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1. แผนงานบูรณาการ 
1.1 แผนงานบูรณาการ

พัฒนาผู้ประกอบการ 
เศรษฐกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลาง
แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม สู่
สากล 

โครงการ: ยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ 
SME ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  
รายการ: โครงการพัฒนาต่อยอดศักยภาพ
ผู้ประกอบการโดยบริการของศูนย์ให้คําปรึกษาด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) 
วัตถุประสงค์: พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะ SMEs ให้มีองค์ความรู้และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม  
วงเงินงบประมาณ: 8.892  ล้านบาท  
ตัวชี้วัด:  
1) ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพื่อสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้าและบริการ จํานวน 200 ราย 
2) มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา  
10 ล้านบาท 

ผลการดําเนินการ:  
1. จ้างบุคลากรประจําศูนย์ IP IDE Center จํานวน 6 คน เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําผู้ประกอบการ
ในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ในการนําทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อ
ยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าใช้บริการ รวม 345 ราย 
อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ท่องเที่ยว และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
2. อยู่ระหว่างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก เพื่อใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนจัด
กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือทาง
การค้า  
 
ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ยื่นข้อเสนอตามโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพียงรายเดียว ส่งผลให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาฯ ดังกล่าว และ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding อีกครั้ง จึงเป็นเหตุให้การดําเนินโครงการฯ ล่าช้า
ออกไป  
 
แนวทางการแก้ไข: ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  
 
ผลสําเร็จ: เกิดผลสําเร็จในเดือนกันยายน 2562 
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1.2 แผนงานบูรณาการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ  
 
 

โครงการ: บูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล 
วัตถุประสงค์: จัดทําคลังข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
(Data Warehouse) เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และกําหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทย ตลอดจนบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs)  
มิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และ
การแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้ ง เดิม  (Traditional 
Cultural Expressions: TCEs) เพื่อส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครอง GRs, TK และ TCEs ของไทย ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
วั ฒน ธ ร ร ม  แ ล ะ สํ า นั ก ง า นน โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นต้น 
วงเงินงบประมาณ: 24.1235 ล้านบาท 
ตัวชี้วัด: จํานวนรูปแบบการบริการด้วยระบบดิจิทัล  
(2 ระบบ) 

ผลการดําเนินการ:  
อยู่ระหว่างดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใน
ขั้นตอนการประกาศประชาพิจารณ์ ร่าง TOR  ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2562 – 27 มีนาคม 
2562 เพื่อให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ Download เอกสาร TOR ประกอบการจัดทําข้อเสนอด้าน
เทคนิคและด้านราคา ส่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดําเนินการในขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดย
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562  
 
ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากการดําเนินโครงการฯ มีขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมระบบงาน
ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลายและมีความซับซ้อนทางเทคนิคสูง โดยการหารือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ Data Warehouse และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน ) หรือ ETDA สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่ง TOR ที่มีคุณภาพและคุ้มค่างบประมาณและตรงกับความต้องการของ
หน่วยงาน ส่งผลให้การยกร่าง TOR ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการล่วงเลยไตรมาสที่ 1 ของ
งบประมาณปี 2562   
 
แนวทางการแก้ไข: ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  

2. แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานยุทธศาสตร์

พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของ
ภาคการผลิต บริการ 
การค้าและการลงทุน 
 

โครงการ: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
วัตถุประสงค์:  พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วและเป็นมาตรฐานสากล 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น การปกป้องคุ้มครองสิทธิใน

ผลการดําเนินการ 
1. อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบเครื่องหมายการค้า ระบบ
สิทธิบัตร และระบบลิขสิทธิ์ ดังนี้ 
         1.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent Design) อยู่ระหว่างดําเนินการนําเข้า
ข้อมูลหน้าประกาศโฆษณาสิทธิบัตรออกแบบจากฐานข้อมูลของสํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 
(Us classification) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (e-Patent design) 
ไทย 
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 ทรั พย์ สิ นทา งปัญญา  สร้ า งความ เชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
ผู้ประกอบการทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ และ
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความสําคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาของไทย
ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
วงเงินงบประมาณ:  132.811 ล้านบาท  
ตัวชี้วัด: ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เป้าหมาย 
600 ราย 
ผลการดําเนินงาน: 493 ราย  
 

        1.2 การพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบรับแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบเทคโนโลยีไร้กระดาษ (Paperless) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้าง
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลลิขสิทธิ์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน และรองรับกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มขึ้น /คัดกรองและ
ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลลิขสิทธิ์ (Data Cleansing) ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
        1.3 การพัฒนาระบบสืบค้นและแจ้งเตือนสถานะการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการงานตรวจค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร อยู่
ระหว่างดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบดังกล่าว 
        1.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร อยู่
ระหว่างดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารงานจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าอย่างครบวงจรเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ ระบบติดตามและแจ้งเตือนการรับจดทะเบียน
ตามกระบวนการขั้นตอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และขั้นตอนตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น  
2. จ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
และสิทธิบัตรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
        2.1 สนับสนุนงานเครื่องหมายการค้า 28 คน อาทิ ช่วยตรวจสอบความเหมือนคล้ายของ
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าระหว่างประเทศ รวม 28,563 คําขอ เป็นต้น 
        2.2 สนับสนุนงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 21 คน อาทิ ช่วยตรวจสอบเบื้องต้นพิจารณา
ความใหม่ของคําขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
        2.3 สนับสนุนงานสิทธิบัตรการออกแบบ 24 คน อาทิ ช่วยตรวจค้นและบันทึกผลการ
ตรวจสอบและคําสั่งผู้ตรวจสอบ ลงในระบบ ตลอดจนแจ้งคําวินิจฉัยคําคัดค้าน คําอุทธรณ์คําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยของอธิบดีไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้คัดค้าน และผู้โต้แย้ง รวม 37,688  คําขอ  
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3. ส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)  
  3.1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ได้ขึ้นทะเบียน GI ไทย รวม 4 สินค้า 
จาก 3 จังหวัด ได้แก่ ทุเรียนสาลิกาพังงา กาแฟวังน้ําเขียวและข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัด
นครราชสีมา และมะม่วงยายกล่ํานนทบุรี และยังได้ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียน GI เพิ่มอีก 
4 สินค้า จาก 4 จังหวัด ได้แก่ สับปะรดทองระยอง ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย กาแฟเมืองกระบี่ 
และเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  
 3.2 ลงพื้นที่ผลักดันให้จังหวัดจัดทําคําขอขึ้นทะเบียน GI รวม 8 สินค้า จาก 7 จังหวัด 
ได้แก่ ข้าวกอเดียวพิจิตร (จังหวัดพิจิตร) พริกไทยจันท์ (จังหวัดจันทบุรี) ส้มโอบ้านแท่น (จังหวัด
ชัยภูมิ) ลูกหยียะรัง (จังหวัดปัตตานี) หม้อห้อมแพร่ (จังหวัดแพร่) โอ่งมังกรราชบุรี (จังหวัด
ราชบุรี) และกระเทียมศรีสะเกษ/หอมแดงศรีสะเกษ (จังหวัดศรีสะเกษ)    
 3.3 ลงพื้นที่ผลักดันให้จังหวัดจัดทําระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทั้งในระดับ Internal Control รวม 7 สินค้า จาก 6 จังหวัด และ
ระดับ External Control รวม 3 สินค้า จาก 3 จังหวัด ได้แก่ ทุเรียนปราจีน มะพร้าวน้ําหอม
ราชบุรี และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง  
 3.4 บูรณาการความร่วมมือผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครอง GI ไทย 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจําหน่ายสินค้า GI ให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ให้กระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะหน่วยงานกลไกหลักในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ทุกระดับ พิจารณา
มอบหมายจังหวัดดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสนับสนุนการ
ผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครอง GI ไทย ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าการตลาดของการ
จําหน่ายสินค้า GI ไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
 3.5 ลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความสําคัญของ 
GI ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้า GI ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กว่า 
2,400 คน อาทิ ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทําคําขอขึ้นทะเบียน GI และผลักดันจังหวัดให้จัดทํา
ระบบควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินค้า GI เป็นต้น 
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 3.6 สร้างโอกาสทางการตลาด โดยจัดงาน “ตลาดนัด GI” และ “Give a Gift GI” ณ 
กระทรวงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า 2.7 
ล้านบาท 
 3.7 อยู่ระหว่างส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
GI รวม 10 สินค้า ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ น้ําหมากเม่า
สกลนคร ผ้าหมักโคลนหนองสูง ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ มะพร้าวน้ําหอมราชบุรี สับปะรดห้วยมุ่น 
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดและแห้วสุพรรณบุรี  
4. การเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยส์ินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  
 จัดทําความร่วมมือพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้มีประสิทธิภาพและ
นําไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัย การพัฒนา
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ การเกษตร และสถาบันอุดมศึกษา รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ/ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล/สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)/ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)/ 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ 
5. ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ 
 5.1 ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว สําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทาง
สื่อสิ่งพิมพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons 
Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled) โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ได้ยื่นภาคยานุวัติสารเข้าเป็น
ภาคีสนธิสัญญามาร์ราเกช ต่อผู้อํานวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ 
สํานักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกในลําดับที่ 49 
ของสนธิสัญญาฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผลผูกพันประเทศไทย ในวันที่ 28 เมษายน 2562  
 5.2 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทํางานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 
(ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPC) ครั้งที่ 58 เมื่อ
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วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรีลา เพื่อหารือและผลักดันความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียนให้มีผลสําเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งแสวงหาแนวทางส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการในอาเซียนเข้าถึงการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน พ.ศ. 2559 – 
2568 (ASEAN IPR Action Plan ค.ศ. 2016 - 2025)  
 5.3 เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO General 
Assembly) ครั้งที่ 58 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ที่มีประเทศภาคีสมาชิกเข้าร่วม 191 
ประเทศ โดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กล่าวถ้อยแถลงให้ที่ประชุมทราบถึงพัฒนาการด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและเน้นย้ําถึงเจตนารมณ์ของไทยที่ให้ความสําคัญกับการคุ้มครอง
ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: 
TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional Cultural Expressions: TCEs) ใน
หลักการการเปิดเผยแหล่งที่มา การแบ่งปันผลประโยชน์ และการขออนุญาตก่อนเข้าถึงการใช้
ประโยชน์ เพื่อผลักดันให้การคุ้มครอง GRs, TK และ TCEs มีผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
 
ปัญหา/อุปสรรค: -  
 
แนวทางการแก้ไข: - 

 
กรม ทป./กผ./สบก. 

เมษายน 2562 


