลักดันให้เกิดการดีลจริงของสินค้านวัตกรรม
ส�าหรับผู้ประกอบการ Start up อย่างบริษัท เอ็นอาร์จี 
อินโนเวชั่น

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ช่วยเหลือในเรื่อง 
แบบฟอร์มสัญญาที่รัดกุม เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็นต้นแบบ 
ซึง่สญัญาเดมิทีบ่ริษทัเคยใช้อยูอ่าจมช่ีองโหว่ทางกฎหมาย
อยู่บ้าง ท�าให้บริษัทรู้สึกมั่นใจในการท�าสัญญาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต นอกจากน้ี บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจาก

บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นพยาน
ในการเจรจาธุรกิจท�าให้บริษัทรู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังมีเว็บไซต์
ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา www.thaiipmart.com 
ให้บริการเป็นช่องทางออนไลน์ส�าหรับเจ้าของผลงาน
ทรพัย์สนิทางปัญญาและนวตักรรม ได้มโีอกาสเจรจาธรุกจิ
อีกทางหนึ่ง ซ่ึงบริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกใช้บริการ และ
ได้น�า N-save ใส่ในตลาดกลางด้วย เวลาที่ลูกค้าอยากได้
ความมั่นใจในสินค้าของเรา เราก็จะส่ง Link IP Mart 
ให้กับลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าเราอยู่ภายใต้
การดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า

นอกจากบริษัทจะคิดนวัตกรรมออกมาเพื่อขาย
แล้ว ยังต้องค�านึงถึงเรื่องการจดทรัพย์สินทางปัญญา 
เป็นส�าคัญด้วยเพื่อให้เราสามารถสร้างและขยายธุรกิจได้
อย่างเข้มแข็งปลอดภัยและยั่งยืน

ผู้ประกอบการที่สนใจสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ
ของตน สามารถติดต่อรับบริการศูนย์ให ้ค�าปรึกษา
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) 
ได้ที่ ช้ัน 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเพื่อรับค�าปรึกษาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญได้ที ่โทร. 02 547 5026 สายด่วน กรมทรพัย์สนิ
ทางปัญญา 1368 ติดตามข้อมูลข่าวสารและบริการได ้
ที่ https://www.facebook.com/ipidethailand ●
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has also posted N-save in this online marketplace.  
This will allow potential clients to check whether or not 
the company’s products are under the supervision of 
the DIP and build reliability for products. 

Apart from coming up with new innovations, the 
company must consider registering intellectual 
properties to allow the company to build and expand 
its business in a strong, safe and sustainable manner. 

Business operators interested in strengthening 
their business, products and services can contact  
the IP IDE Center to obtain advice on IP issues.  
The center is located on the 4th floor of the DIP, Ministry 
of Commerce. For further details or a consultation 
appointment with a specialist, please contact tel. 
02-547-5026 or the DIP’s hotline 1368. Follow updates 
via https://www.facebook.com/ipidethailand ●
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งบแสดงฐานะการเงิน  Financial Statement
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  As of 30th September 2017

บาท (Baht)

สินทรัพย์ Assets
 สินทรัพย์หมุนเวียน Current assets
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents  61,050,379.58 
  ลูกหนี้ระยะสั้น Short-term receivables  2,322,221.15 
  วัสดุคงเหลือ Inventories  551,805.34 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน Total current assets  63,924,406.07 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Fixed assets
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) Property, Plants and Equipment (Net)  70,312,427.82 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) Intagible assets  39,867,119.79 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Total fixed assets  110,179,547.61 
รวมสินทรัพย์ Total assets  174,103,953.68 

หนี้สิน Liabilities
 หนี้สินหมุนเวียน Current liabilities
  เจ้าหนี้ระยะสั้น Accounts payable  8,579,206.63 
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 
  Short-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

 -   

  เงินรับฝากระยะสั้น Short-term deposits  29,009,779.03 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น Other current liabilities  241,415.68 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน Total current liabilities  37,830,401.34 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-current liabilities
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
  Long-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

 2,210,618.04 

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
  Long-term cash advance from government

 1,000,000.00 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน Total non-current liabilities  3,210,618.04 
รวมหนี้สิน Total liabilities  41,041,019.38 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Net assets/Capital  133,062,934.30 
สินทรัพย์สุทธิ Net assets
 ทุน Capital  17,206,087.24 
 รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
 Surplus (deficit) of income after accumulated expenses

 115,856,847.06 

รวมสินทรัพย์สุทธิ Total Net assets  133,062,934.30 
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Total Net assets/Capita  174,103,953.68 
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บาท (Baht)

รายได้ Income
 รายได้จากงบประมาณ Income from government appropriation  418,366,438.65 
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ Income from sale and services  403,500.00 
 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค Income from subsidies and donations  882,672.81 
 รายได้อื่น Other Income  -   
รวมรายได้ Total income  419,652,611.46 

ค่าใช้จ่าย Expenses
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร Personnel expense  172,773,454.98 
 ค่าบำาเหน็จบำานาญ Gratuities and pensions  37,261,452.35 
 ค่าตอบแทน Training expense  225,522.00 
 ค่าใช้สอย Overhead cost  211,961,646.00 
 ค่าวัสดุ Supplies  10,772,976.62 
 ค่าสาธารณูปโภค Utilities  11,803,285.53 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย Depreciation and amortization  27,331,629.35 
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 
 Expense related to subsidies and donations

 615,333.00 

 ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses (6,349,414.84)
รวมค่าใช้จ่าย Total expense  466,395,884.99 
รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
Surplus (deficit) of income after expenses (before cost of capital)

(46,743,273.53)

รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
Surplus (deficit) of income after net expenses 

(46,743,273.53)

งบรายได้และค่าใช้จ่าย  Revenue and Expense Statement
สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  For the Financial Year Ending on 30th September 2017
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 หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

งบประมาณรายจ่าย Budget พ.ศ. 2560  A.D. 2017 พ.ศ. 2561  A.D. 2018

1. งบบุคลากร  Personnel  145,403,200  149,036,200 

2. งบด�าเนินงาน  Operating Budget  44,649,800  49,981,700 

3. งบลงทุน  Investment Budget  20,000,000  19,650,000 

4. งบเงินอุดหนุน  Supporting Budget  2,670,000  1,520,000 

5. งบรายจ่ายอ่ืน  Other Expenses  240,124,200  156,609,600 

รวม Total  452,847,200  376,797,500 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
Budget

งบประมาณรายจ�าย
Budget

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

งบบุคลากร
Personnel

งบดำเนินงาน
Operating Budget

งบดำเนินงาน
Operating Budget

งบลงทุน
Investment Budget

งบลงทุน
Investment Budget

งบเง�นอุดหนุน
Supporting Budget

งบเง�นอุดหนุน
Supporting Budget

งบรายจ�ายอื่น
Other Expenses

งบรายจ�ายอื่น  
Other Expenses

งบบุคลากร
Personnel

145,403,200 149,036,200 

 44,649,800

 20,000,000

 2,670,000 1,520,000 

49,981,700 

19,650,000  

 240,124,200 156,609,600 
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หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

ประเภทรายได้ Type of Revenue พ.ศ. 2555
A.D. 2012

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน Registered Fee 428.019 475.041 520.623 528.007 621.584 686.418

2. ค่าหนังสือราชการและอ่ืนๆ  Booklets and Others 1.293 1.378 1.255 1.329 2.102 0.557

รวม Total 429.312 476.419 521.878 529.336 623.686 686.975

รายได้
Revenue

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

พ.ศ. 2556 A.D. 2013 พ.ศ. 2557 A.D. 2014 พ.ศ. 2558 A.D. 2015 พ.ศ. 2559 A.D. 2016 พ.ศ. 2560 A.D. 2017

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

476.419 313.188 521.878 308.629 529.336 319.986 623.686 307.936 686.975 452.847

 
รายได้เปรียบเทียบกับงบประมาณ
Revenue & Budget

พ.ศ. 2560 A.D. 2017พ.ศ. 2559 A.D. 2016พ.ศ. 2558 A.D. 2015

ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
Registered Fee

528.007 1.329 621.584 2.102 686.418 0.557

ค�าหนังสือราชการและอื่นๆ
Booklets and Others

ค�าหนังสือราชการและอื่นๆ
Booklets and Others

ค�าหนังสือราชการและอื่นๆ  
Booklets and Others

ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
Registered Fee

ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
Registered Fee

พ.ศ. 2560 A.D. 2017พ.ศ. 2559 A.D. 2016พ.ศ. 2558 A.D. 2015

รายได�
Revenue

529.336 319.986 623.686 307.936 686.975 452.847

งบประมาณ
Budget

รายได�
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได�
Revenue

งบประมาณ
Budget
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ปี 
year

จำานวน : คำาขอ 
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

จำา
นว

นก
าร

ยื่น
ขอ

 A
pp

lic
at

io
n

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention

ไทย Thai 929 983 1,029 1,098 979 5.8 4.7 6.7 -10.8

ต่างชาติ 
Foreigner

6,478 6,947 7,138 6722 6886 7.2 2.7 -5.8 2.4

รวม Total 7,407 7,930 8,167 7,820 7,865 7.1 3.0 -4.2 0.6

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

Design

ไทย Thai 2,527 2,806 3,162 3,566 3,698 11.0 12.7 12.8 3.7

ต่างชาติ 
Foreigner

1,275 1,271 1,299 1,357 1,424 -0.3 2.2 4.5 4.9

รวม Total 3,802 4,077 4,461 4,923 5,122 7.2 9.4 10.4 4.0

สิทธิบัตรรวม
Total Patent

ไทย Thai 3,456 3,789 4,191 4,664 4,677 9.6 10.6 11.3 0.3

ต่างชาติ 
Foreigner

7,753 8,218 8,437 8,079 8,310 6.0 2.7 -4.2 2.9

รวม Total 11,209 12,007 12,628 12,743 12,987 7.1 5.2 0.9 1.9

จำา
นว

นก
าร

จด
ทะ

เบ
ียน

 G
ra

nt
ed

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention

ไทย Thai 52 67 62 61 88 28.8 -7.5 -1.6 44.3

ต่างชาติ 
Foreigner

1,097 1,219 1,302 1,777 2,992 11.1 6.8 36.5 68.4

รวม Total 1,149 1,286 1,364 1,838 3,080 11.9 6.1 34.8 67.6

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

Design

ไทย Thai 1,586 1,455 2,090 2,103 2,092 -8.3 43.6 0.6 -0.5

ต่างชาติ 
Foreigner

1,272 1,022 1,621 1,652 1,469 -19.7 58.6 1.9 -11.1

รวม Total 2,858 2,477 3,711 3,755 3,561 -13.3 49.8 1.2 -5.2

สิทธิบัตรรวม
Total Patent

ไทย Thai 1,638 1,522 2,152 2,164 2,180 -7.1 41.4 0.6 0.7

ต่างชาติ 
Foreigner

2,369 2,241 2,923 3,429 4,461 -5.4 30.4 17.3 30.1

รวม Total 4,007 3,763 5,075 5,593 6,641 -6.1 34.9 10.2 18.7

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนสิทธิบัตร
Statistics of Patent Application and Granted
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ปี 
year

จำานวน : คำาขอ 
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

จำานวนการยื่นขอ
Application

ไทย Thai 1,503 1,618 2,003 2,391 2,335 7.7 23.8 19.4 -2.3

ต่างชาติ 
Foreigner

106 128 161 230 182 20.8 25.8 42.9 -20.9

รวม Total 1,609 1,746 2,164 2,621 2,517 8.5 23.9 21.1 -4.0

จำานวน
การจดทะเบียน

Granted

ไทย Thai 773 766 1,436 1,195 1,038 -0.9 87.5 -16.8 -13.1

ต่างชาติ 
Foreigner

95 62 124 93 117 -34.7 100.0 -25.0 25.8

รวม Total 868 828 1,560 1,288 1,155 -4.6 88.4 -17.4 -10.3

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
Statistics of Petty Patent Application and Granted

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

2,517
2,621

2,1641,7461,609

1,1551,288
1,560

828868

จำนวนการยื่นขอ  Application

182

+
2,335

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

230

+
2,391

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

161

+
2,003

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

128

+
1,618

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

106

+
1,503

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

จำนวนการจดทะเบียน  Granted

117

+
1,038

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

93

+
1,195

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

124

+
1,436

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

62

+
766

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

95 

+
773

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner
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ปี 
year

จำานวน : คำาขอ 
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

จำานวนการยื่นขอ
Application

ไทย Thai 27,881 27,517 33,347 38,784 26,514 -1.3 21.2 16.3 -31.6

ต่างชาติ 
Foreigner

18,216 18,144 18,997 12,829 16,197 -0.4 4.7 -32.5 26.3

รวม Total 46,097 45,661 52,344 51,613 42,711 -0.9 14.6 -1.4 -17.2

จำานวน 
การจดทะเบียน

Granted

ไทย Thai 11,148 11,487 11,247 19,320 19,077 3.0 -2.1 71.8 -1.3

ต่างชาติ 
Foreigner

8,415 9,130 9,930 16,491 18,183 8.5 8.8 66.1 10.3

รวม Total 19,563 20,617 21,177 35,811 37,260 5.4 2.7 69.1 4.0

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Statistics of Trademark Application and Registration

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

42,711
51,61352,344

45,66146,097

37,26035,811
21,17720,61719,563

จำนวนการยื่นขอ  Application

16,197

+
26,514

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

12,829

+
38,784

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

18,997

+
33,347

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

18,144

+
27,517

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

18,216

+
27,881

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

จำนวนการจดทะเบียน  Granted

18,183

+
19,077

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

16,491

+
19,320

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

9,930

+
11,247

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

9,130

+
11,487

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

8,415

+
11,148

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner
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ปี 
year

จำานวน : คำาขอ
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

จำา
นว

นก
าร

ยื่น
คำา

ขอ
 

Ap
pl

ica
tio

n

เครื่องหมายการค้า
และบริการ

Trademark and 
Service mark

46,033 45,627 52,257 51,571 42,686 -0.9 14.5 -1.3 -17.2

เครื่องหมายรับรอง
Certification Mark

29 22 64 12 19 -24.1 190.9 -81.3 58.3

เครื่องหมายร่วม
Association Mark

35 12 23 30 6 -65.7 91.7 30.4 -80.0

รวม Total 46,097 45,661 52,344 51,613 42,711 -0.9 14.6 -1.4 -17.2

จำา
นว

นก
าร

จด
ทะ

เบี
ยน

  
Re

gi
str

at
io

n

เครื่องหมายการค้า
และบริการ

Trademark and 
Service mark

19,508 20,592 21,141 35,768 37,216 5.6 2.7 69.2 4.0

เครื่องหมายรับรอง
Certification Mark

49 14 25 20 28 -71.4 78.6 -20.0 40.0

เครื่องหมายร่วม
Association Mark

6 11 11 21 16 83.3 0.0 90.9 -23.8

รวม Total 19,563 20,617 21,177 35,809 37,260 5.4 2.7 69.1 4.1

สถิติเครื่องหมายการค้า จำาแนกตามประเภท
Statistics of Trademark Classified by Type

จำนวนการยื่นคำขอ  Application

จำนวนการจดทะเบียน  Registration

64 2352,257

เคร�่องหมายการค�าและบร�การ
Trademark and Service mark

เคร�่องหมายร�วม
Association Mark

เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

12 3051,571 19 642,686

เคร�่องหมายการค�าและบร�การ
Trademark and Service mark

เคร�่องหมายร�วม
Association Mark

เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

เคร�่องหมายการค�าและบร�การ
Trademark and Service mark

เคร�่องหมายร�วม
Association Mark

เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

พ.ศ. 2560 A.D. 2017พ.ศ. 2559 A.D. 2016พ.ศ. 2558 A.D. 2015

TM TM TM

25 1121,141

เคร�่องหมายการค�าและบร�การ
Trademark and Service mark

เคร�่องหมายร�วม
Association Mark

เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

20 2135,768 28 1637,216

เคร�่องหมายการค�าและบร�การ
Trademark and Service mark

เคร�่องหมายร�วม
Association Mark

เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

เคร�่องหมายการค�าและบร�การ
Trademark and Service mark

เคร�่องหมายร�วม
Association Mark

เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

พ.ศ. 2560 A.D. 2017พ.ศ. 2559 A.D. 2016พ.ศ. 2558 A.D. 2015

TM TM TM
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ปี 
year

จำานวน : คำาขอ 
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

วรรณกรรม Literary 3,494 2,659 2,517 2,169 1,847 -23.9 -5.3 -13.8 -14.8

นาฎกรรม Dance 8 11 0 4 3 37.5 -100.0 - -25.0

ศิลปกรรม Artistic 4,267 5,658 5,840 4,413 3,963 32.6 3.2 -24.4 -10.2

ดนตรีกรรม Musical 7,637 6,806 6,324 7,208 5,411 -10.9 -7.1 14.0 -24.9

โสตทัศนวัสดุ Audiovisual 693 1133 1054 1004 758 63.5 -7.0 -4.7 -24.5

ภาพยนตร์ Cinematographic 49 74 54 54 14 51.0 -27.0 0.0 -74.1

สิ่งบันทึกเสียง Sound Recording 145 63 102 128 41 -56.6 61.9 25.5 -68.0

แพร่เสียงแพร่ภาพ Broadcasting 0 0 0 0 0 - - - -

อี่นๆ Others 24 19 18 32 57 -20.8 -5.3 77.8 78.1

รวม Total 16,317 16,423 15,909 15,012 12,094 0.6 -3.1 -5.6 -19.4

สถิติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
Statistics of Copyrights Notification classified by Work

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

16,317 16,423 15,909 15,012 12,094

สถิติการจดแจ�งข�อมูลลิขสิทธ�์
Statistics of Copyrights Notification classified by Work
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ปี 
year

จำานวน : คำาขอ 
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

จำานวนการยื่นขอ
Application

ไทย Thai 10 10 15 17 19 0.0 50.0 13.3 11.8

ต่างชาติ 
Foreigner

0 0 2 3 4 - - 50.0 33.3

รวม Total 10 10 17 20 23 0.0 70.0 17.6 15.0

จำานวน
การขึ้นทะเบียน
Registration

ไทย Thai 13 5 7 12 9 -61.5 40.0 71.4 -25.0

ต่างชาติ 
Foreigner

2 1 0 1 4 -50.0 -100.0 - 300.0

รวม Total 15 6 7 13 13 -60.0 16.7 85.7 0.0

สถิติการยื่นคำาขอขึ้นทะเบียน และจำานวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Statistics of the Application and Registration of Geographical Indication

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

2320171010

จำนวนการยื่นขอ  Application

19

+
19

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

3

+
17

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

2

+
15

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

0

+
10

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

0

+
10

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

จำนวนการจดทะเบียน  Granted

1313
76

15

4

+
9

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

1

+
12

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

0

+
7

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

0

+
6

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

2

+
13

ไทย 
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner
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