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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message of Minister of Commerce

การสร้างความก้าวหน้าและแข็งแกร่งทางการค้า

ให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน

ในประเทศเป็นภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้

มุ่งมั่นดำาเนินงานอย่างบูรณาการ โดยมีหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ผลักดันและขับเคลื่อนให้การ

ดำาเนนิงานบรรลผุลสำาเรจ็ ซึง่ “งานดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา” 

มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจหลักดังกล่าว 

เพราะเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่เก่ียวข้องกับการดำาเนิน

ธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการ

ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้

กับประเทศให้สัมฤทธิ์ผลได้น้ัน จำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องให้

ความสำาคัญกับบทบาทและการพัฒนางาน ด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้เห็นถึงความ

มุง่มัน่และศกัยภาพการทำางานของกรมทรพัยส์นิทางปญัญา

ที่ได้ดำาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการพัฒนาการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด

ระยะเวลาในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภท

ต่างๆ โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ 

ตลอดจนการผลักดันให้มีการนำาองค์ความรู้ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า

และมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางให้ผู้สร้างสรรค์

และผู้ประกอบการไทยสามารถนำาทรัพย์สินทางปัญญาไป

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่ โดยเป็นเครื่องมือ

สำาคัญในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน
พลเอก 

          (ฉัตรชัย  สาริกัลยะ)

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญา วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ซึ่งครบรอบ 23 ปี  

ผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย

ได้โปรดดลบันดาลให้อธิบดีและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประสบ

ความสุข ความเจริญและก้าวหน้าในชีวิตราชการและ

ครอบครัว มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ เข้มแข็ง พร้อมที่

จะรว่มแรงรว่มใจกนัปฏบิตังิานรบัใชป้ระชาชนเพือ่เสรมิสรา้ง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยทรัพย์สิน 

ทางปัญญาต่อไป



General 

          (Chatchai  Sarikulya)

          Minister of Commerce

One of the Ministry of Commerce’s prime 

missions is to contribute, in every possible way, to 

Thailand’s sustainable growth through the advancement 

of commerce and business activities and, consequently, 

the economic well-being of Thai households. To achieve 

this mission, the Ministry is committed to the integrated 

functions of all involved departments under its oversight. 

Undoubtedly, “the field of intellectual property” is highly 

crucial to the Ministry’s accomplishment of the above-

mentioned mission for it has become a significant element 

inextricably intertwined with every business and industry, 

be it in the manufacturing or the service sector. In other 

words, the fast emerging roles of intellectual property 

cannot be overlooked and deserves serious attention as 

it has increasing important implications for the country’s 

potential to achieve sustainable economic growth.

I have thus-far witnessed the Department of 

Intellectual Property’s tireless efforts and enhanced 

efficiency in ensuring that all departmental tasks and 

functions have been carried out in line with policies of both 

the government and the Ministry. A notable improvement 

in the Department’s operations is the IP registration 

service in which the use of advanced IT system has 

been introduced to increase efficiency and to simplify the 

overall registration procedures, thus becoming less time-

consuming. The Department has also encouraged further 

development of Thai traditional knowledge and wisdom 

to enable the introduction of new products and services 

with perceivable added value, giving Thai innovators and 

business operators wider opportunities to commercially 

exploit the available intellectual properties to the fullest 

extent possible. Today, intellectual property is definitely 

a most crucial tool for conducting modern business and 

acquiring competitive advantage which can be sustained 

into the future.

On the special occasion of the 23rd anniversary of 

the Department of Intellectual Property’s inauguration on 

May 3, 2015, by the Buddhist Virtue and all Holy Powers, 

may the Director-General, all officials of the Department of 

Intellectual Property and their families be bestowed great 

blessings for happiness, prosperity, achievement, good 

health and high spirits for continual provision of quality 

service to Thai people and the Department’s success 

in strengthening our country’s competitiveness with the 

use of intellectual property.

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ
General Chatchai  Sarikulya

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce



สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message of Deputy Minister of Commerce

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกมีการ
เปล่ียนแปลงมากขึ้น เมื่อเทียบกับหลายปี ที่ผ่านมา  
โดยแม้หลายฝ่ายจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อการฟื้นตัว 
ของเศรษฐกิจโลก แต่การที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่า 
จะเป็นการค้า การลงทุน ตลาดเงินหรือตลาดทุนของแต่ละ
ประเทศมีการเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น

ทำาให้เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความผันผวนที่
รวดเร็วและรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก อาทิ ความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจและการ
เงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในภาค
การคลังในภูมิภาคยุโรป การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
และความเปลีย่นแปลงของตลาดโลก เปน็ตน้ โดยผลกระทบ
จากโลกาภิวัตน์ดังกล่าวได้นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้การแข่งขันทางการค้าทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำาให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้สอดรับ
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจและการค้ าที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้นานาประเทศใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันและสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยปัจจุบันรัฐบาล
ได้มีนโยบายสำาคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญ
เติบโตสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยให้ความ
สำาคัญกบัการพฒันาระบบทรพัยส์นิทางปญัญา วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนเน้นการนำา
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยและนำาไป 
พัฒนาต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้ง 
เชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559)

ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้นำานโยบายรัฐบาลดังกล่าวไปสู่ การพัฒนา

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่การ
ส่งเสริมและเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาไปจนถึงการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง การบังคับใช้
กฎหมายเพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ธุรกิจให้
สามารถครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างรวดเร็ว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากขึ้น และสนับสนุนให้
มีการนำาผลงานวิจัย นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
และภูมิปัญญาไทย ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความตื่นตัว ความตระหนัก และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง
ผลักดนัใหท้กุภาคส่วนตระหนกัถงึความสำาคัญของทรพัยสิ์น
ทางปญัญาทีม่ตีอ่การสรา้งมลูคา่เพิม่ การตอ่ยอดการเตบิโต
ของธุรกิจ และการยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการ 
โดยการดำาเนินการอย่างบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาในปีนี้ ดิฉันขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติ
หน้าที่ของตนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และขออำานาจ 
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาล 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข 
ความสำาเรจ็ มสีขุภาพแขง็แรง เพือ่รว่มกนัสรา้งสรรคท์รพัยส์นิ
ทางปญัญาทีจ่ะเปน็ประโยชนส์งูสดุใหแ้กป่ระเทศชาตติอ่ไป



Mrs. Apiradi  Tantraporn
Deputy Minister of Commerce

The change in global economic environment is 
more rapid and profound than ever. Despite positive 
outlook for the world economic recovery, the fact 
remains that key economic activities including trade, 
investment in industrial and financial sectors are more 
globally interconnected than in the past. Such connectivity 
has undoubtedly contributed to the global economy 
becoming more vulnerable to abrupt and drastic changes. 
Indeed, Thailand has to cope with risks associated with 
unpredictable economic situations at both regional and 
global levels, such as economic and financial imbalances 
in major economies, fiscal austerity in Europe, onset of 
ASEAN Economic Community. Economic transformation 
and intense competition brought about by globalization 
has rendered self adjustment an imperative.

A number of countries have strategically responded 
to changes by using intellectual property (IP) as a tool to 
improve competitive edge and generate fresh national 
income. At present, the government is in the process of 
restructuring the economy towards quality growth and 
sustainability driven by intellectual property, science, 
technology, research, and innovation. Emphasis will be 
placed on utilization and commercialization of creative 
ideas, traditional knowledge and research works for the 
benefits of society and local communities, which is very 
much in line with the 11th National Economic and Social 
Development Plan (2012-2016).

The Department of Intellectual Property, the 
Ministry of Commerce, has adopted the previously 
mentioned government policy, leading to the development 
of IP management system, through efficient registration 

systems, effective intellectual property rights protection 
and enforcement, and meaningful IP commercialization. 
The efforts taken by the Department aim to facilitate 
timely IPR ownership by business operators, and support 
commercialization of research works, innovations, 
creative ideas, and traditional knowledge, to strengthen 
businesses. Last but not least, the Department’s work 
has been carried out in cooperation with relevant agencies 
to promote public awareness and recognition of the 
importance of IP in creating value added to products/
services, fostering growth and improving product/service 
quality to meet international standards for optimal benefits 
of the people.

On the special occasion of the anniversary of the 
Department of Intellectual Property’s inauguration, I would 
like to express my gratitude to the Department’s officials 
and personnel for their determination, dedication, and 
collaboration in performing duties. And, by the Buddhist 
Virtue and all Holy Powers, may all departmental officials 
and personnel be bestowed great blessings for happiness, 
success, and good health to continue the good work for 
the benefits of the country.

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์
Mrs. Apiradi  Tantraporn

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce



จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจและสังคมได้

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากเดิม ที่ต้ังอยู่บนพื้นฐาน

ของการใช้ความได้เปรียบในทรัพยากรประเภทต่างๆ เช่น 

ทีด่นิ แรงงาน และตน้ทนุ เปน็ปจัจยัการผลติหลกั มาเปน็การ

ใช้ความสามารถของเจ้าของกิจการในการคิดค้นสร้างสรรค์

นวัตกรรมต่างๆ หรือนำาเทคโนโลยีที่มีปรากฏอยู่แล้วมา

พัฒนาปรับปรุงและนำามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้เกิด

ขึน้ หรอืกลา่วอีกนยัหนึง่คอื ไดม้กีารพลกิรปูแบบการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมหรือระบบการดำาเนินธุรกิจจากที่เป็น

อยู่แต่เดิมมาเป็นระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึ่งพาอาศัย

เทคโนโลยีและการคิดค้นสร้างสรรค์มากขึ้น ประกอบกับ

การมุง่พฒันาประเทศเพือ่รองรบัการเขา้สูก่ารเปน็ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนในป ี2558 ทำาใหเ้จ้าของกจิการตา่งๆ ตอ้ง

เผชญิกบัการแขง่ขนัทางการคา้ทีร่นุแรง จงึตอ้งเรง่ปรบัตวัให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ

ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีศักยภาพ

นอกจากนี้ รัฐบาลได้มุ่งให้ความสำาคัญกับการนำา

ภมูปิญัญาทีม่อียูใ่นแตล่ะทอ้งถิน่มาพฒันาตอ่ยอดเพือ่สรา้ง

ผลติภณัฑใ์หมท่ีม่คีวามทนัสมยัแตย่งัคงเอกลกัษณแ์ละเสนห่์

ของท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้า

ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวและการ

ลงทุนเข้าสู่ท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้แต่ละพื้นที่ด้วย 

สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิม ซ่ึงจะช่วยยกระดับความสามารถ

ในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในระดับ

สากลได้อย่างทัดเทียม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของแผน

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัปจัจุบนัทีมุ่ง่เนน้การ

ปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิของประเทศใหพ้ฒันาบนฐานความรู้

ทีเ่นน้การคดิสร้างสรรคแ์ละสรา้งนวตักรรมสนิคา้และบรกิาร 

รวมถึงพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจ และสามารถ

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

สะท้อนถึงตัวตนของพื้นที่ได้ ซ่ึงจะนำาไปสู่การพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนถาวรต่อไป

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กระบวนการพัฒนา

ต่อยอดโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ให้เกิด

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด รวมทั้งเร่งกระบวนการ

ปกปอ้งคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาทีค่ดิคน้และสรา้งสรรค์

ขึ้นโดยคนไทยให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ถือเป็นภารกิจที่ท้าทายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แสดง

ศักยภาพในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้

แก่ผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมาก็ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าผลงานของกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญามีส่วนช่วยให้ ผู้ประกอบการมีความพร้อม 

ต่อการแข่งขันที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี และเป็นที่เชื่อมั่น

ได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

ในโอกาสท่ีกรมได้ก่อต้ังมาครบรอบ 23 ปี ดิฉันขอ

ช่ืนชมและขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี

ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทุกท่าน ท่ีได้ทุ่มเทแรงกาย

แรงใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 

และขออำานวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีความเจริญ

ก้าวหน้า มีพลานามัยท่ีสมบูรณ์ พร้อมด้วยสติปัญญา และ

ขอให้ต้ังม่ันปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและ

ประชาชน และเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ของประเทศไปสู่ความม่ันคงและย่ังยืนต่อไป

สารปลัดกระทรวงพาณิชย์
Message of Permanent Secretary for Commerce



Ms. Chutima  Bunyapraphasara
Permanent Secretary 

The economic and social systems used to be 
driven by comparative advantage in terms of resources 
abundance readily available for exploitation. Land, 
labor, and capital were key factors of production. 
However, the trend has been shifting away from such 
conventional resources towards the competency of 
business operators in terms of creativity and innovative 
product/service or, the business operators’ capability 
to innovate or creatively adapt the technology at hand 
to improve their goods and services. In other words, 
Thailand has developed from resource-based economy 
to knowledge-based and creative economy. Moreover, 
the fact that our country needs to accelerate in every 
possible way towards the ASEAN Economic Community 
within 2015 will definitely expose all business owners to 
the environment of considerably intense competition, 
compelling all businesses to make positive adjustment 
in order to maintain and increase their competitiveness 
in the region. 

The government also would like to promote and 
develop community products based on knowledge and 
wisdom in each community with modern look in order 
to add value of products and conserve the elements of 
uniqueness and local fascination. This aims to attract 
tourists, and investments which would create jobs, extra 
sources of income for the community and increase the 
competitiveness of community products to the level 
where they are capable of competing on equal terms 
in an ever-changing global market. The government’s 
efforts are consistent with the current National Economic 
and Social Development Plan, aiming to transform the 
nation’s economic structure through the application of 

knowledge, creativity, and product/service innovation and 
by providing a favorable environment for doing business 
and expressing a unique identity of each community to 
ensure sustainable development of national economic 
and social systems.

The foregoing efforts were taken to integrate 
local businesses into value adding processes by using 
intellectual property to introduce new products to 
the market and to enhance the efficiency and speed 
of intellectual property protection system. These are 
challenges that the Department of Intellectual Property 
needs to tackle in order to facilitate Thai business 
operators. The Department of Intellectual Property’s 
performance over the past several years has so far proved 
that its on-going work and dedication really helps business 
operators to gain competitive advantage in the market.

On the auspicious occasion of the 23rd anniversary 
of the Department of Intellectual Property’s establishment, 
I would like to express my gratitude to the Department’s 
executives, officials, and personnel for their perseverance, 
integrity, work efforts and dedication to duties and convey 
to all of them my best wishes for happiness, success, 
and good mental and physical health for the benefits of 
Thai people and the country.

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร
Ms. Chutima  Bunyapraphasara

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary 



กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานหลัก

ที่สำาคัญในการจดทะเบียนคุ้มครองและปกป้องสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งกำากับ

ดูแลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่สำาคัญ ได้แก่ สิทธิบัตร 

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิ่งบ่งช้ี

ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ 

การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมที่ว่า “เป็น

องค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการ

ค้าอย่างยั่งยืน” กรมจึงมุ่งเน้นการจดทะเบียนคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาที่รวดเร็ว และมุ่งที่จะเน้นการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

ด้วยวิสัยทัศน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงมี

ภารกิจที่มุ่งเน้นให้บริการการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาให้แก่ ผู้ประกอบการ นักคิด นักประดิษฐ์ 

นักสร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดหน่วยบริการ

ให้คำาปรึกษาแนะนำาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

แบบเบด็เสร็จ เพือ่ลดขัน้ตอนในการจดทะเบยีนทำาใหเ้จ้าของ

สิทธิได้รับความคุ้มครองรวดเร็วขึ้น ส่วนการส่งเสริมการนำา

ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรมได้

สนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการและเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา

จัดงานแสดงและจำาหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่อ งานมหกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2015 เพื่อเป็นช่องทางและ

โอกาสทางการตลาด ได้พบปะกันระหว่างเจ้าของทรัพย์สิน

ทางปญัญากบัผูป้ระกอบการทีผ่ลติสนิคา้เกดิการเจรจาธรุกจิ 

และสามารถนำาทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดสร้างมูลค่า

เพิ่มให้สินค้าและบริการได้ ทำาให้เจ้าของสิทธิสามารถใช้

ประโยชนจ์ากทรพัยส์นิทางปญัญาไดอ้ยา่งมปีระโยชนส์งูสดุ

นางมาลี  โชคล้ำาเลิศ

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนั้น กรมได้มีการพัฒนาระบบกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการคุ้มครองและการปฏิบัติงาน

ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามหลักสากล เพื่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

จะนำาทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม และนำาไปใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยส์นิทางปญัญาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นี้ เป็นวันครบรอบ 

23 ปี ดิฉันขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการ และบุคลากร 

ของกรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความรูค้วามสามารถและในโอกาสนี ้ขออวยพรใหท้กุทา่นมี

ความสุข และขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทัง้หลายไดโ้ปรดบนัดาลใหเ้พือ่นขา้ราชการ ตลอดจนนอ้งๆ

เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทุกท่าน ประสบ

ความสุข ความเจริญและมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการมี

สขุภาพสมบรูณแ์ละแขง็แรงเพือ่การพฒันางานดา้นทรพัยส์นิ

ทางปัญญาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ต่อไป

สารอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Message of Director General of 
the Department of Intellectual Property



Mrs. Malee  Choklumlerd
Director-General of the Department
of Intellectual Property

The Department of Intellectual Property is a 
governmental agency entrusted with key functions to 
render registration service for both domestic and foreign 
intellectual property rights (IPR) protection, and to regulate 
the imposition of important pieces of legislation governing 
such intellectual property as patents, trademarks, 
copyrights, trade secrets, geographical indications (GI), 
and more. To meet its vision “To be a key agency 
responsible for protecting intellectual property rights 
so as to gain and heighten the sustainable competitive 
advantage in business”, the Department of Intellectual 
Property is committed to promoting the innovation and 
actively encouraging proper management of intellectual 
property as well as the commercial exploitation of IPR. 
Owing to such commitment, the Department focuses 
on shortening the lengthy process of IP registration and 
promoting the commercial use of IP.

With the above established vision, the Department 
of Intellectual Property has one of all other missions 
to provide to entrepreneurs, creators, and inventors 
the efficient service of IP registration by means, inter 
alia, of setting up a one-stop service center where the 
counseling for IP registration is made available in order 
to simplify and accelerate the registration process, for 
reason of timely protection in favor of the IP owner, by 
eliminating redundant or unnecessary activities earlier 
required. With respect to the Department’s efforts to 
promote the commercial exploitation of IPR, the IP Fair 
2015 event which was organized by the Department and 
actively joined by entrepreneurs, business operators, and 
IP owners was a forum where business operators with 
wide-ranging capacity in manufacturing and IP owners 
met and discussed business prospects of creating 

added value to the existing goods and services through 
the adaptive use of IP. It was anticipated that business 
deals materialized after this event would bring about the 
maximum use of IP and profits to IP owners.

Furthermore, the Department of Intellectual 
Property has also continually developed and improved 
legal system to protect IPR and to facilitate deterrence 
of IP infringement in consistent with the generally 
accepted international standards. Owing to such efforts 
by the Department, the IP owners are expectedly able 
to bring their IPs into the statutory protection system in 
a convenient, speedy, and fair manner, and benefit from 
the effective, efficient use of their own creation of IPs. 

On the special occasion of the 23rd anniversary 
of the Department of Intellectual Property’s inauguration 
on May 3, 2015, I would like to express my gratitude 
to all my civil servant colleagues and all personnel of 
the Department for their concerted efforts, ability, and 
collaboration in performing duties and convey to all of 
them my best wishes for happiness. And, by the Buddhist 
Virtue and all Holy Powers, may all of my colleagues 
including all junior departmental officials be bestowed 
great blessings for happiness, prosperity, success, and 
good health for the furtherance of intellectual property 
growth and development undoubtedly contributing to 
corporeal benefits to the public.

นางมาลี  โชคล้ำาเลิศ
Mrs. Malee  Choklumlerd

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director-General of the Department

of Intellectual Property
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in Compliance with the Official Information Act B.E. 2540 (1997)

พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วย GI
Turning Crisis into Opportunity with GI



เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิ 
ในทรพัยส์นิทางปญัญา เพือ่เสรมิสรา้ง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทาง 
การค้าอย่างยั่งยืน
To be a key agency responsible 
for protecting intellectual property 
rights so as to gain and heighten the 
sustainable competitive advantage 
in business.

วิสัยทัศน ์
Vision



1. จดทะเบียน คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ ในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ

2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

1. To render registration service for purpose of intellectual 
property rights (IPR) protection and defense both 
within and beyond the national territory.

2. To promote the innovation and actively encourage 
proper management of intellectual property as well 
as the commercial exploitation of IPR.

พันธกิจ
Missions



ผู้บริหาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Executive Officers of the Department of Intellectual Property

1.	 นางมาล	ี	โชคล้ำ	เลิศ
 Mrs. Malee  Choklumlerd
 อธิบดี
 Director-General

2.	 นายทศพล		ทังสุบุตร
 Mr. Thosapone  Dansuputra
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General

3.	 นางอรมน		ทรัพย์ทวีธรรม
 Mrs. Auramon  Supthaweethum
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General

2.

3.1.
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ผู้บริหาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Executive Officers of the Department of Intellectual Property

1.	 นายนรินทร	์	พสุนธราธรรม
 Mr. Narin  Phasuntharatham
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
 Assistant Director-General

2.	 นายชุมพล	ศิริวรรณบุศย์
 Mr. Chumpon  Sirivunnabood
	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรม
 Assistant Director-General

4.	 นายวิชัย		สุขลิ้ม
 Mr. Wichai  Suklim
	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
 Assistant Director-General

3.	 นางขวัญใจ		กุลกำ	ม์ธร
 Mrs. Kwanjai  Kulkamthorn
	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
 Assistant Director-General

2.

3. 4.

1.
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ผู้บริหาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Executive Officers of the Department of Intellectual Property

5.	 นายวรวุฒิ		โปษกานนท์
 Mr. Voravut  Posaganondh
	 ผู้อำ	นวยการสำ	นักเครื่องหมายการค้า
 Director of Trademark Office

1.	 นางสาววันเพ็ญ		นิโครวนจำ	รัส
 Ms. Wanpen  Nicrovanachumrus
	 ผู้อำ	นวยการสำ	นักบริหารกลาง
 Director of Central Administration Office

2.	 นายวีระศักดิ	์	ไม้วัฒนา
 Mr. Verasak  Maiwatana
	 ผู้อำ	นวยการกองสิทธิบัตร
 Director of Patent Office

4.	 นางสาวสายฝน		แป้งหอม
 Ms. Saifon  Panghom
	 ผู้อำ	นวยการกองสิทธิบัตรการออกแบบ
 Director of Design Office

3.	 นางแววดาว		ดำ	รงผล
 Mrs. Vaowdao  Damrongphol
	 ผู้อำ	นวยการสำ	นักกฎหมาย	(รักษาการ)
	 Director	of	Legal	Office	(Acting)

2.

3.

4.

5.

1.
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ผู้บริหาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Executive Officers of the Department of Intellectual Property

2.	 นายสมบูรณ	์	เฉยเจริญ
 Mr. Somboon  Cheycharoen
	 ผู้อำ	นวยการสำ	นักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 Director of The Office of Prevention and
 Suppression of Intellectual Property Rights Violation

1.	 นายขจิต		สุขุม
 Mr. Kajit  Sukhum
	 ผู้อำ	นวยการสำ	นักลิขสิทธิ์
 Director of Copyright Office

3.	 นางขวัญใจ		กุลกำ	ม์ธร
 Mrs. Kwanjai  Kulkamthorn
	 ผู้อำ	นวยการสำ	นักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 Director of Intellectual Property Management Office

4.	 นายสุภัทธ	์	ตั้งตรงจิตร
 Mr. Supat  Tangtrongchit
	 ผู้อำ	นวยการสำ	นักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
	 (รักษาการ)
 Director of Intellectual Property Promotion and 
	 Development	Office	(Acting)

2.

3.

4.

1.
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โครงสร้างกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Organization Chart of the Department of Intellectual Property

กองสิทธิบัตร
Patent Office

นายวีระศักดิ์  ไม้วัฒนา
Mr. Verasak  Maiwatana

ผู�เชียวชาญเฉพาะด�าน
ทรัพย�สินอุตสาหกรรม

Assistent Director-Genera
นายชุมพล  ศิริวรรณบุศย�

Mr. Chumpon  Sirivannabood

 กลุ�มตรวจสอบภายใน
Internal Audit 

นางสาวทัศนาวดี  สุรางกูร
Ms. Tasanavadee  Surangkul

สำ�นักเครื่องหม�ยก�รค��
Trademark Office
น�ยวรวุฒิ โปษก�นนท์

Mr. Voravut Posaganondh

สำ�นักส�งเสริมก�รพัฒน�
ทรัพย�สินท�งปัญญ�

Intellectual Property Promotion and
Development Office

-ว��ง-

กองสิทธิบัตรการออกแบบ
Design Office

นางสาวสายฝน  แป้งหอม
Ms. Saifon  Panghom

ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านทรัพย�สิน
ทางปัญญาระหว�างประเทศ
Assistent Director-General

นางขวัญใจ  กุลกำาม�ธร
Mrs. Kwanjai  Kulkamthorn

กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร
Administration System
Enhancement Group
นางสาวกันตรัตน์  ภู�ศิริ
Ms. Kantarat  Phusiri

สำ�นักป�องปร�มก�รละเมิด
ทรัพย�สินท�งปัญญ�

Office of Prevention and Suppression
of Intellectual Property Rights Violation

น�ยสมบูรณ�  เฉยเจริญ
Mr. Somboon  Cheycharoen

สำ�นักบริห�รจัดก�ร
ทรัพย�สินท�งปัญญ�

Intellectual Property Management Office
น�งขวัญใจ กุลกำ�ม�ธร

Mrs. Kwanjai Kulkamthorn

สำ�นักบริห�รกล�ง
Office of Central Administration

น�งส�ววันเพ็ญ  นิโครวนจำ�รัส
Ms. Wanpen  Nicrovanachumras

ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านลิขสิทธิ์
Assistent Director-General

นายนรินทร์  พสุนธราธรรม
Mr. Narin  Phasuntharatham

ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านกฎหมาย
Assistent Director-General

นายวิชัย  สุขลิ้ม
Mr. Wichai  Suklim

สำ�นักกฎหม�ย
Legal Office

-ว่�ง-

สำ�นักลิขสิทธิ์
Copyright Office

น�ยขจิต สุขุม
Mr. Kajit Sukhum

อธิบดี
Director General
นางมาลี  โชคล้ำาเลิศ

Mrs. Malee Choklumlerd

รองอธิบดี
Deputy Director General

นายทศพล  ทังสุบุตร
Mr. Thosapone  Dansuputra

รองอธิบดี
Deputy Director General

นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม
Mrs. Auramon  Supthaweethum

รองอธิบดี
Deputy Director General

-ว่าง-



หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Functions and Responsibility of the Department of Intellectual Property

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจเก่ียวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยให้มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แบบผงัภมูขิองวงจรรวม กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองส่ิงบง่ช้ี 
ทางภมิูศาสตร์ กฎหมายวา่ดว้ยความลบัทางการคา้ กฎหมาย
วา่ดว้ยเครือ่งหมายการคา้ กฎหมายวา่ดว้ยลขิสทิธิ ์กฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์
ซีดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ดำาเนินการเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์ สิน 
ทางปัญญา

(3) ดำาเนนิการเกีย่วกบัการจดทะเบยีนคุม้ครองสทิธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี

(4) ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(5) พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีไ ด้
เปล่ียนแปลงไป

(6) ดำาเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปญัญาสง่เสรมิการใชส้ทิธอิยา่งเปน็ธรรม และสรา้งวนิยั
ทางการค้า

(7) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

(8) ดำ า เ นินการไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพาท และการ
อนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็น
อำานาจหนา้ทีข่องกรม หรอืตามทีร่ฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรี
มอบหมาย

The Department of Intellectual Property has as 
its missions the promotion of creation and commercial 
exploitation of intellectual property, including the 
protection of intellectual property rights, as a vital means 
for strengthening competitiveness and national economic 
development. The powers and duties of the Department 
of Intellectual Property are enumerated below:

(1) Performing work in connection with the 
protection of intellectual property rights under the law 
on protection of topographies of integrated circuits, the 
law on protection of geographical indications, the law 
on trade secrets, the law on trademarks, the law on 
copyrights, the law on patents, the law on production of 
optical discs products other relevant laws;

(2) Performing work in connection with the 
protection of intellectual property;

(3) Performing work in connection with registration 
for the protection of intellectual property rights under 
international agreements or co-operation schemes to 
which Thailand has become a party;

(4) promoting the protection of intellectual 
property rights both domestically and overseas;

(5) Conducting reform and revision of legislation 
related to the protection of intellectual property to achieve 
efficiency and to be well suited to changing circumstances 
both in Thailand and in foreign countries;

(6) Performing work in connection with the 
suppression of intellectual property infringements, the 
promotion of the use of rights in a fair manner and the 
development of trade disciplines

(7) Promoting activities leading to the creation, 
management and commercial exploitation of intellectual 
property;

(8) Handling the settlement of intellectual property 
disputes by way of mediation and arbitration; and

(9) Performing such other activities as prescribed 
by law to be under the responsibility of the Department 
of Intellectual Property or as entrusted by the Minister 
or by the Council of Ministers.
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แผนยุทธศาสตร์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2558
Strategic Plans of the Department of Intellectual Property 
for the year 2015

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ และดำาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

เป้าประสงค์
1. เพื่ออำานวยความสะดวกในการจดทะเบียนให้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเขา้สูร่ะบบการคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิ

ทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา

4. เพ่ือสร้างจิตสำานึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ของผู้อื่น

กลยุทธ์
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนและรับแจ้งข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญา

2. พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสากล และ

สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน

3. สนับสนุนการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับ

การพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. บรูณาการดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปัญญา 

5. รณรงค์และปลูกฝังการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ของผู้อื่น

Strategy 1
The development of IPR protection system and the 
compliance with IP-related law.

Objectives
1. To facilitate the timely and efficient IP registration. 

2. To assist business operators in obtaining for their intellectual 

property the legal protection in Thailand and foreign 

countries.

3. To enhance the effectiveness of measures undertaken to 

prevent and suppress IP infringement.

4. To awaken the public’s conscience to respect the 

intellectual property rights of others.

Tactics
1. Make the registration and IP filing service more efficient.

2. Develop IP-related law to meet the international standards 

and today’s changing situations.

3. Support any efforts to protect IPR, including the intellectual 

property developed from traditional wisdom/knowledge, 

both within and beyond Thailand’s territory.

4. Integrate IP infringement preventive measures with the 

suppression activities. 

5. Campaign against IP infringement and instil the respect 

for other people’s intellectual property rights.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
1. คนไทยมีความรู้ และตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 

2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ทรัพย์สิน 

ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์
1. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและสนบัสนนุการสรา้งสรรคเ์พือ่สรา้ง

ความตระหนักถึงความสำาคัญในทรัพย์สินทางปัญญา

2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานสินค้า

และบริการโดยการนำาผลงานวิจัย นวัตกรรม ความคิดและ

ภูมิปัญญา/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในทุก 

ภาคส่วน

Strategy 2
Commercialization of intellectual property to 
enhance sustainable competitive advantage.

Objectives
1. To make Thai people more knowledgeable in, and 

recognize the importance of, the intellectual property. 

2. To assist business operators with the development of 

capabilities in commercializing the intellectual property.

Tactics
1. Enhance better understanding and recognition in the 

importance of IP and promote creativity.

2. Support any efforts to add value to, and raise the standard 

quality of, Thai goods and services by commercially 

exploiting research work, innovations, ideas and practical 

wisdom/intellectual property.

3. Promote collaboration and networks among all sectors.
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อัตรากำาลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Personnel

ปี year
พ.ศ.2551
A.D.2008

พ.ศ.2552
A.D.2009

พ.ศ.2553
A.D.2010

พ.ศ.2554
A.D.2011

พ.ศ.2555
A.D.2012

พ.ศ.2556
A.D.2013

พ.ศ.2557
A.D.2014

 ข้าราชการ/ตำาแหน่ง
 Government Official/position

ตำาแหน่งบริหาร
Administration position*

16 15 16 18 18 18 18

ตำาแหน่งวิชาการ Technical position

 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
 Patent Examiner

29 41 42 42 38 38 43

 ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
 Trademark Examiner  

20 16 18 23 23 23 26

 นักกฎหมาย Legal Officer 26 32 32 32 33 33 34

ตำาแหน่งสนับสนุนและอื่นๆ 
Supporting Staffs & Others

107 126 122 110 113 113 109

รวม Total 198 230 230 225 225 225 230

ลูกจ้างประจำา 
Permanent Employees

38 36 36 34 31 30 30

พนักงานราชการ 
Government Employees

138 139 139 140 155 156 156

รวม Total 374 405 405 399 411 411 416

รวม
Total 411 รวม

Total 411 รวม
Total 416

ลูกจ�างประจำ
Permanent Employees

30

พนักงานราชการ 
Government Employees

156

ข�าราชการ
Government Official

230

2557 2014

ลูกจ�างประจำ
Permanent Employees

30

พนักงานราชการ 
Government Employees

156

ข�าราชการ
Government Official

225

2556 2013

ลูกจ�างประจำ
Permanent Employees

31

พนักงานราชการ 
Government Employees

155

ข�าราชการ
Government Official

225

2555 2012
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2557
2014

รวม
Total 308,629,500

2558
2015

งบบุคลากร
Personnel Budget

119,721,500

งบบุคลากร
Personnel Budget

114,311,000

งบดำเนินงาน
Operating Budget

85,514,300 
งบดำเนินงาน

Operating Budget

 85,467,200
งบรายจ�ายอื่น
Other Expenses

97,071,600 

งบรายจ�ายอื่น
Other Expenses

 96,746,700

งบลงทุน
Investment Budget

 14,009,000

งบลงทุน
Investment Budget

 8,464,600

งบอุดหนุน
Supporting Budget

3,670,000 
งบอุดหนุน

Supporting Budget

 3,640,000

งบประมาณ 2557 Budget 2014

รวม
Total 319,986,400

งบประมาณ 2558 Budget 2015

 หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้ Type of Revenue พ.ศ. 2553
A.D. 2010

พ.ศ. 2554
A.D. 2011

พ.ศ. 2555
A.D. 2012

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน Registered Fee 383.875 394.610 428.019 475.041 520.62

2. ค่าหนังสือราชการและอื่น Booklets and Others 1.245 1.398 1.293 1.584 1.255

รวม Total 385.120 396.008 429.312 476.625 521.878

 หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2553 A.D. 2010 พ.ศ. 2554 A.D. 2011 พ.ศ. 2555 A.D. 2012 พ.ศ. 2556 A.D. 2013 พ.ศ. 2557 A.D. 2014

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

385.120 226.029 396.008 316.196 429.312 295.362 476.625 313.188 521.878 308.629

รายได้เปรียบเทียบกับงบประมาณ
Revenue & Budget

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
Budget

รายได้
Revenue
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IP Service
บริการ

กรมทรพัยส์นิทางปญัญา เปน็หนว่ยงานหลกัมหีนา้ทีร่บั
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท การรับจด
ทะเบยีนจะต้องดำาเนนิการให้รวดเร็ว สะดวก และประหยดั 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีมุ่ง่สู่การสรา้งความ
เขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขัน
ทางธรุกจิและเพิม่ความพรอ้มใหก้บัผูป้ระกอบการไทยใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

The Department of Intellectual Property is a key State agency 
responsible for all tasks and functions in connection with 
the registration of intellectual property of all types. It is the 
responsibility of the Department to ensure that the registration 
procedures are carried out in a timely, convenient, and cost-
saving manner, and consistent with the government policy 
implemented state-wide to strengthen competitive advantage 
of SMEs and get them ready for Thailand’s integration into 
the ASEAN Economic Community.
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กรมทรัพยส์นิทางปญัญา จงึมุง่เนน้การพฒันาการให้

บรกิารสูค่วามเปน็เลศิ โดยการยกระดบัและเพิม่คณุภาพการ

ดำาเนินงานในทุกมิติดังนี้

มิติแรก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพงาน

บรกิารจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา โดยการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ระบบการย่ืนจดทะเบียน 

แบบ e-Filing การเพิ่มช่องทางอำานวยความสะดวกให้

เจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญาสามารถชำาระเงนิคา่ธรรมเนยีม

ผ่านระบบ e-Banking รวมถึงการเชื่อมโยงการบริการ

ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ในการยื่นจดทะเบียนแบบ One Stop Service กล่าวคือ  

เมื่อ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

จดทะเบยีนตัง้บรษิทักบักรมพฒันาธรุกจิการคา้แลว้ สามารถ

ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าได้อีกทางหนึ่ง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่ง

คำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามายังกรมทรัพย์สิน

ทางปญัญาไดท้นัทโีดยประชาชนไมต่อ้งสง่เอกสารหลกัฐาน

The Department of Intellectual Property focuses 

its efforts on the improvement of services to be delivered 

to the public by upgrading service quality in the following 

dimensions.

First is the improved efficiency of intellectual 

property registration services through the implementation of 

advanced IT system. Good examples of the Department’s 

IT-integrated functions include e-filing system to support 

the application service, e-banking service to facilitate fee 

payments made by intellectual property’s owners, and 

One Stop Service for registration application through 

networking with other alliance agencies such as the 

Department of Business Development, and others. With 

the said One Stop Service, a business operator, or 

IP owner, is able to apply for company incorporation, 

and then file the application for IP registration at the 

Department of Business Development who, with support 

เป้าหมายการบริการสู่ความเป็นเลิศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
DIP’s Journey to Public Service Excellence
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ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มเติม เช่น หนังสือรับรอง

นิติบุคคล ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณและความซ้ำาซ้อนในการใช้

เอกสารทางราชการ อีกทั้ง พัฒนาบุคลากรของกรมให้เป็น

นายทะเบยีนพจิารณาสัง่การ เชน่ กรณกีารเพิม่นายทะเบยีน

เครื่องหมายการค้า จากผู้ตรวจสอบที่มีศักยภาพและมีอายุ

การทำางานด้านการตรวจสอบพัฒนาขึ้นเป็นนายทะเบียน

เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะทำาให้สามารถสั่งการได้รวดเร็วขึ้น 

และลดระยะเวลาการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ จากเดมิ 

20 เดือน เหลือ 9 เดือน ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ

บริการได้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พัฒนา

ระบบการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าระหว่ าง

ประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งหาก

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

หากมีผลบังคับใช้ ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกพิธีสาร

มาดริดจะทำาให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยื่นจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย

สามารถระบุประเทศที่จะขอรับการคุ้มครองได้โดยไม่ต้อง

เดนิทางไปจดทะเบยีนในตา่งประเทศ ซึง่คลา้ยคลงึกบัการยืน่

จดทะเบียนสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ที่เจ้าของสิทธิสามารถ

ขอรับการคุม้ครองไดท้กุประเทศทัว่โลกทีเ่ปน็ประเทศสมาชกิ

ของ PCT ซึง่กรมทรพัยส์นิทางปญัญาไดเ้ปดิใหบ้รกิารระบบ

ดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2552

อีกหนึ่งบริการที่สำาคัญ คือ การจัดต้ังศูนย์บริการ

ให้คำาปรึกษาแนะนำาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

แบบเบ็ดเสร็จ โดยจัดให้มีการบริการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนในการจดทะเบยีนประเภทตา่งๆ หรอื “Help Desk”  

of proper networking system, will promptly forward the IP 

registration application to the Department of Intellectual 

Property and, unlike the precedent registration process, 

the applicant is not required to submit any additional 

documents e.g. certificate of juristic person, etc. to the 

Department of Intellectual Property. This does not only 

help reduce the paperwork and eliminate redundancy 

of official documents but also contribute to the skill 

improvement of the Department’s personnel for future 

job promotion. For example, the trademark examination 

officers who have acquired necessary skills, competence, 

and seniority could be promoted with ease to the upper 

positions of trademark registrar, resulting in a shorter 

line of command, faster implementation of orders, and 

shorter period of trademark registration from 20 months 

to only 9 months. This, of course, encourages business 

operators to make better and broader use of IP and to 

add more value to their existing goods and services.

In addition, the Department of Intellectual Property 

has also engaged in the development of international 

application for trademark registration under the Madrid 

Protocol. When the amendment to the current Trademark 

Act, which is at the time under consideration of the Council 

of State, comes into effect, Thailand will be a signatory to 

the Madrid Protocol, providing to Thai business operators 

the opportunity to file only one application for registration 
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เพื่อจัดเตรียมคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุก

ประเภท รวมถึงการพัฒนาระบบให้คำาปรึกษาผ่านระบบ

โทรศัพท์ หรือ “Call Center” ที่สามารถตอบคำาถามด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำา  

ทันเวลา ทุกสถานการณ์

มิติที่สอง  คือ ด้านการคุ้มครอง

และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อความสอดคล้อง

กับสถานการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีการค้า  

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ยกร่าง แก้ ไข ปรับปรุง 

กฎหมายที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราช

บัญญัติลิขสิทธิ์ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องการคุ้มครอง

ข้อมูลการบริหารสิทธิและกำาหนดข้อยกเว้นการกระทำา

ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง และเรื่องการกำาหนด 

ความผิดสำาหรับการทำาซ้ำาในโรงภาพยนตร์ กำาหนด 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำาหรับคนพิการ รวมถึงร่าง 

พระราชบัญญัติความลับทางการค้า ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติ

ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 

ตอนที่ 6 ก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว

มิติที่สาม คือ ด้านการประสานการป้อง

ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดต้ังศูนย์

ประสานการปอ้งปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา หรอื

เรียกสั้นๆ ว่า ศูนย์ NICE โดยการปฏิบัติงานร่วมของ 25 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกวาดล้างสินค้าละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา

of their trademarks in as many countries as requested 

in the application form. And, the applicant can submit 

the application form to the Department of Intellectual 

Property without the need to travel abroad to separately 

file application(s) with a trademark office in the foreign 

country any longer. This is similar to the international 

patent application via PCT which allows patent owners 

to obtain protection for their patents in all PCT member 

countries around the world. The patent application filing 

service through PCT is available in Thailand since 2009. 

Another major service offered by the Department 

of Intellectual Property is the establishment of Help 

Desk and Call Center. The Department’s Help Desk 

is designed to act as a service center providing to the 

public recommendations, comprehensive information, and 

technical assistance in relation to the registration of every 

type of intellectual property, including advices on how to 

prepare the application form as well. The “Call Center” 

service is developed to be a channel for the Department to 

provide telephone consulting services where all questions 

about IP will be responded, in all circumstances, with 

correct, accurate answers in a timely manner.

Second is the better IPR protection and 

defense mechanism. To respond appropriately to the 

current IP-related circumstances in the trade arena, the 

Department of Intellectual Property has been working on 

drafting, revising, and amending the legislation which is 

directly under the responsibility of the Department. On 

November 27, 2014 the National Legislative Assembly 

approved a draft amendment to the Copyright Act, mainly 

covering such issues as the protection of the rights 

management information, the exceptions to infringement 

of copyright, the performers’ rights, the offense relating to 

reproduction made in movie theatres, and the exception to 

copyright infringement committed by disabled individuals. 
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Another bill passed by the National Legislative Assembly 

was the amended Trade Secrets Act. All three amended 

Acts have already been published in the Government 

Gazette, Vol. 132, Part 6 Gor, dated 5th February 2015.

Third is the collaborative effort to suppress 

illegal acts of IP infringement. A NICE (the National 

Intellectual Property Center for Enforcement) has been 

set up as a joint operation of 25 units from both public 

and private sectors, with a mission to crack down on 

IP infringement.

The last is the promotion of IP commercial 

exploitation. Following its effort earlier put into improving 

the registration system to enable proper protection and 

defense for IPR, the Department of Intellectual Property 

focuses next on the IP management and administration, 

as well as IP commercial exploitation.

มิติสุดท้าย คือ การส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรมมุ่งเน้นถึงการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีความสำาคัญต่อเนื่องจากการ

จดทะเบียนเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง และการปกป้องสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา

	 จงึกลา่วโดยสรปุไดว้า่	กรมทรพัยส์นิทางปญัญาพรอ้มแลว้ทีจ่ะนำายทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตัิใหเ้กดิผลอยา่งเปน็
รปูธรรม	โดยจะเปน็ประโยชนต์อ่ประชาชนในการเตรยีมพรอ้มเขา้สู	่AEC	ในปลายปนีี	้และ	จะมุง่มัน่พฒันาระบบทรพัยส์นิ
ทางปัญญาให้มีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ประหยัดและเป็นธรรม	 ให้กับประชาชนในทุกกลุ่มธุรกิจ	 ตลอดจนสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	 และ

สามารถแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้อย่าง	มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	สืบไป
 In conclusion, the Department of Intellectual Property is now ready to put all strategies into action 
in	order	to	prepare	Thai	people	for	full	integration	into	AEC	by	late	this	year.	The	Department	is	committed	
to	improving	IP-related	systems	so	that	the	private	sector,	regardless	of	the	business	industry,	can	enjoy	
the	Department’s	convenient,	timely,	cost-saving,	and	fair	services.	The	Department	also	aims	to	assist	Thai	
business	operators	in	the	commercialization	of	IP	to	create	more	value	to	their	goods	and	services	so	that	
they	are	capable	of	competing	in	the	global	market	and	achieving	the	goals	of	“security,	prosperity,	and	
sustainability”	in	the	end.
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ผลงานสำาคัญ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Major Accomplishments of 
the Department of Intellectual Property

• กรมฯ รับจดทรัพย์สินทางปัญญา 41,675 คำาขอ
• จัดศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค จำานวน 7 แห่ง ทั่วประเทศ  

เพื่ออำานวยความสะดวกประชาชน
• กฎหมาย 3 ฉบับ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา
• ให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จำานวนกว่า 

70,000 ราย
• ประสานป้องปรามและทำาลายของกลางมูลค่ารวม 2,505 ล้านบาท

• The DIP processed a total of 41,675 applications for IP registration
• 7 Intellectual Property Regional Centers were built in several regions across 

the country to provide IP service to the public.
• 3 Pieces of law were published in the Government Gazette.
• Over 70,000 business operators received from DIP the knowledge, support, 

and capacity building assistance.
• The counterfeit goods seized and destroyed as a result of DIP’s cooperation 

in the deterrence of IP infringement was worth over THB 2,505 million.
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1. โครงการ “ปณิธานสืบสานต่ออนันต์ค่า  
ด้านการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา”  
จัดแสดงนิทรรศการผลงานและแบบจำาลองอันเก่ียวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ที่ทรงพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้พสกนิกรของพระองค์

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทัดเทียมกับนานาประเทศ ได้แก่ 

สิทธิบัตร เช่น กังหันน้ำาชัยพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศที่

ผิวน้ำาลิขสิทธิ์ เช่น ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และบทเพลงพระราช

นิพนธ์เครื่องหมายการค้า เช่น ร้านสุวรรณชาด นอกจากได้

ยงัจดักจิกรรมลงนามถวายพระพรทางอนิเตอรเ์นต็ ระหวา่ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2557 ณ ท้องสนามหลวง

1. “Aspiration to Carry on Invaluable 
Commercial and IP Legacy” Project. Under this 

project, the Department of Intellectual Property held an 

exhibition of His Majesty the King’s IP-related work and 

models substantiating his remarkable talents and aptitude 

for innovation, invention, and creativity leading to tangible 

pieces of intellectual property which are meant to be 

used to improve the livelihoods of a majority of Thai 

population to match the international standard of living. 

Work and innovation created by H.M the King has been 

registered as intellectual property in many categories 

including patents for, for example, a low speed surface 

เทิดไท้องค์ราชัน ต้นแบบผู้สร้างสรรค์ 
เพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรไทย
In Honor of His Majesty the King - the epitome of innovation 
for better livelihood of his Thai subjects

กรมทรพัยส์นิทางปญัญาไดจ้ดังานเพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนือ่งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ดังนี้

In commemoration of His Majesty the King’s 87th birthday anniversary on 5th December 2014 and 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th birthday anniversary on 2nd April 2015, the 
Department of Intellectual Property took this opportunity to organize important events as follows.
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2. นิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ภายในงานประจำาปีของกรม ได้แก่ งาน IP Innovation and 

Technology Expo 2014 (IPITEx. 2014) ระหว่างวันที่ 

18-20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 

ไบเทค บางนา และ งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 

(IP FAIR 2015)” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 

2558 ณ อิมแพคเมืองทองธานี อาคาร 5 - 6 ภายใต้แนวคิด 

“The Royal Gallery : แรงบันดาลใจ ใต้ร่ม พระบารมี” 

aerator which is widely known as Chaipattana Aerator, 

copyrights for photographs and musical works, etc., and 

several trademarks, one of which is “Suvarnachard”. The 

Department of Intellectual Property had also arranged 

special activities inviting Thais to sign well-wishing online 

messages for H.M. the King. These activities were held 

from November 30 to December 6, 2014 at Sanam 

Luang.

2. Exhibition of H.M. the King’s and HRH 
Sirindhorn’s intellectual property organized as part 

of the Department’s annual events titled “IP Innovation 

and Technology Expo 2014 (IPITEx 2014)” held from 

July 18 - 20, 2014 at BITEC Bangna, and “IP Fair 2015” 

from February 27 - March 1, 2014 at IMPACT Muang 

Thong Thani, Building 5 - 6 under the theme of “The 

Royal Gallery: Inspired by H.M. the King’s Virtues”.

นิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 (IPITEx. 2014)
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3. โครงการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง 
“ฟ้าทอฝัน” เล่าเรื่องของเยาวชนรุ่นใหม่ที่เร่ิมต้นชีวิต

การทำางาน โดยการน้อมนำาแนวคิดและแรงบันดาลใจจาก

ผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านทรัพย์สินทาง

ปญัญาประเภทตา่งๆ มาปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนั จนสามารถ

ฟนัฝ่าอุปสรรคไปไดด้ว้ยด ีซึง่ใชเ้ทคนคิการผลติแบบ “Motion 

Capture” จำานวน 6 ตอน ตอนละ 5 นาที

3. “Fah Taw Fhan (Dream on the Sky) 
Cartoon Animation Project. The animation story 

is about a life of a youngster who has just started the 

career by adopting, applying, and getting motivated by, 

H.M. the King’s conceptual idea and accomplishments 

in the intellectual property and, in the end, overcome all 

difficulties and challenges because of a firm belief in His 

Majesty’s guidance. This cartoon animation was produced 

with the technique called “Motion Capture”, consisting 

of six 5-minute episodes.

นิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2015)”
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1. การปลูกปะการังเทียม 

ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิก

โยธิน จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างจิตสำานึก

ในการรักษาสมดุลใต้ท้องทะเล และรักษาทรัพยากรแนว

ปะการังของประเทศให้ดำารงสภาพความสมบูรณ์

1. Planting the artificial coral habitat 
at Teay Ngam Beach, the Royal Thai Marine Corp, 

Chonburi Province. This activity was aimed to raise public 

awareness about the balance of marine ecosystem and 

the preservation of Thailand’s rich, natural coral reefs.

กิจกรรม CSR ร่วมสร้างสรรค์ 
แบ่งปันสุข เพื่อชุมชน
CSR Activities: Joining Hands, Sharing 
Happiness with Communities

2. งานวันเด็กแห่งชาติ : กรมทรัพย์สินทาง

ปญัญารว่มกบัหนว่ยงานภาคเอกชน จดังานวนัเดก็แหง่ชาต ิ

ณ โรงเรียนวัดตำาหนักใต้ จังหวัดนนทบุรี โดยได้มอบทุน 

การศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬาและของขวัญ

ให้แก่นักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก

เป็นประจำาทุกปี

2. National Children’s Day : The Department 

of Intellectual Property joining with other private entities 

hosted and organized a variety of activities on the National 

Children’s Day at Wat Tamnaktai School in Nonthaburi, 

which included the contribution of scholarship, 

educational/school supplies, sports equipment, and gifts 

to students. Like every year, the Department also made 

arrangements for fun-filled activities and games for all 

children participating in this event to enjoy.
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• บริการแจ้ง จด ครบวงจร 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้บริการรับแจ้งและ

จดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างครบวงจร โดย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับแจ้งจดทรัพย์สินทาง

ปญัญา จำานวนทัง้สิน้ 41,675 คำาขอ เพิม่ข้ึนจากป ีพ.ศ. 2556 

ร้อยละ 2.042 

นอกจากนีไ้ดม้กีารขยายการใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาค 

เรียกว่า “ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค” จำานวน 7 แห่ง 

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา ภูเก็ต 

สมุทรปราการ และนครราชสีมา มีประชาชนย่ืนคำาขอจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 3,112 คำาขอให้

คำาปรึกษาแนะนำา จำานวน 12,024 ราย รวมทั้งจัดหน่วย

บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

ทัว่ประเทศ เชน่ จงัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย ขอนแกน่ พษิณโุลก 

พิจิตร อุดรธานี เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา 

ชัยภูมิ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา และ

สตูล มีผู้ขอคำาปรึกษารวม 532 ราย ให้ทุนสนับสนุนการ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวม 272 ราย และมีผู้ยื่น

คำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวม 246 ราย

• One-stop service center for IP 
registration and information reception 

The Department of Intellectual Property offers a 

one-stop service to businesses or individuals who would 

like to notify the Department of the IP information or have 

their intellectual property registered. During the budgetary 

year 2014, the Department has received and processed, 

in total, 41,675 IP applications, accounting for an increase 

of 2.042 percent from the previous year.

The Department of Intellectual Property has also 

expanded its services to the regional areas by building 

7 new offices called “Intellectual Property Regional 

Center” in these provinces:- Chiang Mai, Khon Kaen, 

Chonburi, Songkhla, Phuket, Samut Prakan, and Nakhon 

Ratchasima. Last year, there were a total of 3,112 

applications being filed for registration through all these 

offices combined and 12,024 visitors asking for advices 

on intellectual property. The Department of Intellectual 

Property has also set up mobile units functioning as a 

facility to provide IP-related services in several provinces 

across the country e.g. Chiang Mai, Khon Kaen, 

Phitsanulok, Phichit, Udon Thani, Phetchabun, Sing 

Buri, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Chaiyaphum, Nakhon 

Ratchasima, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Songkhla, 

Satun, etc. These mobile units have so far delivered 

advices to 532 businesses and individuals, granted 

financial support for IP registration to 272 businesses 

and individuals, and processed 246 applications for IP 

registration.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและดำาเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
Strategy 1. The development of IPR protection system and 
the compliance with IP-related law.
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• ส่งเสริมสินค้า GI พัฒนาสู่ตลาดโลก
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้การส่งเสริมสินค้า

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยให้ความรู้ เรื่องข้อกฎหมาย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย การใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทาง

ภมูศิาสตรแ์ละสหภาพยโุรปหลกัเกณฑก์ารรบัรองมาตรฐาน

ส่ิงบง่ชีท้างภูมศิาสตรส์นิคา้รวมทัง้ตดิตามผลการสง่เสรมิการ

ขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรข์องไทยและใหค้วามสำาคญั

ในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่น่าเชื่อถือ

ในปี 2557 ได้ลงพ้ืนที่สำารวจสินค้า GI ในจังหวัด

ต่างๆ รวม 12 คร้ัง ได้แก่

จังหวัดนครนายก สินค้า 

“มะยงชิดนครนายก

และมะปรางหวาน

นครนายก” จังหวัด

สมุทรสาครสินค้า 

“มะพร้าวน้ำาหอม

บ้ า น แ พ้ ว ”  

• GI  p roduc t s  p romot ion and 
development to worldwide marketplace

The Department of Intellectual Property has 

promoted public awareness of geographical indication 

(GI) by educating and getting people familiar with the 

law on GIs, the use of GI signs/marks, EU geographical 

indications, certification scheme of geographical indication, 

a follow-up to the promotion of Thai GI registration, and 

the importance of controlling the product quality to meet 

the GI standards.

In 2014 the Department of Intellectual Property has 

sent officials to local communities in several provinces (12 

trips in total) to conduct the inspection of GI products 

as follows:- “Ma Yong Chid Nakhon Nayok and Ma 

Prang Wan Nakhon Nayok (Nakhon Nayok marian 

plum)” in Nakhon Nayok Province, “Maphrao Namhom 

Ban Phaeo (Ban Phaeo coconut with flagrant juice)” in 

รายงานประจ�าปี 2557 Annual Report 2014 37



จังหวัดอ่างทองสินค้า “กลองเอกราช” จังหวัดชัยภูมิ สินค้า 

“ผา้ไหมบา้นเขวา้” จงัหวดัสโุขทยั สนิคา้ “สงัคโลกสโุขทยัและ

ผา้หาดเสีย้ว” จงัหวดัอุบลราชธาน ีสนิคา้ “ผา้กาบบวั” จังหวดั

ระนองสนิคา้ “น้ำาแร ่เมอืงนอง” จังหวดัอทุยัธาน ีสนิคา้ “ปลา

แรดลุม่น้ำาสะแกกรงัอทุยัธาน”ี จังหวดัราชบรุ ีสนิคา้ “มะพรา้ว

น้ำาหอมและสบัปะรดสวนผึง้” จงัหวดัสพุรรณบรุ ีสนิคา้ “แหว้

สุพรรณ” จังหวัดนครศรีธรรมราช สินค้า “ส้มโอทับทิมสยาม

ปากพนัง” และจังหวัดปราจีนบุรี สินค้า “ทุเรียนปราจีนบุรี”

กรมได้จัดงาน “OTOP PLUS GI 2014 สินค้า

ภมิูปญัญาไทย คณุภาพกา้วไกลสูส่ากล” ใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษ์

แก่ประชาชนโดยทั่วไป มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำาหน่าย

สินค้า รวม 108 คูหา มียอดจำาหน่ายสินค้ารวม 7,759,470 บาท

Samut Sakhon Province, “Eakkaraj Drum” in Ang Thong 

Province, “Ban Khwao Silk” in Chaiyaphum Province, 

“Sangkhalok Sukhothai (Sukhothai celadon) and Had 

Siew Fabric” in Sukhothai Province, “Kabbaw Fabric” 

in Ubon Ratchathani Province, “Muang Nong Mineral 

Water” in Ranong Province, “Pla Rad Lumnam Sakae 

Krang Uthai Thani” in Uthai Thani Province, “Maphrao 

Namhom (coconut with flagrant juice) and Sapparot Suan 

Phueng (Suan Phueng pineapple)” in Ratchaburi Province, 

“Haew Suphan (Suphan water chestnut)” in Suphan Buri 

Province, “Pakpanang Tabtimsiam Pomelo” in Nakhon 

Si Thammarat Province, and “Durian Prachinburi” in 

Prachinburi Province.

“OTOP PLUS GI 2014: Thai Local Wisdom 

Products of Good Quality to Meet International 

Standards fair” organized by the Department of 

Intellectual Property was well received by business 

operators and consumers, accommodating businesses as 

many as 108 booths. At the end of the fair, the volume 

of sale hit THB 7,759,470.
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• ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายสร้าง
กลไกการคุ้มครองสิทธิ์

ในปี 2557 มีกฎหมาย รวม 3 ฉบับ ที่ได้ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 6 ก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2558 ดังนี้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

(การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำาหนดข้อยกเว้น

การกระทำาละเมิดลขิสทิธิแ์ละสทิธขิองนกัแสดง) มผีลใช้บงัคับ

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (กำาหนดความผิดสำาหรับ

การทำาซ้ำาในโรงภาพยนตร์และกำาหนดข้อยกเว้นการละเมิด

ลขิสทิธิส์ำาหรับคนพิการ) มผีลใช้บงัคับตั้งแต่วนัที ่6 เมษายน 

2558 เป็นต้นไปและพระราชบัญญัติความลับทางการค้า 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2558 เป็นต้นไป 

• การประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทาง
การส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร 
พันธุกรรมและการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 

มีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จำานวน 12 หน่วยงาน 

เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กรมการข้าว กรมหม่อนไหม 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรมศิลปากร และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีแนวทาง 

บูรณาการร่วมกันในการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น ทรัพยากร พันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรม

แบบดั้งเดิม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ เช่น การ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์

ร่วมกันในการปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมและอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรม และการแสดงทาง

วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของไทยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง 

การสรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (โดยเฉพาะ

กลุ่มชุนชนดั้งเดิมชุมชนท้องถิ่นหรือกลุ่มชาติพันธุ์) ในสาขา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรมและการแสดงออก

ทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมที่มีความเสี่ยงที่จะสูญหาย 

ถูกฉกฉวย ทำาให้เสื่อมเสีย หรือสามารถสร้างประโยชน์ใน

ทางการค้าและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

• Improving legal measures to function 
as IPR protection mechanism

In 2014 there were 3 pieces of legislation published 

in the Government Gazette, Vol. 132, Part 6 Gor. dated 

5th February 2015 as follows:- the Copyright Act (No. 2) 

B.E. 2558 (2015) (protection of the rights management 

information, exceptions to the copyright infringement, and 

performers’ rights) to become effective on 4th August 

2015; the Copyright Act (No. 3) B.E. 2558 (2015) (the 

offense relating to reproduction made in a movie theatre, 

and exceptions to the copyright infringement for the 

disabled) to become effective on 6th April 2015; and the 

Trade Secrets Act (No. 2) B.E. 2558 (2015) to become 

effective on 6th February 2015.

• Brainstorming meeting on the promotion 
and protection of local wisdom, genetic resources, 
and traditional cultural expression. Attended by 

representatives from 12 government/public agencies 

including the Ministry of Culture, the Rice Department, the 

Queen Sirikit Department of Sericulture, the Department 

for Development of Thai Traditional and Alternative 

Medicine, the Fine Arts Department, the Department of 

Cultural Promotion, etc., this meeting has agreed upon 

the common objectives toward the mutual efforts to 

protect, in the national interest, local wisdom, genetic 

resources, and traditional cultural express by means of, 

for example, the linkage of database among different 

agencies to enable efficient protection, promotion, and 

conservation of local wisdom, genetic resources, and 

traditional cultural expression, making people, particularly 

the interested party (the original inhabitants, traditional 

communities, and the ethnic groups) aware of the threat 

of the loss, pilferation, defilement, and unduly commercial 

exploitation of local wisdom, genetic resources, and 

traditional cultural express.
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• การประชมุผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้ง
กับลิขสิทธิ์

ได้แก่งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำาสัญญา

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และให้ความรู้ด้าน

ลขิสทิธิแ์กผู่ป้ระกอบการซอฟตแ์วร์งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ

เพื่อพิจารณากิจกรรมคุ้มครองและส่งเสริมอุตสาหกรรม

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยที่ประชุมได้เสนอแนะกิจกรรม

ร่วมกัน 4 ประการ คือ การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมแพร่เสียงแพร่ภาพไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทราบ

ถึงบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสนับสนุนให้มีการ 

ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐการให้ความรู้ด้าน

ลขิสทิธิแ์กผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมงานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ  

เพื่อป้องกันการไปละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน และการจัด

ประชุมโต๊ะกลม เพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

• การประชุมคณะอนุกรรมการด้านงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ

เพือ่พจิารณาและหารอืแนวทางกรอบการดำาเนนิงาน

ของคณะอนุกรรมการ, ประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์

รายการโทรทัศน์สำาคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ

โทรทศันท์ีเ่ปน็การทัว่ไป พ.ศ. 2555 ตอ่กรณกีารถา่ยทอดสด

การแข่งขนัฟตุบอลโลก 2014 รอบสดุทา้ยการประชาสมัพนัธ์

กจิกรรมการจบัคูท่างธรุกจิระหวา่งบรษิทัธรุกจิบนัเทงิเกาหลี

กับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ของไทย และ การประชุมกับฝ่าย

กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม คสช. เกีย่วกบัการดำาเนนิ

การของไทยภายใตก้ฎหมายการคา้สหรฐัฯ มาตรา 301 พเิศษ 

ประจำาปี 2557

• Meeting of parties affected by the copyright 
of computer programs. This meeting was aimed 

at making a review to obtain a standard template 

for copyright of software contract and sharing the 

copyright-related knowledge with broadcasting software 

business operators in order to discuss and finalize 

the activities to be organized in order to protect and 

promote the industry of broadcasting. The meeting 

proposed activities in 4 areas as follows:- campaigning 

against infringement of broadcasting work by business 

operators and disseminating the information about the 

settlement of disputes; promoting the collaboration among 

public/government agencies; educating broadcasting 

software business operators about copyright to prevent 

infringement; and organizing roundtable meetings to revise 

the law on broadcasting work.

• Meetings of Computer Software, Digital 
Media and Broadcasting Work Sub-Committee. 
These meetings were aimed at discussing and deciding 

the Sub-Committee’s framework in relation to:- the NBTC 

Notification on Criteria for Selecting Important Television 

Shows to be Broadcasted on Free-TV, B.E. 2555 (2012) 

versus the controversy over the 2014 FIFA World Cup 

final match broadcasted live; public relations for business 

matching between Korean entertainment business and 

Thai television stations; and the meeting with NCPO’s 

legal and judicial proceedings team to discuss Thailand’s 

actions taken in response to the “Special” Section 301 

of the US. Trade Act of 2014.
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• รณรงค์สร้างจิตสำานึก สร้างเกราะป้องกันและ
ป้องปรามการละเมิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดโครงการรณรงค์

สร้างจิตสำานึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้าง

จติสำานกึและการตระหนกัถงึการเคารพทรพัยส์นิทางปญัญา

ของผู้อื่นภายใต้แนวคิด “STOP PIRACY Buy Original 

Now หยดุละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ไมซ่ือ้ ไมถ่อื ไม่ใช้

ของปลอม” ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

นนทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ปทมุธาน ีมีผูเ้ขา้ร่วมจำานวน 181 คนและจดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิ

การเพือ่บรูณาการในการปอ้งปรามการละเมดิทรพัยส์นิทาง

ปัญญาให้แก่เจ้าหน้าที่ตำารวจในสังกัดกองบัญชาการตำารวจ

ภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี และกองบัญชาการตำารวจภูธร 

ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลกรวม 880 นาย 

นอกจากนี้ ได้ดำาเนินการประสานป้องปรามการ

ละเมดิทรพัยสิ์นทางปญัญารวม 644 เรือ่งการสำารวจตลาด

สินค้าที่น่าสงสัยว่าจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวม 199 

ครั้งการตรวจสอบโรงงานผลิตซีดี รวม 269 โรงงานและจัด

ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ 704 ครั้งจับกุมได้ 675 คดี ผู้ต้องหา 

439 คน ของกลาง 158,125 ชิน้ รวมทัง้กรมรว่มกบัสำานกังาน

ตำารวจแห่งชาติกรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภาค

เอกชนเจ้าของสิทธิ ตัวแทนเจ้าของสิทธิต่างประเทศ และ

ผู้แทนสถานทูตต่างประเทศ จัดพิธีทำาลายของกลางคดี

ละเมดิทรพัยสิ์นทางปญัญาทีค่ดถีงึทีส่ดุแลว้รวม 2 ครัง้ ณ 

เตาเผาขยะเทศบาลนครภเูกต็และกองบงัคบัการปราบปราม 

(พหลโยธิน) มีของกลาง 779,764 ชิ้น อาทิ แผ่นซีดีเพลง

• A campaign for ethical mindset to shield 
against both domestic and international IP 
infringement

The Department of Intellectual Property organized 

a project in support of a campaign to promote ethical 

principles and awareness of respecting other people’s 

intellectual property rights under the concept “STOP 

PIRACY Buy Original Now: Stop IP Infringement, Don’t 

Buy, Don’t Carry, Don’t Use Knockoffs”. Attended by 

181 participants, this campaign event was launched at 

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, 

Nonthaburi, and Rajamangala University of Technology 

Thanyaburi, Pathum Thani. The Department has also 

organized a workshop on the integrated infringement 

suppression for police officers from Chonburi Provincial 

Police Bureau, Region 2, and Phitsanulok Provincial 

Police Bureau, Region 6. This workshop was attended 

by 880 police officers.

In addition, the Department of Intellectual Property 

has coordinated with other agencies and units to assist 

in the deterrence of a total of 199 IP infringement cases, 

the inspection of 269 CD manufacturing factories, and 

the conducting of 704 guerrilla-style raids leading to the 

arrests of 439 alleged offenders in 675 court cases and 

seizure of 158,125 pieces of counterfeit goods. With 

the participation of the Royal Thai Police, the Customs 
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แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ นาฬิกา แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค กล้องวีดิโอ 

และเครื่องสำาอาง มูลค่าความเสียหายกว่า 2,505 ล้านบาท 

ด้านความร่วมมือในการป้องปรามการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ กรมได้หารือกับหน่วย

งานต่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การแลก

เปล่ียนประสบการณ์กับคณะผู้แทนสำานักงานลิขสิทธิ์

แห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NCAC) เรื่อง 

กฎหมายการคุม้ครองงานลขิสทิธิบ์นอนิเตอรเ์นต็ มาตรการ

ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และการบริหารจัดการองค์กรจัด

เก็บค่าลิขสิทธิ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา โครงการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบ

สิทธิบัตร (PPH) ซึ่งทำาให้การตรวจสอบสิทธิบัตรมีความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ระหว่างกรมและสำานักงานสิทธิบัตร

ญี่ปุ่น (JPO) การชี้แจงเร่ืองระบบทรัพย์สินทางปัญญา

ของไทย ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบังคับ

Department, the Department of Special Investigation, right 

holders from private sector, representatives of foreign 

right holders, and delegates of foreign embassies, the 

Department of Intellectual Property hosted, at the Phuket 

City waste incinerator site and the office of the Crime 

Suppression Division (Paholyothin), two ceremonies for 

the demolition of seized counterfeit goods after final 

court judgment. In these ceremonies, there were, in total, 

779,764 pieces of knockoffs being demolished, consisting 

of music CDs, movie DVDs, watches, computer tablets 

and notebooks, VDO cameras, cosmetics, etc. worth 

over THB 2,505 million.

With respect to the cooperative efforts with foreign 

agencies to deter the IP infringement, the Department 

of Intellectual Property held discussions and engaged in 

experience sharing with several foreign IP agencies e.g. 

the National Copyright Administration of China (NCAC), 

Japan Patent Office (JPO), etc. The matter discussed 

included the law on protection of copyrighted work on 

internet, copyright infringement preventive measures, 

royalty collection office management, the exchange of 

IP management information, Patent Prosecution Highway 

(PPH) initiative between the Department of Intellectual 

Property and JPO to speed up the patent examination 

process, etc. The Department of Intellectual Property, in 

addition, has updated IP law enforcement public agencies 

as well as the representatives from Japanese, South 

Korean, US., and EU private sector on Thailand’s 

IP system and significant IP law amendment e.g. the 

Copyright Act, Trademark Act, Customs Act, and more, 

including a progress in suppressing infringement, for 

example, of copyright on internet and cable TV and 

in improving the efficiency of Thai IP registration and 

protection e.g. the availability of 3 dimensional shape 

trademark registration.

ใชก้ฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญากบัผูแ้ทนภาคเอกชนญีปุ่น่ 

เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ได้รับทราบ

สถานะปัจจุบันของการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ที่สำาคัญ เช่น พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า และ

พ.ร.บ.ศุลกากร ตลอดจนผลการดำาเนินงานด้านปราบปราม

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบจดทะเบยีนและการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาไทย 

เชน่ การละเมดิลขิสทิธิบ์นอนิเตอรเ์นต็และเคเบิล้ทวี ีและการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปทรง 3 มิติ 
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• สร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงความ
สำาคัญของทรัพย์สินทางปัญญาทุกภาคส่วน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  

สร้างความตื่นตัวและการให้ความสำาคัญกับทรัพย์สินทาง

ปญัญาในทกุภาคสว่น ในรปูแบบของ การเสวนา การสมัมนา 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมกว่า 25,000 คน

กิจกรรมที่สำาคัญ ได้แก่ การเสวนาและสัมมนาให้

ความรู้ด้านลิขสิทธิ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์

และการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องการสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การ เรือ่ง “ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิส์ำาหรบัหอ้งสมดุ

และหอจดหมายเหตุ” เพื่อกำาหนดข้อยกเว้นการละเมิด

ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ควบคู่กับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจน

• Fostering greater public attentiveness 
and awareness of the importance of intellectual 
property.

In an attempt to foster public attentiveness and 

awareness of how important the intellectual property is 

for people’s lives, the Department of Intellectual Property 

organized a variety of activities in forms of dialogues, 

seminars, workshops, and training courses to educate 

people about intellectual property. There were over 

25,000 people from all sectors showing the interest and 

attending these activities.

Significant activities included:- the copyright 

dialogues and seminars designed to provide knowledge 

and information about the copyright law and legitimate 

use of copyrighted work; workshop seminar on 

“copyright infringement exceptions applicable to 

libraries and archives” intended to define the exceptions 

to copyright infringement under the Copyright Act B.E. 

2537 (1994) in tandem with the development of books 

and publishing industry and operational directions for 

library and archive service in the digital age; IP training 

sessions for Local Administrative Organization (LAO) 

officials; seminars on how to prepare for IP in ASEAN, 

held for Thai business operators in regional areas 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างยั่งยืน
Strategy 2. Commercialization of intellectual property 
to enhance sustainable competitive advantage.
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แนวทางการดำาเนินงานของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ 

ในยุคดิจิทัลการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การ

สัมมนาเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน

อาเซยีน ใหแ้กผู่ป้ระกอบการของไทยในภมูภิาคเชน่ จงัหวดั

จนัทบรุ ีเชยีงรายลำาปางเชยีงใหมอ่ดุรธานพีระนครศรอียธุยา

ระยอง และจังหวัดนครศรีธรรมราชในหัวข้อเรื่อง เช่น “เจาะ

ตลาดเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” “เจาะ

ตลาดจีน : ด้านเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์

และสทิธบิตัรการออกแบบ” “การคุม้ครองลขิสทิธิใ์นอาเซยีน

และจีน” “เจาะตลาดเพื่อนบ้าน: จีนยูนนาน และสปป.ลาว 

(R3A)”เรื่อง “ก้าวสู่ AEC คุณลืม IP หรือไม่” และเรื่อง “AEC 

กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ”

นอกจากนี้  กรมร่วมกับสมาคมภาพยนตร์แห่ง

สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย (MPA) จัดฝึกอบรมเกี่ยว

กับปัญหาทางอินเทอร์เน็ตในสังคมออนไลน์ (Internet 

Trainingfor Intermediate-Advance Level for Law 

Enforcements 2014) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัปญัหาทางเทคนคิและกระบวนการสบืสวนสอบสวน

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ต และการ

ละเมดิลขิสทิธิเ์คเบลิทวีใีหแ้กเ่จ้าหนา้ทีห่นว่ยงานของรฐั เชน่ 

สำานักงานอัยการสำานักงานตำารวจ และหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายและร่วมกับคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี (Korea 

Copyright Commission:KCC) เรือ่ง “กระแสดจิทิลั: ทศิทาง

ลิขสิทธิ์สำาหรับ วันพรุ่งนี้” (Digital Wave : What’s next 

for Copyright?) เพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ และการรณรงค์ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์  

e.g. Chanthaburi, Chiang Rai, Lampang, Chiang Mai, 

Udon Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Rayong, and 

Nakhon Si Thammarat, titled “Penetrating New Market in 

ASEAN Neighboring Countries with IP”, “Chinese Market 

Penetration: Trademark, Invention Patent, and Design 

Patent”, “Copyright Protection in ASEAN and China”, 

“Market Penetration: Yunnan and Lao PDR (R3A)”, “Do 

You Forget IP on Your Way to AEC”, and “AEC and 

International Trademark Registration”.

In collaboration with the Motion Picture Association 

(MPA), the Department of Intellectual Property held the 

Internet Training for Intermediate – Advance Level for 

Law Enforcements 2014 to provide to the government 

and State agencies e.g. the Office of Attorney General, 

the Royal Thai Police, and other law enforcement units 

the knowledge and insights into the internet infringement 

technical problems and investigation procedures, and 

the infringement of cable TV copyrights. The Department 

of Intellectual Property has also joined with the Korea 

Copyright Commission (KCC) in organizing a forum on 

“Digital Wave: What’s next for Copyright?” in order 

to share knowledge and viewpoints on the following 

issues:- the development of innovation industry, the 

campaigning against copyright infringement, digital TV 

copyright and digital content protection, Thai and Korean 

law on copyrights, and the growth of copyright industry.
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ด้านการคุม้ครองลขิสทิธิท์วีดีจิทิลั ดจิทิลัคอนเทนต ์กฎหมาย

ลิขสิทธิ์ของไทยและเกาหลีและพัฒนาอุตสาหกรรมลิขสิทธ์ิ

ให้เติบโตยิ่งขึ้น

การจดัโครงการหนว่ยจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา

ในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 

5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้คำาปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง

ปญัญา การสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา เชน่ 

“เขยีนอยา่งไร ไมล่ะเมดิลขิสทิธิ”์ “หลกัสตูรการบรหิารจดัการ

นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” เป็นต้น มี

ผู้เข้าร่วม 139 ราย การจัดเตรียมคำาขอจดทะเบียนและแจ้ง

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา การช่วยสืบค้นและตรวจสอบ

คำาขอเบื้องต้น รวม 196 คำาขอ และส่งเสริมนำาทรัพย์สิน

ทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่นการจัด

ทำาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือทดสอบตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

น้ำามนัหอมระเหยสำาหรบัหยอดหเูพือ่รกัษาโรคชอ่งหชูัน้นอก

อักเสบ และครีมน้ำาหอมระเหยกานพลูรักษาโรคผิวหนังจาก

เชื้อราในสัตว์

• พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้
กับผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

• งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 
2015)” จัดขึ้นเป็นคร้ังที่ 13 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 

- 1 มีนาคม 2558 ณ อิมแพคเมืองทองธานี อาคาร 5 - 6 

ภายใต้แนวคิด “Innovation for LOHAS (Lifestyle of Health 

The Department of Intellectual Property had a 

project to foster the establishment of an intellectual 

property management unit, or known as Technology 

Licensing Office (TLO), in higher-education institutes 

situated in regional areas which include Chiang Mai 

University, Burapha University, Prince of Songkla 

University, Naresuan University, and Khon Kaen University. 

Functions of TLO are to provide advices, consulting 

service, and knowledge about intellectual property 

e.g. “How to Write without Infringing Copyrights”, 

“Management of Scientific, Technological, and Innovation 

Policy Program”, etc. There were 130 participants and 

the TLO received 196 applications for IP registration 

and requests for IP notification and examination. TLO 

has also promoted the commercialization of intellectual 

property e.g. the production, for market test, of prototype 

IP products, such as a product of essential oil ear drop 

used for treatment of external ear infection, antifungal 

topical skin cream with clove essential oil.

• Strengthening competitiveness of Thai 
business operators with IP

• “IP FAIR 2015” held from February 27 - March 

1, 2015 at IMPACT Muang Thong Thani, Building 5 - 6 

under the theme of “Innovation for LOHAS (Lifestyle of 

Health and Sustainability)”. This is the 13th IP Fair held 

by the Department of Intellectual Property to exhibit 

intellectual property of the selected business operators 

with promising outlook and to sell IP and GI goods. In 

this fair, a large number of business operators took part 

by setting up over 200 booths to sell their products. The 

fair has also accommodated other shows and activities 

as follows:- “Muay Thai Life” show, a show of H.M. the 

King’s song “Bhaen-Din-Khong-Rao” sung by a Thailand’s 

top music production company’s group of artists in the 
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album “Artists in Unity for the Nation”, the signing of MOU 

between the Department of Intellectual Property and the 

Biodiversity-Based Economy Development Office (Public 

Organization), and the signing of patent and petty patent 

licensing agreement. This fair was attended by 18,868 

visitors.

and Sustainability)” จัดแสดงนิทรรศการผลงานทรัพย์สิน

ทางปัญญาของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ การจำาหน่าย

สินค้าทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มี

ผูป้ระกอบการเขา้รว่ม กวา่ 200 บธู การแสดงศลิปะมวยไทย

หนึ่งเดียวในโลก ในชุดMuay Thai Life การแสดงจากศิลปิน

ค่ายดังในชุด “ศิลปินรวมใจชาติไทยสร้างสรรค์” ร่วมขับร้อง

เพลงราชนพินธ ์“แผน่ดนิของเรา” การลงนามบนัทกึขอ้ตกลง

ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับ

สำานกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) 

รวมถึงการลงนามในสญัญาอนญุาตใหใ้ชส้ทิธใินสทิธบิตัรและ 

อนุสิทธิบัตรมีผู้เข้าร่วมชมงานรวม 18,868 ราย 

• “IP Innovation and Technology Expo 2014 
(IPITEx. 2014)” held from July 18 – 20, 2014 at BITEC 

Bangna. This fair is a joint effort between the Department 

of Intellectual Property and 15 other agencies e.g. the 

Ministry of Science and Technology, the Federation of 

Thai Industries, the Thai Chamber of Commerce, the Thai 

Bankers’ Association, etc. Activities in this fair included 

the exhibition of intellectual property with promising 

commercial prospect, the presentation of IP Innovator and 

Creator Awards, business matching, business consulting 

clinic, and selling of goods. This fair was attended by 

31,553 visitors.

• งาน IP Innovation and Technology Expo 
2014 (IPITEx. 2014) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรมฯ

ร่วมมือกับ 15 หน่วยงาน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เป็นต้น การแสดงผล

งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพทางการค้า การ

แสดงผลงานและมอบรางวัลดีเด่น เช่น IP Innovator and 

Creator Awards การจับคู่เจรจาธุรกิจ การจัดคลินิกให้คำา

ปรึกษาทางธรุกจิ และการจำาหนา่ยสนิคา้ มผีูเ้ขา้รว่ม จำานวน 

31,553 คน 
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• Intellectual Property for Value Addition 
Project. This project was aimed to strengthen business 

capability of SMEs and OTOP business owners as well 

as IPR holders in 6 regions; namely Bangkok and the 

east part of central region, the west part of central region, 

the lower northeastern region, the upper northeastern 

region, the northern region, and the southern region, so 

that they could commercially exploit the locally developed 

intellectual property to the fullest extent. The Department 

arranged for these local business operators the training on 

patent and Thai traditional wisdom database searching, 

which was attended by 628 participants and some of 

which were selected to go through further process of 

product development and contest. One hundred and forty 

three out of all foregoing training participants, with 112 

items of product, subscribed for the product contest.

• Results of the Development of Traditional 
Wisdom to Innovation Project Contest : The first-place 

winner was YAPOX; a product of herbal poultice with 

toxin absorbing and inflammatory pain relieving capability, 

from Bangkok and the east part of central region. The 

second-place winning product was powdered fruit drink 

mix made from gac and assorted fruit, from the west 

part of central region. The third-place was a glossy, sour 

orange lip care product from the northern region. And, 

• โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญาส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs 

ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

ให้สามารถนำาทรัพย์สินทางปัญญาในท้องถิ่นที่มีอยู่ไปใช้

อย่างคุ้มค่า ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพและภาคกลางฝั่ง

ตะวันออก ภาคกลางฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ และ

ภาคใต้ โดยจัดอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลจากเอกสาร

สิทธิบัตรผนวกกับภูมิปัญญาไทยรวม 628 คน และกรมฯ

คัดเลือกเพื่อมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และส่งผลงานเข้า

ร่วมประกวด มีผู้ผ่านการอบรมสมัครเข้าร่วมรวม 143 ราย 

ผลงาน 112 ผลงาน 

• ผู้ ชน ะการประกวดจาก โครงการพัฒนา
ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ: YAPOX 

ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดอักเสบจากตำารับยาสมุนไพร

พอกดูดพิษ จากเขตกรุงเทพและภาคกลางฝ่ังตะวันออก 

รางวัลที่ 2: น้ำาฟักข้าวผสมน้ำาผลไม้รวมชนิดผงจากเขตภาค

กลางฝัง่ตะวนัตก รางวลัที ่3: กลอสซี ่สม้ซา่ ลปิแคร ์จากเขต

ภาคเหนือ และรางวัลชมเชย 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน Grain 

Healthy Bar และขนมทองกอ้นจากเขตภาคกลางฝัง่ตะวนัตก 

และผลงานแปรงปดัแกม้จากเสน้ไหม จากเขตภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนล่าง

• โครงการขบัเคลือ่นทรพัยส์นิทางปญัญาสูเ่มอืง
นวตักรรมธรุกจิและวถิชีวีติการฝกึอบรมเสรมิสรา้งความรู้
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the honorable mentions went to Grain Healthy Bar and 

Thong-Kon snack product from the west part of central 

region, and a made-of-silk makeup brush product from 

the lower northeastern region.

• IP-Driven City of Business and Lifestyle 
Innovation Project. This project was aimed at providing 

to local business operators in Chiang Mai, Lampang, and 

Nan Provinces the IP-related knowledge through training 

courses and assisting them in the development of new 

products. The Department of Intellectual Property has 

also brought back products developed by these business 

operators and exhibited them in the IP Innovation and 

Technology Expo 2014 held at BITEC Bangna.

• IP for Commercialization and Investment 
Project. With a focus group of SMEs and OTOP business 

operators and local IPR holders in the northern region 

(Chiang Mai, Lamphun, and Phayao Provinces), the 

northeastern region (Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, 

and Udon Thani Provinces), and the southern region 

(Phuket), this project was aimed at introducing, and 

building foundation of, IP knowledge in various topics 

and dimensions e.g. traditional wisdom, patent, petty 

patent, trademark, product design patent, etc. The total 

number of participants in this project was 1,119. Under 

this project, an IP exhibition, now in its 3rd run, was 

held under the theme of “Thai...Cream of the Crop” 

at the headquarters of Siam Commercial Bank. In this 

exhibition, IP products were also available for sale and 

a mobile IP consulting team was specifically set up to 

give IP-related advices to the exhibition visitors. There 

were 3,000 visitors attending the exhibition.

ให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูป

แบบใหม่ให้แก่ผู้ประกอบ ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำาปาง 

และจงัหวดันา่น ทัง้นี ้กรมฯ ไดน้ำาผลงานของผูป้ระกอบการ

ทีผ่า่นการอบรมมาจดัแสดงในงานนทิรรศการ IP Innovation 

and Technology Expo 2014 ณ 

ศูนย์การประชุมฯ ไบเทค บางนา

• โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบ

การ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าของทรัพย์สิน

ทางปัญญาในภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดลำาพูน และจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

: จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี 

ภาคใต ้: จงัหวดัภเูกต็โดยการเสรมิสรา้งองคค์วามรูท้รพัยส์นิ

ทางปัญญาในด้านต่างๆ เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ินสิทธิบัตร
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• Building networks and strengthening 
cooperation toward the ASEAN Economic 
Communi ty and other in ternat ional 
communities.

• Meetings of the ASEAN Working Group 
of Intellectual Property Cooperation: AWGIPC. 
The Department of Intellectual Property attended the 

43rd AWGIPC meeting in Siem Reap, the Kingdom of 

Cambodia, the 44th AWGIPC meeting in Ho Chi Minh, 

Vietnam, and the 45th AWGIPC meeting in Manila, 

Philippines. The Department also attended the 3rd 

meeting of Working Group of ASEAN Caucus on RCEP 

Intellectual Property in Manila, Philippines, discussing 

the current ASEAN IPR Action Plan which was set to 

expire in 2015, the development of work plan for the 

years 2016 – 2020, and activities by ASEAN countries 

to be jointly conducted with such dialogue partners as 

the World Intellectual Property Organization (WIPO), the 

Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), the 

European Patent Office (EPO), the United States Patent 

and Trademark Office (USPTO), and the Japan Patent 

Office (JPO), etc.

• The Department of Intellectual Property 
attended the Sub-Regional Workshop on the Hague 
System for the International Registration of Industrial 
Designs for ASEAN Member States in Singapore to 

follow up on Thailand’s preparedness for the accession 

to the Hague Agreement Concerning the International 

Registration of Industrial Designs for ASEAN Member 

States.

• A launch of new website ‘ASEAN TMview’ 
with assistance of the Office for Harmonization in the 

Internal Market via ECAP. The website contains the 

อนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์มีผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น1,119 คน และได้จัดงาน

แสดงนิทรรศการและจำาหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา 

ภายใต้งาน “หัวกะทิ....คนไทย” ครั้งที่ 3 ณ สำานักงานใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ รวมทั้งการให้คำาปรึกษาด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาเคลื่อนที่ มีผู้เข้าร่วมงาน 3,000 คน

• สร้างเครือข่าย กระชับความร่วมมือ  
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนานาชาติ

• เข้าร่วมประชุมคณะทำางานความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group 
of Intellectual Property Cooperation: AWGIPC) ครัง้ที ่
43 (43rd ASEAN Working Group of Intellectual Property 

Cooperation: AWGIPC) ณ เมืองเสียมราฐราชอาณาจักร

กัมพูชาครั้งที่ 44 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และ

ครั้งที่ 45 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และประชุม

คณะทำางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนสำาหรับการ

เจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP 

(ASEAN Caucus on RCEP Intellectual Property) ครั้งที่ 3  

ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้หารือเก่ียวกับแผน

ปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN IPR 

Action Plan) ฉบับปัจจุบันที่กำาลังจะหมดอายุลงในปี 2558  

และกำาหนดแผนการดำาเนินงานสำาหรับปี 2559 - 2563 

รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่อาเซียนร่วมกับประเทศคู่เจรจา 

(Dialogue Partners) เช่น องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

(WIPO) สำานักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบ

ของสหภาพยุโรป (OHIM) สำานักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) 
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trademark registration information of 10 ASEAN member 

countries, allowing free-of-charge searching of trademarks 

in ASEAN through www.asean-tmview.org.

• ASEAN Animation Contest 2014 under the 

theme of “Increase Copyright Awareness”. The purpose 

of this contest was to expand the market for Thai product 

of animation work into ASEAN countries. The contest 

winner was the animation from Myanmar titled “Don’t 

Let Creativity Fall, Respect IP”. Both the second and 

third place winning animations were from Myanmar titled 

“Beyond the Production” and “Protection” respectively. 

Three honorable mentions were awarded to the 

animations titled “Spender” from Thailand, “Do it Right, 

Copyright” from Malaysia, and “Kopas the Thief” from 

Indonesia.

• RCEP-WGIPC meetings. The Department of 

Intellectual Property attended:- (1) RCEP-WGIP ASEAN 

Caucus meeting in Jakarta, Indonesia to prepare ASEAN 

draft articles to be proposed to 6 ASEAN FTA Partners 

(AFPs), namely Japan, Korea, China, India, Australia, and 

New Zealand; (2) the 3rd RCEP-WGIPC meeting at New 

Delhi, Republic of India to exchange viewpoints among 

16 RCEP member countries which consist of 10 ASEAN 

member countries, Australia, New Zealand, China, Japan, 

สำานกังานสทิธบิตัรและเครือ่งหมายการคา้สหรฐัฯ (USPTO) 

และ สำานักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) เป็นต้น

• การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Sub-
Regional Workshop on the Hague System for the 
International Registration of Industrial Designs for 
ASEAN Member States ณ ประเทศสิงคโปร์ ติดตาม

ผลเกี่ยวกับการเตรียมการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก 

ว่าด้วยการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่าง

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

• การเ ปิด เ ว็ป ไซต์ เค ร่ืองหมายการค้าของ
อาเซียน (ASEAN TMview) โดยความช่วยเหลือของสำานัก

เคร่ืองหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรปผ่าน

โครงการ ECAP เป็นระบบออนไลน์ท่ีรวบรวมข้อมูลการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 

10 ประเทศ ให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้น

เคร่ืองหมายการค้าของอาเซียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.asean-tmview.org

• การจัดประกวด ASEAN Animation Contest 
2014 ภายใต้หัวข้อ Increase Copyright Awareness เพื่อ

ขยายตลาดแอนิเมชันของไทยสู่อาเซียน ผู้ชนะการประกวด 

ไดแ้ก ่รางวลัชนะเลศิ จากประเทศเมยีนมารช์ือ่ผลงาน Don’t 

Let Creativity Fall, Respect IP รางวัลอันดับสอง จาก

ประเทศเมยีนมา่ ชือ่ผลงาน Beyond the Production รางวลั

อนัดบัสาม จากประเทศเมยีนมารช์ือ่ผลงาน Protection และ

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล คือ จากประเทศไทย ชื่อผลงาน 

Spender ประเทศมาเลเซยี ชือ่ผลงาน Do it Right, Copyright 

และประเทศอินโดนีเซียชื่อผลงาน Kopas the Thief

• การเข้าร่วมประชุม RCEP-WGIPC ได้แก่   

(1) RCEP-WGIP ASEAN Caucus ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ

อนิโดนเีซยีจดัทำารา่งขอ้บทของอาเซยีนทีจ่ะเสนอตอ่ประเทศ

คู่เจรจาอีก 6 ประเทศ (ASEAN FTA Partners : AFPs) 

ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
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Korea, and India, and to discuss the preparation of IP 

draft articles, RCEP Agreement, the preparation of the 

Consolidated Text of investment agreement, which is to 

be carried out by ASEAN’s clerical department, in order to 

combine all articles earlier proposed by member countries 

into one document; and (3) a meeting of IP negotiating 

group on the preparation of RCEP Agreement, in 

Singapore, to share viewpoints among RCEP member 

countries on issues of intellectual property clauses to 

be contained in RCEP Agreement, the preparation of 

IP-related draft articles in RCEP Agreement, and RCEP 

member countries’ documented proposal.

• 54th Session of the WIPO General Assembly 
(WIPO GA) at the headquarters of the World 
Intellectual Property Organization in Geneva, 
Switzerland. In this meeting, the WIPO’s operation 

results of the previous year and the latest upward trend 

in the international IP registration were presented. On 

this occasion, Thailand’s delegates had an opportunity 

to discuss with WIPO’s executive officers, on a bilateral 

basis, the cooperation in such domains as trademarks, 

copyrights, IT system, the preparedness for the accession 

to the Madrid Protocol and the Hague Agreement.

• WIPO-ASEAN Sub-Regional Workshop on 
the New Development and Emerging Issues in the 
Area of Copyright and Related Right in the Digital Era. 
The purpose of this workshop was to provide to copyright 

holders and users, as well as the innovation industry 

operators in ASEAN region the knowledge and information 

on the efficient protection of digital copyrighted work, 

and to be a forum for sharing experience in relation to 

the protection of copyrighted work on internet and the 

copyright online infringement preventive measures.

(2) RCEP-WGIPC ครัง้ที ่3 ณ กรงุนวิเดล ีสาธารณรฐัอนิเดยี 

เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างประเทศสมาชิก RCEP 

รวม 16 ประเทศ ได้แก่อาเซียน (10 ประเทศ) ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย การจัดทำาข้อบทด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาความตกลง RCEP ให้ฝ่ายเลขานุการ

อาเซียนจัดทำาข้อบทร่วมของความตกลงด้านการลงทุน 

(Consolidated Text) เพื่อรวบรวมข้อเสนอของประเทศ

สมาชิกต่างๆ ให้อยู่ในเอกสารฉบับเดียว (3) การประชุม

กลุม่เจรจาดา้นทรัพยส์นิทางปญัญาในการเจรจาจัดทำาความ

ตกลง RCEP แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างประเทศสมาชิก 

RCEP ในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จะปรากฏในความ

ตกลง RCEP และการจัดทำาข้อบทด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ในความตกลง RCEP และให้ความเห็นต่อเอกสารข้อเสนอ

ของสมาชิก RCEP ณ ประเทศสิงคโปร์

• การเข้ า ร่วมประชุมสมัชชา ใหญ่องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO General Assembly: 
WIPO GA) ครั้งท่ี 54 ณ สำานักงานใหญ่องค์การ
ทรพัยส์นิทางปญัญาโลก นครเจนวีา ประเทศสมาพนัธรฐั
สวสิเซอรแ์ลนด ์สรปุผลการดำาเนนิงานของ WIPO ในรอบปี

ที่ผ่านมา และแนวโน้มการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ไทยร่วมหารือทวิภาคีกับ

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของ WIPO เกี่ยวกับความร่วมมือเช่น 

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ระบบ IT การเตรียมการรองรับ

การเป็นภาคีพิธีสารมาดริด และความตกลงเฮก

• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ WIPO-ASEAN Sub-
Regional Workshop on the New Development and 
Emerging Issues in the Area of Copyright and Related 
Right in the Digital Era ให้ความรู้ความเข้าใจการคุ้มครอง

งานลิขสิทธิ์ดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์  

ผูใ้ชง้านลขิสทิธิแ์ละผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ใน

ภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทาง

การคุม้ครองงานลขิสทิธิบ์นอนิเทอรเ์นต็และมาตรการในการ

ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์
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IP
Protection

คุ้มครอง
การพฒันาระบบการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาใหม้คีวามทนัสมยัเทา่ทนัเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัลท่ีเปล่ียนไปอย่างก้าวกระโดด และสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ  
เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนากฎหมายจึงเป็น 
เครื่องมือและกลไกที่สำาคัญในการนำามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครอง
เจา้ของสิทธใินทรพัยสิ์นทางปญัญา กำาหนดขอ้ยกเวน้บางประการใหก้บัผูป้ระกอบการ
และผู้ ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน แก้ไขปัญหาในการตีความ 
เพื่อให้สามารถดำาเนินการตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

In the digital age where a quantum leap in technology is widely evident, to develop and 
renovate the outdated intellectual property protection system to make it as modern and 
streamlined as those already adopted in many countries is chiefly one of the Department 
of Intellectual Property’s important missions and the legislative development is considered 
an effective tool/mechanism for the Department to use in enforcing legal measures. For 
purpose of enforcing legal measures designed to protect IP owners and to exempt business 
operators and copyright users from certain restrictions, the Department of Intellectual 
Property has amended some legal provisions to better suit today’s situation, to enhance 
clarity, to prevent ambiguity in interpreting or construing the law in the future, and to 
ensure greater effectiveness in the process of law enforcement.
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ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แก้ไขปรับปรุง

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 3 ฉบับ ซึ่งมีการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 6 ก เมื่อวันที่ 

5 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว โดยสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 (การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ
และกำาหนดข้อยกเว้นการกระทำาละเมิดลิขสิทธิ์และ
สิทธิของนักแสดง) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 

2558 เป็นต้นไป มีสาระสำาคัญ ดังนี้

(1) คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิเพื่อส่งเสริมการ

เผยแพรง่านอนัมีลขิสทิธิแ์ละคุม้ครองสทิธใินขอ้มลูทีเ่จา้ของ

ลิขสิทธิ์ที่ใช้บริหารจัดการสิทธิของตนไม่ให้คนอื่นมาลบ

หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบ เช่น การลบข้อมูลเกี่ยวกับ

ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผู้สร้างสรรค์ ชื่อนักแสดง ฯลฯ โดย

หากบุคคลใด ลบ หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลดังกล่าว ถือว่ามี

ความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ

(2) คุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่ เจ้าของ

ลิขสิทธิ์นำามาใช้ปกป้องงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเพื่อป้องกัน

การทำาซ้ำาหรือการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น รหัสผ่าน 

(password) ที่เจ้าของลิขสิทธิ์นำามาใช้ในการควบคุมการเข้า

ถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยหาก

บคุคลใดทำาลายมาตรการทางเทคโนโลยดีงักลา่ว โดยเจา้ของ

ลิขสิทธิ์ไม่ยินยอมถือว่ามีความผิดฐานละเมิดมาตรการทาง

เทคโนโลยี 

For the above reasons, the Department of 

Intellectual Property has introduced 3 bills of amendment 

which were subsequently passed by the National 

Legislative Assembly and, on February 5, 2015, they were 

published in the Government Gazette, Vol. 132, Part 6 

Gor. The essence of these bills, in brief, is as follows.

1. Copyright Act (No. 2) B.E. 2558 
(2015) (protection of the rights management 
information, exceptions to the copyright 
infringement, and performers’ rights). This Act 

will come into effect on August 4, 2015 and the essence 

of the amendment is outlined below.

(1) The amendment sets forth the protection 

of rights management information so as to encourage 

the dissemination of copyrighted work and to prohibit 

the unauthorized removal or alteration of the rights 

management information (RMI), e.g. deletion of names of 

copyright holders, authors, performers, etc. Any person 

removing or altering RMI is deemed to have committed 

the offense of RMI infringement.

(2) The amendment sets forth the protection of 

technological measures applied by the copyright holder 

in order to protect his/her copyright work from being 

reproduced or unauthorized access (technically known 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยมาตรการใหม่ทางกฎหมาย
New Legal Measures for IP Protection
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(3) กำาหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์การทำาซ้ำา

ชั่วคราว (Exception for Temporary Reproduction) เพื่อ

กำาหนดให้ชัดเจนว่าการทำาซ้ำาชั่วคราวโดยความจำาเป็น

ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียกดูงานอันมีลิขสิทธ์ิ

ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากการดูภาพยนตร์ 

หรือฟังเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์

จำาเป็นต้องมีการทำาซ้ำางานเพลงหรือภาพยนตร์ดังกล่าว

ไว้ในหน่วยความจำา (RAM) ทุกคร้ัง ด้วยความจำาเป็นทาง

เทคนิคดังกล่าวทำาให้ทุกคร้ังที่มีการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์จาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะต้องทำาซ้ำางานด้วยเสมอ 

การทำาซ้ำาลักษณะน้ีเป็นการทำาซ้ำาชั่วคราว ที่ไม่ถือเป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์

(4) เพิม่เตมิเรือ่งการกำาหนดข้อจำากดัความรบัผดิของ

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Liability Limitation of ISP) เพื่อ

ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น เจ้าของเว็บไซต์ Youtube 

ไมต่อ้งเสีย่งตอ่การถกูฟอ้งรอ้งละเมดิลขิสทิธิ ์โดยใหเ้จา้ของ

ลิขสิทธิ์สามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

เอาขอ้มลูหรอืไฟลล์ะเมดิลขิสทิธิอ์อกจากเวบ็ไซต ์ซึง่เจา้ของ

ลิขสิทธิ์จะต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ต่อศาลอย่างเพียงพอ 

และเมื่อศาลได้มีคำาสั่งให้เอาไฟล์ละเมิดออกจากเว็บไซต์

แล้วและเจ้าของเว็บไซต์ดำาเนินการตามคำาสั่งศาล เจ้าของ

เว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดเก่ียวกับการกระทำาที่อ้างว่าเป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว 

as Technological Protection Measures; TPM) e.g. use of 

password as a mean to prevent unauthorized access 

online. Any person circumventing TPM without the 

copyright holder’s consent is deemed to have committed 

the offense of TPM circumvention.

(3) The amendment clearly defines the exceptions 

to temporary reproduction, prescribing that the duplication 

of copyrighted work as part of normal functions of the 

computer system shall not be deemed as an act of 

copyright infringement. In watching movie or listening 

to music online, the computer system technically 

needs to create the reproduction of such movie or 

music and store it in RAM. In other words, every time 

the copyrighted work is processed to be viewed on 

computer display, the computer system needs to 

temporarily make a reproduction of such work and the 

temporary reproduction of this nature is not considered 

as infringement of copyright.

(4) The amendment provides, in addition to the 

preceding Act, for the liability limitation of ISP, making 

internet service providers such as the owner of YouTube 

less vulnerable to being sued on the charge of copyright 

infringement. Based on this new provision, the copyright 

holder may request a court order directing the internet 

service provider to remove the copyright-infringing 

content or file from the website. To obtain the court’s 

injunction, the copyright holder needs to present to the 

court sufficient evidence in support of his/her claim of 

infringement. Once the website’s owner removes the 

infringing content in compliance with the court’s order, 

the website’s owner will be exempt from liability for the 

copyright infringement.

(5) The amendment sets forth, in addition to the 

preceding Act, the exceptions to copyright infringement 

for the distribution of original or copied copyrighted 

work under the principle of exhaustion of rights, clearly 
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(5) เพิ่มข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีการ

จำาหนา่ยตน้ฉบบัหรอืสำาเนางานอนัมลีขิสทิธิ ์โดยนำาหลกัการ

ระงบัไปซึง่สทิธใินทรัพยส์นิทางปญัญา (Exhaustion of Rights)  

มากำาหนดให้ชัดเจนว่าการขายงานอันมีลิขสิทธิ์มือสอง

สามารถทำาได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การ

ขายภาพเขียน หนังสือ ซีดีเพลง ซีดีภาพยนตร์ อย่างไรก็ดี 

หากเป็นการขายซีดีภาพยนตร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วย มิฉะนั้น แม้ไม่ผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ แต่อาจมีความผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้

(6) เพิ่มเติมเรื่องสิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง 

(Moral Right) เพื่อเพิ่มสิทธิให้นักแสดง มีสิทธิทางศีลธรรม

เท่าเทียมกับสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์งานอันมี

ลิขสิทธิ์ โดยนักแสดงมีสิทธิระบุชื่อตนในการแสดงที่ตนได้

แสดง และห้ามไม่ให้บุคคลใดกระทำาต่อการแสดงของตนจน

ทำาให้เกิดความเสียหาย ต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ

(7) เพิ่มบทบัญญัติเร่ืองค่าเสียหายในเชิงลงโทษ 

(Punitive damages) โดยกำาหนดให้ศาลมีอำานาจสั่งให้ผู้

ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้น

ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย ในกรณีที่ปรากฏหลักฐาน

ชัดแจ้งว่ามีการกระทำาโดยจงใจหรือมีเจตนาให้งานอันมี

ลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงสามารถเขา้ถงึโดยสาธารณชน

ได้อย่างแพร่หลาย 

(8) กำาหนดให้ศาลมีอำานาจสั่งริบหรือทำาลายสิ่งที่

ได้ใช้ในการกระทำาละเมิด และสิ่งที่ได้ทำาขึ้นหรือนำาเข้ามา

ในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

นักแสดง 

2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2558 (กำาหนดความผิดสำาหรับการทำาซ้ำาใน
โรงภาพยนตร ์กำาหนดขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิ์
สำาหรับคนพิการ) มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 6 เมษายน 

2558 เป็นต้นไป มีสาระสำาคัญ ดังนี้

(1) เพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับฐานความผิดใน

การบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต  

โดยห้ามมิให้อ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ว่าใช้เพื่อ

defining that sale of second hand items of copyrighted 

work e.g. sale of drawings, books, CDs of songs and 

movies, etc. is allowed and will not be deemed as an 

act of copyright infringement. Nonetheless, sale of movie 

CDs, in particular, must comply with the law governing 

movies and videos. Otherwise, the seller, though not 

violating the copyright law, may be found committing 

offense on the basis of the other law.

(6) The amendment defines, in addition to the 

preceding Act, the performer’s moral rights as equally as 

the moral rights of the copyrighted work’s authors. This 

amendment entitles a performer to be identified as the 

performer in his/her work of performance and prohibits 

other person to perform any act with respect to the work 

of performance that may cause damage to the reputation 

or goodwill of the performer.

(7) The amendment provides, in addition to the 

preceding Act, for the punitive damages, allowing the 

court to double, at most, the amount of damages to be 

imposed on the infringer if there is clear evidence that 

the copyright or performer’s right was infringed with the 

intention to make the work to be widely accessible by 

the public.

(8) The amendment provides for the confiscation 

or destruction, by the court’s order, of the items 

used in the infringement, as well as the fabricated or 

imported items that bear a substantial connection to the 

infringement of copyright or performer’s rights.

2. Copyright Act (No. 3) B.E. 2558 
(2015) (the offense relating to reproduction 
made in a movie theatre, the exceptions 
to the copyright infringement for disabled 
individuals). This Act will come into effect on April 

6, 2015 and the essence of the amendment is outlined 

below.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property56



ประโยชน์ของตนเองหรือ เพื่อประโยชน์ของตนเองและ

บุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท เนื่องจากปัจจุบันมี

ปัญหาการทำาซ้ำาโดยการบันทึกเสียง หรือภาพ หรือทั้งเสียง

และภาพจากภาพยนตร์ในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยอ้างว่าเป็นการ

ทำาซ้ำาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิด

ลิขสิทธิ์ แล้วนำาไปทำาซ้ำาในสื่อต่างๆ เช่น แผ่นซีดี หรือ

แผ่นดีวีดี ออกจำาหน่าย จึงกำาหนดให้การกระทำาซ้ำาซ่ึงงาน

ภาพยนตร์ในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะอีกฐาน

หนึ่ง และมีอัตราโทษจำาคุกต้ังแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับ

ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

(2) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิด

ลิขสิทธิ์สำาหรับคนพิการ โดยกำาหนดให้การทำาซ้ำาหรือ

ดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงาน

อันมีลิขสิทธิ์อันเน่ืองมาจากความบกพร่องทางการเห็น 

การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่อง

อื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็นการกระทำา

เพื่อหากำาไร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่าการทำาซ้ำา หรือ ดัดแปลง งานอันมีลิขสิทธิ์ 

เพื่อประโยชน์ของคนพิการจะไม่เป็นการกระทำาละเมิด

ลิขสิทธิ์ 

3. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำาคัญ ดังนี้

(1) ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการความลับ

ทางการค้าและบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวข้องจากเดิมที่เป็น

(1) The amendment defines, in addition to the 

preceding Act, the offense for unauthorized recording 

of film in a movie theatre for which the contestation on 

a basis of the offender’s personal use or his/her family 

members’ use is untenable. Due to the persistent problem 

of unauthorized reproduction of films, by recording either 

audio or visual, or both, in movie theatres where the 

recording person has often argued that the recorded 

materials were for personal use, which the preceding 

Act defines as the exception to copyright infringement, 

but instead these materials were reproduced on a variety 

of media e.g. CD, DVD, etc. for sale, the amendment 

specifically sets forth that the reproduction of films in this 

manner is an offense and subject to the imprisonment 

penalty - 6 months to 4 years - or a fine of THB 100,000 

- 800,000, or both.

(2) The amendment defines, in addition to the 

preceding Act, the exceptions to copyright infringement 

for the disabled, allowing the reproduction or adaptation 

of copyrighted work for non-profit use by the disabled 

who are unable to access such work due to visual, 

hearing, intellectual, or learning disabilities, or any other 

types of impairment as defined in the relevant Ministerial 

Regulations. The purpose of the amendment made in 

this particular domain is to ensure that any reproduction 

or adaptation of copyrighted work for the benefit of the 

disabled will not be deemed as infringement of copyright.

COPYRIGHT
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กรรมการผูท้รงคณุวฒุทิัง้หมด เปน็ กำาหนดใหค้ณะกรรมการ

ความลบัทางการคา้ประกอบดว้ยกรรมการโดยตำาแหนง่และ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(2) ยกเลิกลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ต้องไม่

ดำารงตำาแหน่งใดหรือมีส่วนได้เสียอย่างใดในห้างหุ้นส่วน 

บริษัท หรือองค์การที่ดำาเนินธุรกิจ เพื่อเปิดกว้างให้สามารถ

แตง่ตัง้คณะกรรมการความลบัทางการคา้ทีเ่ปน็ผูท้รงคณุวุฒิ

จากภาคเอกชนได้

(3) แกไ้ขเพิม่เตมิบทกำาหนดโทษใหม้คีวามเหมาะสม

และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยแก้ไขอัตราโทษกรณี

ผู้กระทำาความผิดเป็นผู้ที่มีตำาแหน่งหน้าที่ในการดูแลรักษา

ความลบัทางการคา้ จากเดมิ “จำาคกุตัง้แต ่5 ป ีถงึ 10 ป ีหรอื

ปรับตั้งแต่ 1,000,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำา 

ทั้งปรับ” เป็น “จำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ” และแก้ไขอัตราโทษกรณีผู้กระทำา

ความผิดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพระราช

บัญญัตินี้ จากเดิม “จำาคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 

500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ”  

เป็น “จำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ

ทั้งจำาทั้งปรับ”

3. Trade Secrets Act (No. 2) B.E. 2558 
(2015). This Act comes into effect on February 6, 2015 

and the essence of the amendment is outlined below.

(1) The composition of the Trade Secrets Board 

and the nomination to this Board. Unlike the preceding 

Act requiring that all members of Trade Secrets Board 

be experts in certain fields, the amendment allows, in 

addition to those expert members, the presence of non-

expert members appointed by position.

(2) The qualifications of Trade Secrets Board’s 

members. To offer the opportunity to competent 

individuals from private sector to sit as Trade Secrets 

Board’s members, the amendment has abandoned the 

preceding Act’s provisions forbidding the Trade Secrets 

Board’s members from holding any position or possessing 

any interest in partnerships, companies, or other business 

organizations.

(3) The revision of penalties to be compatible 

with the international standards. The original penalties 

for disclosure of trade secrets by any official having 

duties to maintain trade secrets, that is, “5 - 10 years’ 

imprisonment or a fine of THB 1,000,000 - 2,000,000, 

or both” is reduced to “up to 2 years’ imprisonment or a 

fine of THB 200,000, or both” and the penalties for the 

same offense committed by whoever performing duties 

under the amended Act are reduced from “5 - 7 years’ 

imprisonment or a fine of THB 500,000 - 1,000,000, or 

both” to “up to 1 year’ imprisonment or a fine of THB 

100,000, or both”.
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ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้า

สู่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community หรือ AEC) อย่างเต็มตัว ซึ่งหนึ่ง

ในแผนการดำาเนินงานต่างๆ ของ AEC คือการที่ประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะสมัครเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid 

Protocol) ซึ่งเป็นความตกลงที่จะอำานวยความสะดวกให้

แก่การจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศ

ต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร

มาดริดนี้ จะเป็นการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าให้แก่วงการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทย ซ่ึงจะส่งผลท้ังทาง

ตรงและทางอ้อมต่อแนวทางการดำาเนินธุรกิจของ SMEs 

และธุรกิจขนาดใหญ่ 

สาเหตุ ท่ีการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดจะส่ง

ผลกระทบในวงกว้างเช่นนี้ เนื่องมาจากพิธีสารมาดริดจะ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้แก่

ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปจำาหน่ายในต่างประเทศได้

The year 2015 is the year when Thailand is to 

fully become a part of the ASEAN Economic Community; 

or AEC, and one of several achievements by ASEAN 

Member States on the road to AEC is to be a party to 

the Madrid Protocol. Madrid Protocol is a treaty facilitating 

the application for trademark registration in over 90 

countries around the world. Thailand’s accession to the 

Madrid Protocol is going to bring massive changes to 

the trademark registration practices in Thailand, directly 

and indirectly affecting business planning of both SMEs 

and large corporations.

The Madrid Protocol is likely to have an impact on 

nearly every active player in the business because it will 

help Thai exporters cut costs of having their trademarks 

registered and legally protected in the international 

markets. The benefits of lower cost of trademark 

วงการเครื่องหมายการค้าไทย
กำาลังจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
A Crucial Step of Thai Trademarks towards a New Era of Changes
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มหาศาล ซึง่ประจวบเหมาะกบัชว่งเวลาทีป่ระเทศไทยจะเขา้

สู่การเป็น AEC อันเป็นการเปิดประตูการค้าไปยังประเทศ

เพื่อนบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ 

ภายใต้ระบบมาดริด ผู้ขอจดทะเบียนสามารถระบุ

ว่าต้องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศ

ไหนบา้งในเวลาทีม่ายืน่คำาขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้

ระหว่างประเทศกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดเตรียม

เอกสารคำาขอเพียง 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษ) แทนที่จะ

ต้องเดินทางไปจดทะเบียนในประเทศต่างๆ หรือว่าจ้าง

ทนายความในประเทศต่างๆ ยื่นจดทะเบียนแทนเป็นราย

ประเทศ นอกจากนี ้ระยะเวลาในการจดทะเบยีนยงัสามารถ

คาดการณไ์ดอี้กดว้ย คอื ประเทศปลายทางจะตอ้งพจิารณา

คำาขอของเราให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน และแจ้งผลว่า

จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนคำาขอของเราหรือไม่ หาก

สำานกังานประเทศปลายทางพจิารณาไมท่นัภายใน 18 เดอืน 

ก็จะถือว่าคำาขอของเราได้รับการจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ 

ซึ่งการกำาหนดเวลาที่ตายตัวดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบ

การสามารถบริหารจัดการแผนธุรกิจและบริหารความเสี่ยง

ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนที่อยู่ การต่ออายุ และการโอนสิทธิ

ในเคร่ืองหมายการคา้ กส็ามารถทำาไดโ้ดยการยืน่คำาขอเพยีง

ครั้งเดียว แล้วมีผลในทุกๆ ประเทศที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งจะ

ทำาให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง

registration are even more magnified due to a perfect 

timing at which Thailand is to fully integrate into AEC 

and all trading gateways to neighboring countries are 

set to open.

Under the Madrid System, the applicant for 

trademark registration is able to specify, at the time of 

filing the application with the Department of Intellectual 

Property, a list of countries where the applicant wishes 

to have the trademark be legally protected. Business 

operators, or trademark owners, are no longer required 

to travel to each and every country in order to initiate 

the trademark application filing process nor appoint their 

representatives to do the registration for them. The Madrid 

Protocol offers Thai trademark owners the opportunity 

to have their trademarks protected in several countries 

by simply filing one application (in English language) for 

international registration directly with the Department of 

Intellectual Property. Moreover, the time generally taken 

for the overall process of trademark registration can be 

speculated. To explain it more clearly, the designated 

trademark office in each destination country to which the 

application for international trademark registration is sent 

has a period of 18 months to complete the examination 

of each trademark application and notify the applicant 

of the result whether to accept or refuse the application. 

If there is no response from the designated office in 

any destination country after 18 months, the trademark 

applied for protection is automatically deemed as being 

registered in that particular destination country. This time 

limit requirement certainly makes business planning and 

management of risks much easier for business operators. 

Furthermore, in case of any change to the information 

earlier provided and maintained in the registration 

database, e.g. change of address or trademark, renewal, 

transfer of trademark rights, etc., the trademark owner 

is able to update such change via one written notice 
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การยื่นคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่าน

ระบบมาดริด สามารถทำาได้อย่างง่ายดาย โดยยื่นคำาขอที่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์ม

ที่กำาหนดไว้ (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th) โดย

ย่ืนที่สำานักงานรับคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระหว่างประเทศ ชั้น 7 เมื่อกรมฯ ได้รับคำาขอแล้ว ก็จะ

ตรวจสอบเบื้องต้นว่าผู้ย่ืนคำาขอเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ 

(หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่) และมีการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทยแล้วหรือไม่ 

(เครือ่งหมายการคา้ทีต่อ้งการยืน่จดทะเบยีนในตา่งประเทศ

จะต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วใน

ประเทศไทยและรายการสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้า

นัน้จะตอ้งตรงกนั) เมือ่ตรวจสอบวา่มกีารกรอกคำาขอถกูตอ้ง

แล้ว (ทั้งชื่อผู้ขอ เครื่องหมายการค้า และรายการสินค้าซึ่งมี

การแปลเปน็ภาษาองักฤษถกูตอ้ง) กรมทรพัยส์นิทางปญัญา

จะส่งคำาขอไปยังสำานักงานระหว่างประเทศ (International 

Bureau) ซึ่งทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับส่งคำาขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศ ตัง้อยูท่ีอ่งคก์ารทรพัยส์นิ

ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organisation 

หรือ WIPO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ภายใน 2 เดือน 

เพื่อทำาการตรวจสอบรายการสินค้า และส่งคำาขอต่อไปยัง

ประเทศปลายทางที่ผู้ขอต้องการจดทะเบียน  

which will take effect in all destination countries where the 

trademark has already been registered. This is certainly 

a greater convenience for all trademark owners.

Filing an application for trademark registration via 

Madrid System is very easy. The applicant needs to fill out 

a specific application form in English (for more information, 

visit the Department of Intellectual Property website at 

www.ipthailand.go.th) and manually deliver the form to 

the Department’s international trademark application office 

currently located on the 7th floor. Before forwarding the 

application to the International Bureau, the Department 

of Intellectual Property is to conduct a preliminary 

examination by checking whether the applicant is of Thai 

nationality (or whether business activities are conducted in 

Thailand), whether the trademark in question has already 

been registered in Thailand (the trademark eligible for 

international application must be the same trademark 

as earlier registered domestically and the goods item(s) 

with which the applied-for trademark will be specifically 

used must match), and whether the information filled 

in the application form is correct (e.g. the applicant’s 

name, trademark, and list of goods to be used with the 

trademark; all must be correctly translated into English). 

Then, the Department of Intellectual Property will make 

sure that the application is forwarded to the International 

Bureau at the World Intellectual Property Organization 

(WIPO) in Geneva no later than 2 months for examination 

of goods list associated with the applied-for trademark. 

Then, the application will be delivered to each designated 

trademark office in the destination country in which the 

trademark is applied for registration.

Once the designated trademark office completes 

the examination, in essence, of the application, the result 

will be communicated to the International Bureau who will 

subsequently forward the result to the applicant. If the 

result is refusal, the applicant may directly contact the 
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เม่ือประเทศปลายทางตรวจสอบคำาขอในสาระสำาคญั

ว่าสามารถรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น

แล้ว ก็จะแจ้งผลคำาสั่งกลับไปยังสำานักงานระหว่างประเทศ  

ซึ่งจะแจ้งคำาสั่งต่อไปยังผู้ย่ืนคำาขอ หากคำาสั่งดังกล่าวเป็น

คำาสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้ยื่นคำาขอก็สามารถโต้แย้ง 

ชี้แจง หรือแก้ไขคำาขอได้ โดยการติดต่อไปยังประเทศปลาย

ทางโดยตรง ซึ่งในขั้นตอนน้ี ผู้ย่ืนคำาขอจะต้องต้ังตัวแทน

ในประเทศปลายทางเพื่อดำาเนินการดังกล่าวข้างต้น แต่

หากคำาขอนั้นไม่ติดขัดปัญหาใดๆ คำาขอดังกล่าวจะเข้าสู่

กระบวนการประกาศโฆษณาคำาขอ เพื่อเปิดโอกาสให้บคุคล

ที่สามทำาการคัดค้านซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำาให้การจด

ทะเบียนมีความโปร่งใสและเป็นธรรม หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน 

ประเทศปลายทางกจ็ะรบัจดทะเบยีนคำาขอนัน้ (บางประเทศ

อาจรับจดทะเบียนก่อน แล้วค่อยประกาศโฆษณาให้บุคคล

ที่สามมาคัดค้านในภายหลัง) และแจ้งให้สำานักงานระหว่าง

ประเทศทราบ เพื่อแจ้งแก่ผู้ยื่นคำาขอต่อไป

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการยื่นจดทะเบียนคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจะสามารถทำาได้อย่าง

ง่ายดายในอนาคตอันใกล้ ซ่ึงจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ได้อย่างมหาศาล ผู้ประกอบการก็จะมีกำาลังใจในการส่ง

สินค้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และสามารถปกป้อง

ตลาดของตนจากการถูกลอกเลียนแบบหรือฉกฉวยเอา

เครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนก่อนโดยไม่สุจริต เมื่อ

ระบบมาดริดเริ่มใช้บังคับ กรมทรัพย์สินทางปัญญาหวังว่า

ผู้ประกอบการไทยจะใช้ประโยชน์จากระบบน้ีอย่างเต็มที่ 

เพือ่สรา้งโอกาสทางการคา้และปกปอ้งผลประโยชนอ์นัชอบ

ธรรมของตนเอง

designated trademark office in the destination country 

to challenge the result, provide additional explanations, 

or amend the application. In such process, the applicant 

needs to appoint a representative, whose presence in 

the destination country is required, to take actions on 

the applicant’s behalf. But if the application is granted by 

the designated office in the first place, the application will 

be published for public inspection to give any third party 

an opportunity to raise an objection in order to ensure 

transparency and fairness of the registration process. 

If no objection is raised, the designated office in the 

destination country will accept the registration (in some 

countries, the registration is accepted before publishing 

the application details for objection), and then notify the 

International Bureau of the acceptance of trademark 

registration, who will forward the result of acceptance 

to the applicant.

It is apparent that in a near future the procedures 

for registering trademark overseas will be considerably 

easier and cost saving, encouraging many business 

operators to export their products to markets across the 

world, and protecting these entrepreneurs from becoming 

victims of trademark counterfeiting or exploitation in 

bad faith. Once the Madrid System is in effect, the 

Department of Intellectual Property hopes to see Thai 

business operators are able to make maximum use of 

this system in order to fully serve their business purpose 
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and to effectively protect their equitable rights associated 

with the use of trademark. 

At present, there are 93 countries and 1 

international organization, namely the African Intellectual 

Property Organization, joining the Madrid Protocol, 

representing nearly all major markets from all corners 

of the world. For Thai business operators aiming to 

sell products to consumers across the globe, including 

such less accessible market as those countries in Africa, 

they can have their trademarks conveniently registered 

in foreign countries of the goods’ destination through 

Madrid System. We have every reason to believe that the 

year 2015 will be the year of change to Thai trademarks 

towards the international framework and Thai business 

operators are meant to benefit most from such change.

ปัจจุบันสมาชิกพิธีสารมาดริดมีจำานวน 93 ประเทศ 

กับ 1 องค์กรระหว่างประเทศ คือ African Intellectual 

Property Organisation ซ่ึงถือว่าครอบคลุมตลาดที่สำาคัญ

เกือบทั้งหมดของโลก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะส่ง

สินค้าไปจำาหน่ายในประเทศใด แม้ในประเทศที่เข้าถึงยาก 

เช่น ประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ก็สามารถจดทะเบียน

คุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนผ่านระบบมาดริดนี้ได้ 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าปี พ.ศ. 2558 นี้ จะเป็น

ปแีหง่การเปลีย่นแปลงของวงการเครือ่งหมายการคา้ไทยไป

สู่ความเป็นสากล โดยผู้รับประโยชน์สูงสุดก็คือผู้ประกอบ

การไทยนั่นเอง
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สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ในรอบปี พ.ศ. 2557
Summary of the Department of Intellectual Property’s Work Performance in 2014 
in Compliance with the Official Information Act B.E. 2540 (1997)

พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 9 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มี

ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ข้อ 4 

ได้กำาหนดให้หน่วยงานของรัฐกำาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยว

กับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน

เข้าตรวจดู กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกระเบียบกรม

ทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2554 โดยให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายใต้

การกำากับดูแลของสำานักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ซึ่งทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บ รวบรวม และ

จัดระบบข้อมูลข่าวสารราชการของกรมฯ เพื่อให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 

ซึ่งกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำาสรุปผลการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูข่าวสารของราชการ ไวใ้นรายงาน

ประจำาปี 

ในปี พ.ศ. 2557 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำาเนิน

งานด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

1. ด้านการจัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 (ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู)

กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการภายใน

กรมฯ มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชน นักศึกษา นักเรียน ซ่ึงปัจจุบันต้ังอยู่ที่ชั้น 4 

(ห้องสมุด) กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พัฒนาห้องสมุดให้มี

ความทันสมัยเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้และสามารถ

ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนปฏิบัติ

The Official Information Act B.E. 2540 (1997), 

Section 9, in conjunction with Clause 4 of the Notification 

of the Official Information Commission Re: Rules 

and Procedures Concerning the Availability of Official 

Information for Public Inspection, requires all State 

agencies to prescribe rules in connection with the 

availability of official information for public inspection. For 

purpose of the implementation of such legal requirement, 

the Department of Intellectual Property has issued the 

Rule on Official Information B.E. 2554 (2011) under which 

the Official Information Centre has been established 

and, under supervision of the Intellectual Property 

Management Office, serves as the Department’s central 

office responsible for the collection, compilation and 

development of all the Department’s official information 

in compliance with the Official Information Act B.E. 2540 

(1997). Also, the resolution of the Council of Ministers 

of 20th February 2007 makes it mandatory for every 

government agency to prepare and include in its annual 

report a summary of its work performance under the law 

on official information.

In 2014 the Department of Intellectual Property 

has carried out the following activities in fulfillment of 

statutory requirements set out by the Official Information 

Act B.E. 2540 (1997).

1. Providing information service facilities as 
required by Section 9 of the Act (information for 
public inspection)
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ตามแนวทางของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัดในการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของกรมฯ ตามหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด

เปน็ขอ้ยกเวน้”และมเีจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุเปน็ผูร้บัผดิชอบเกีย่ว

กับการให้บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งในปี 2557 มีผู้ใช้

บริการข้อมูลข่าวสารราชการของกรมฯ จำานวน 220 ราย 

และขอสำาเนาเอกสารข้อมูลข่าวสารของราชการของกรมฯ 

จำานวน 22 ราย

2. ดา้นการสอดสอ่งดแูลการปฏบิติัและการใหค้ำาแนะนำา
แก่ส่วนราชการในสังกัด และประชาชน

ผู้บริหารของกรมฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคัญตอ่

การปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะในเร่ืองของการปฏิบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เรื่อง กำาหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวกับผล

การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล

ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ซึง่จะสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานและตวัชีว้ดัความโปรง่ใส

ทีก่ำาหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัดิงักลา่ว และมแีนวนโยบาย

ทีจ่ะใหข้า้ราชการบรรจใุหม ่พนกังานราชการ และเจา้หนา้ที่

ของกรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมการทดสอบ

เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ตลอดจนให้มีการบรรจุเรื่องข้อมูล

ข่าวสารของราชการสำาหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามา

เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ต่อไป

3. ด้านการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 
และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
ของราชการในกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540

กรมฯ ไดด้ำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขและยกรา่งประกาศ 

และคำาสั่งต่างๆ ของกรมฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

The Department of Intellectual Property has set up its 

Official Information Centre within the Department since 1999 

to serve the general public, including school and college 

students, with regard to official information. This Centre 

is now located on the 4th floor (library) of the Department 

Building. This library has been recently modernized in order 

to efficiently provide better services to the public and to 

suit the convenience of all library users. In an attempt to 

provide to the public the Department’s official information 

on the basis of “Information Disclosure is Fundamental 

While the Restriction on Disclosure Must be Limited”, the 

Department has been strictly following practices relevant 

to this matter in accordance with the Official Information 

Act B.E. 2540 (1997) and also specifically assigned to a 

librarian duties and responsibility for delivering information 

services to the public. In 2014 the number of library users 

was 220 and 22 users requested copies of documents 

containing the Department’s official information.

2. Overseeing the delivery of information services 
and giving advices to internal agencies and the 
public

The Department of Intellectual Property’s 

executives have full awareness of the importance of civil 

duties and functions to be carried out in compliance 

with the requirements in the Official Information Act B.E. 

2540 (1997) and, in particular, the Notification of the 

Official Information Commission Re: Prescribing Official 

Information Relating to Results of Public Procurements 

of State Agencies as Information Compulsorily Made 

Available for Public Inspection under Section 9 (8) of 

the Official Information Act B.E. 2540 (1997), which 

is in line with standard criteria and key indicators of 

transparency set forth under the said Act. In addition, the 

Department of Intellectual Property has put in place the 

policy ensuring that all new public servants, government 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

3.1 ร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง 

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำาเนินงาน 

สรุปอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญและวิธีการดำาเนิน

งาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 

หรือคำาแนะนำาในการติดต่อกับกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา

3.2 ร่างประกาศกรมทรพัยส์นิทางปญัญา เรือ่ง การ

ขอตรวจดูและขอสำาเนาข้อมูลข่าวสารราชการ

3.3 ร่างคำาสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือแต่งตั้ง

คณะกรรมการบรหิารข้อมลูข่าวสารของราชการ

ในกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนของฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ

ในกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเสนอร่างดังกล่าวเพื่อให้

กรมฯ พิจารณา ต่อไป

4. ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ใหแ้กข่า้ราชการ และเจา้หนา้ทีข่อง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำานักกฎหมายจำานวน 1 คน 

เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ซึ่งผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามโครงการฯ ดังกล่าว 

ประจำาปี 2557

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กรมฯ 

ได้ส่งผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ทางวิชาการประจำาปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำาปี 2557  

จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

employees, and the Department’s officials be familiar 

with, and take necessary tests concerning, the provisions 

and requirements set forth in the Official Information Act 

B.E. 2540 (1997). The topic of official information is also 

included in the staff recruitment examination typically 

conducted by the Department of Intellectual Property.

3. Revising the Notifications and Orders of 
the Department of Intellectual Property in line 
with the Rule of the Department of Intellectual 
Property on Official Information B.E. 2554 (2011) 
and Appointment of the Department’s Official 
Information Administration Committee in Execution 
of the Official Information Act B.E. 2540 (1997)

The Department of Intellectual Property has taken 

actions in revising and drafting Notifications and Orders of 

the Department in connection with the implementation of the 

Official Information Act B.E. 2540 (1997), as detailed below.

3.1 A drafted Notification of the Department of 

Intellectual Property on the Structure and 

Organization of Operation, the Summary of 

Important Powers and Duties and Operational 

Methods and the Address for the Purpose 

of Contacting the Department of Intellectual 

Property for Obtaining Information or Advice.

3.2 A drafted Notification of the Department of 

Intellectual Property on Making Requests for 

Inspecting Official Information and Requests 

for Obtaining Copies of Official Information.

3.3 A drafted Order of the Department of Intellectual 

Property on Appointment of the Department’s 

Official Information Administration Committee.

All of the above are in the process of consideration 

by the secretary department of the Department’s Official 

Information Administration Committee, before proposing 

to the Department’s executives for further consideration.
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5. ดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่เผยแพรข่อ้มลู
ข่าวสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ซึ่งได้มีการทำา

เปน็ Banner Link ไวท้ีห่นา้แรกของเวบ็ไซต ์ชือ่วา่ “DIP INFO” 

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่จะได้รับทราบข้อมูล

ขา่วสารตา่งๆ ซึง่เวบ็ไซตข์องศนูยข์อ้มลูขา่วสารของราชการ

ของกรมฯ คือ http://www.ipthailand.go.th/info/ โดยได้มี 

การปรบัปรงุฐานขอ้มลูขา่วสารของราชการทีม่อียูใ่หถ้กูตอ้ง  

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ มีการ

ติดตั้งระบบการค้นหาข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ในเครื่อง

คอมพวิเตอร์ ณ ศนูยข์อ้มลูขา่วสารของราชการ ชัน้ 4 (หอ้งสมดุ)  

กรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

4. Improving the Department’s government 
officials’ and other personnel’s 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 sent 1 

official from its Legal Office to participate in the “Year 

2013’s Project: Test of Knowledge and Understanding 

on How to Perform Duties in Compliance with the Official 

Information Act B.E. 2540 (1997). In such project, the 

Department’s official successfully passed the test.

On 13 February 2015 the Department of Intellectual 

Property sent the Director of its Legal Office to attend the 

year 2014’s seminar discussing the enforcement of the 

Official Information Act B.E. 2540 (1997). This seminar 

was organized by the Office of the Official Information 

Commission, the Office of the Permanent Secretary, the 

Prime Minister’s Office.

5. Ensuring continued development of the 
information system to serve the purpose of 
information dissemination

In developing a system enabling the public’s 

access to the Department’s information via its website, the 

Information Technology Centre has created a banner link 

with texts read “DIP INFO” embedded on the Department 

website’s homepage which will make the searching of 

the Department’s information and news by internet users 

more convenient. The official website of the Department’s 

Official Information Centre is at http://ipthailand.go.th/info/ 

on which the information is regularly updated to ensure 

its accuracy and completeness. The information search 

system has also been installed on the library’s computers 

on the 4th floor of the Department Building.
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ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

จำา
นว

นก
าร

ยื่น
ขอ

 A
pp

lic
at

io
n

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention

ไทย Thai 922 893 1,068 929 983 -3.1 19.6 -13.0 5.8

ต่างชาติ 
Foreigner

1,066 3,013 5,678 6,478 6,947 182.6 88.5 14.1 7.2

รวม Total 1,988 3,906 6,746 7,407 7,930 96.5 72.7 9.8 7.1

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

Design

ไทย Thai 2,648 2,513 2,292 2,527 2,806 -5.1 -8.8 10.3 11.0

ต่างชาติ 
Foreigner

966 1,276 1,189 1,275 1,271 32.1 -6.8 7.2 -0.3

รวม Total 3,614 3,789 3,481 3,802 4,077 4.8 -8.1 9.2 7.2

สิทธิบัตรรวม
Total Patent

ไทย Thai 3,570 3,406 3,360 3,456 3,789 -4.6 -1.4 2.9 9.6

ต่างชาติ 
Foreigner

2,032 4,289 6,867 7,753 8,218 111.1 60.1 12.9 6.0

รวม Total 5,602 7,695 10,227 11,209 12,007 37.4 32.9 9.6 7.1

จำา
นว

นก
าร

จด
ทะ

เบ
ียน

 G
ra

nt
ed

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention

ไทย Thai 48 49 39 52 67 2.1 -20.4 33.3 28.8

ต่างชาติ 
Foreigner

724 851 969 1,097 1,219 17.5 13.9 13.2 11.1

รวม Total 772 900 1,008 1,149 1,286 16.6 12.0 14.0 11.9

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

Design

ไทย Thai 841 677 1,173 1,586 1,455 -19.5 73.3 35.2 -8.3

ต่างชาติ 
Foreigner

491 576 934 1,272 1,022 17.3 62.2 36.2 -19.7

รวม Total 1,332 1,253 2,107 2,858 2,477 -5.9 68.2 35.6 -13.3

สิทธิบัตรรวม
Total Patent

ไทย Thai 889 726 1,212 1,638 1,522 -18.3 66.9 35.1 -7.1

ต่างชาติ 
Foreigner

1,215 1,427 1,903 2,369 2,241 17.4 33.4 24.5 -5.4

รวม Total 2,104 2,153 3,115 4,007 3,763 2.3 44.7 28.6 -6.1

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนสิทธิบัตร
Statistics of Patent Application and Granted
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ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

จำานวนการยื่นขอ
Application

ไทย Thai 1,238 1,234 1,364 1,503 1,618 -0.3 10.2 21.8 18.6

ต่างชาติ 
Foreigner

90 108 122 106 128 20.0 35.6 -1.9 4.9

รวม Total 1,328 1,342 1,486 1,609 1,746 1.1 11.9 19.9 17.5

จำานวน
การจดทะเบียน

Granted

ไทย Thai 634 860 812 773 766 35.6 28.1 -10.1 -5.7

ต่างชาติ 
Foreigner

51 69 90 95 62 35.3 76.5 37.7 -31.1

รวม Total 685 929 902 868 828 35.6 31.7 -6.6 -8.2

ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

จำานวนการยื่นขอ
Application

ไทย Thai 24,781 23,457 27,508 27,881 27,517 -5.3 17.3 1.4 -1.3

ต่างชาติ 
Foreigner

12,875 15,493 17,455 18,216 18,144 20.3 12.7 4.4 -0.4

รวม Total 37,656 38,950 44,963 46,097 45,661 3.4 15.4 2.5 -0.9

จำานวน 
การจดทะเบียน

Granted

ไทย Thai 13,268 11,657 11,821 11,148 11,487 -12.1 1.4 -5.7 3.0

ต่างชาติ 
Foreigner

8,562 7,053 8,004 8,415 9,130 -17.6 13.5 5.1 8.5

รวม Total 21,830 18,710 19,825 19,563 20,617 -14.3 6.0 -1.3 5.4

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
Statistics of Petty Patent Application and Granted

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Statistics of Trademark Application and Registration

รายงานประจ�าปี 2557 Annual Report 2014 69



ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

จำา
นว

นก
าร

ยื่น
คำา

ขอ
 A

pp
lic

at
io

n เครื่องหมายการค้า
Trademark

31,297 31,702 36,427 36,611 36,197 1.3 14.9 0.5 -1.1

เครื่องหมายบริการ
Service Mark

6,336 7,154 8,507 9,422 9,430 12.9 18.9 10.8 0.1

เครื่องหมายรับรอง
Certification Mark

19 86 17 29 22 352.6 -80.2 70.6 -24.1

เครื่องหมายร่วม
Association Mark

4 8 12 35 12 100.0 50.0 191.7 -65.7

รวม Total 37,656 38,950 44,963 46,097 45,661 3.4 15.4 2.5 -0.9

จำา
นว

นก
าร

จด
ทะ

เบี
ยน

  R
eg

ist
ra

tio
n เครื่องหมายการค้า

Trademark
18,233 15,591 15,841 15,043 15,998 -14.5 1.6 -5.0 6.3

เครื่องหมายบริการ
Service Mark

3,582 3,097 3,962 4,465 4,594 -13.5 27.9 12.7 2.9

เครื่องหมายรับรอง
Certification Mark

7 8 21 49 14 14.3 162.5 133.3 -71.4

เครื่องหมายร่วม
Association Mark

8 14 1 6 11 75.0 -92.9 500.0 83.3

รวม Total 21,830 18,710 19,825 19,563 20,617 -14.3 6.0 -1.3 5.4

สถิติเครื่องหมายการค้า จำาแนกตามประเภท
Statistics of Trademark classified by Type

2557 2014

36,197
เคร�่องหมายการค�า
Trademark

รวม
Total

45,661

22
เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

12
เคร�่องหมายร�วม
Association Mark

9,430
เคร�่องหมายบร�การ
Service Mark

จำนวนการยื่นคำขอ
Application

2557 2014

15,998
เคร�่องหมายการค�า
Trademark

รวม
Total

20,617

14
เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

11
เคร�่องหมายร�วม
Association Mark

4,594
เคร�่องหมายบร�การ
Service Mark

จำนวนการจดทะเบียน
Registration

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property70
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ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

วรรณกรรม Literary 4,283 4,317 3,323 3,494 2,659 0.8 -23.0 5.1 -23.9

นาฎกรรม Dance 23 14 14 8 11 -39.1 0.0 -42.9 37.5

ศิลปกรรม Artistic 6,776 4,625 4,811 4,267 5,658 -31.7 4.0 -11.3 32.6

ดนตรีกรรม Musical 9,427 6,688 8,447 7,637 6,806 -29.1 26.3 -9.6 -10.9

โสตทัศนวัสดุ Audiovisual 639 484 376 693 1,133 -24.3 -22.3 84.3 63.5

ภาพยนตร์ Cinematographic 61 29 31 49 74 -52.5 6.9 58.1 51.0

สิ่งบันทึกเสียง Sound Recording 216 401 159 145 63 85.6 -60.3 -8.8 -56.6

แพร่เสียงแพร่ภาพ Broadcasting 0 1 0 0 0 - -100.0 - -

อี่นๆ Others 411 290 38 24 19 -29.4 -86.9 -36.8 -20.8

รวม Total 21,836 16,849 17,199 16,317 16,423 -22.8 2.1 -5.1 0.6

สถิติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
Statistics of Copyrights Notification classified by Work

2557 2014

2,659
วรรณกรรม
Literary

5,658
ศิลปกรรม
Artistic

6,806
ดนตร�กรรม
Musical

1,133
โสตทัศนวัสดุ
Audiovisual

74
ภาพยนตร� 
Cinematographic

63
สิ่งบันทึกเสียง 
Sound Recording

0
แพร�เสียงแพร�ภาพ 
Broadcasting 19

อี่นๆ 
Others

11
นาฎกรรม
Dance

จำนวน : คำขอ
Unit : Number

รวม
Total

16,423
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ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

องค์ความรู้ของ
กลุ่มบุคคล
ท้องถิ่น
Local

Knowledge

กรุงเทพ
Bangkok

0 1 7 6 0 - 600.0 -14.3 -100.0

ต่างจังหวัด
Provincial

70 46 76 65 38 -34.3 65.2 -14.5 -41.5

รวม Total 70 47 83 71 38 -32.9 76.6 -14.5 -46.5

งานศิลป
วัฒนธรรม 

พื้นบ้าน
Folklore

กรุงเทพ
Bangkok

0 0 0 0 0 - - - -

ต่างจังหวัด
Provincial

0 0 0 0 0 - - - -

รวม Total 0 0 0 0 0 - - - -

รวมทั้งสิ้น Grand Total 70 47 83 71 38 -32.9 76.6 -14.5 -46.5

สถิติการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
Statistics of Traditional Knowledge Notifications

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

กรุงเทพ
Bangkok

ต�างชาติ
Foreigner

องค�ความรู�ของ
กลุ�มบุคคลท�องถิ่น
Local Knowledge

0 3838
กรุงเทพ
Bangkok

ต�างชาติ
Foreigner6 7165

กรุงเทพ
Bangkok

ต�างชาติ
Foreigner7 8376

กรุงเทพ
Bangkok

ต�างชาติ
Foreigner1 4746

กรุงเทพ
Bangkok

ต�างชาติ
Foreigner0 7070

+

+

+

+

+
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ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

จำานวนการยื่นขอ
Application

ไทย Thai 10 11 7 10 10 10.0 -36.4 42.9 0.0

ต่างชาติ 
Foreigner

0 1 1 0 0 - 0.0 -100.0 -

รวม Total 10 12 8 10 10 20.0 -33.3 25.0 0.0

จำานวน
การขึ้นทะเบียน
Registration

ไทย Thai 3 2 7 13 5 -33.3 250.0 85.7 -61.5

ต่างชาติ 
Foreigner

0 1 1 2 1 - 0.0 100.0 -50.0

รวม Total 3 3 8 15 6 0.0 166.7 87.5 -60.0

สถิติการยื่นคำาขอขึ้นทะเบียน และจำานวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Statistics of the Application and Registration of Geographical Indication

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

ไทย
Thai

ต�างชาติ
Foreigner

จำนวนการยื่นขอ
Application

10 0 10
ไทย
Thai

ต�างชาติ
Foreigner10 100

ไทย
Thai

ต�างชาติ
Foreigner7 81

ไทย
Thai

ต�างชาติ
Foreigner11 121

ไทย
Thai

ต�างชาติ
Foreigner10 100

+

+

+

+

+
2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

ไทย
Thai

ต�างชาติ
Foreigner

จำนวนการข�้นทะเบียน
Registration

5 1 6
ไทย
Thai

ต�างชาติ
Foreigner13 152

ไทย
Thai

ต�างชาติ
Foreigner7 81

ไทย
Thai

ต�างชาติ
Foreigner2 31

ไทย
Thai

ต�างชาติ
Foreigner3 30

+

+

+

+

+
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IP
Promotion

ส่งเสริม

เมือ่กลา่วถงึทรพัยส์นิทางปญัญา หลายทา่นคงจะนกึถงึ
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรือเคร่ืองหมายการคา้ แต่ความจรงิ
แล้ว ยังมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สำาคัญอีกประเภทหนึ่ง 
ที่ผูกพันกับชีวิตประจำาวันของคนเรา นั่นคือ สิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indication หรือ
ที่เรียกสั้นๆ ว่า GI

When it comes to the subject of intellectual property, many 
would think of only copyrights, patents, or trademarks. In 
fact, there are other categories of intellectual property which 
are no less important than the foregoing and one of them is 
closely associated with our daily lives. Yes, we are talking 
about a geographical indication, also known, in short, as GI.
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GI คือ ชื่อ หรือเคร่ืองหมายใดๆ ที่ใช้กับแหล่ง
กำาเนิดของสินค้า มีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีมานานแล้ว มีปัจจัยธรรมชาติที่เป็นสภาพแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งผลิต ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญา
ของคนในพื้นที่ที่สั่งสมกันมาทำาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
และมีเอกลักษณ์เฉพาะ จนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไป เช่น 
ส้มโอนครชัยศรี เป็นส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ำาผึ้ง  
ซึ่งปลูกในอำาเภอนครชัยศรี อำาเภอสามพรานและพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม มีรสจัดกลมกล่อม หวานอมเปรี้ยว 
ไม่มีรสขมหรือรสซ่า ซึ่งต่างจาก ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  
ท่ีปลูกในจังหวัดชัยนาทซ่ึงมีรสฉ่ำาหวานซ่อนเปร้ียวกำาลังเหมาะ  
มีเนื้อสีน้ำาผึ้งทองและเนื้อแห้ง นอกจากส้มโอ ซึ่งเป็นสินค้า
เกษตรแล้ว สินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม สามารถ 
ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ไทยได้ เช่น ศิลาดลเชียงใหม่  
เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ทำาจากเน้ือดินดำา เคลือบสีเขียว  
มีความใส และมีรอยราน เมื่อเคาะแล้วจะมีเสียงก้องกังวาน 
และไวน์ที่ราบสูงภูเรือ ซึ่งปลูกบนที่ราบสูงภูเรือ จังหวัดเลย 
เป็นไวน์ที่มีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะตัว เพื่อให้ได้คุณภาพ 
ตามกรรมวิธีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

หลากหลายสินค้า GI ไทยและเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคำาขอ GI ทั้งสิ้น 118 

คำาขอ เป็นคำาขอไทย 104 คำาขอ ต่างประเทศ 14 คำาขอ 
คำาขอที่ยื่นเข้ามาล่าสุด ได้แก่ เงาะโรงเรียนนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ส้มโอปูโกยะรัง จังหวัดปัตตานี ลำาไยอบแห้ง

GI is a name or sign used on a certain product 
as a way to identify its specific geographical origin and 
the characteristics of long-established local wisdom 
unique to a particular originating region. GI involves such 
natural factors as geographical environment of the place 
of product’s origin combined with traditional knowledge 
which is distinctive in that particular locality and has been 
passed down from generation to generation, eventually 
leading to the production of finished goods with high 
quality, unique characteristics, and good reputation. 
A good example of GI is Nakornchaisri Pomelo which 
refers to 2 cultivars of pomelo;- Thong Dee and Khao 
Nam Poeng. These 2 cultivars of pomelo are grown in 
3 districts of Nakorn Pathom Province:- Nakornchaisri 
District, Sam Phran District, and Phutthamonthon District. 
In terms of flavor, pomelos of these varieties are delicately 
tasty, sweet with a tinge of sourness, and leave no tingling 
or bitter taste in mouth. They are different from Chainat 
Khaotangkwa Pomelo grown in Chainath Province, which 
offers a balanced flavor of juicy sweetness and a slight 
trace of acidity. The Chainat Khaotangkwa Pomelo’s 
flesh inside is usually dry and in golden or honey-like 
color. Apart from the agricultural products like pomelo, 
and others, craft and industrial products are also eligible 
for GI registration, e.g. Chiang Mai Celadon; a glazed 

พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วย GI
Turning Crisis into Opportunity with GI
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earthenware made from ball clay. Once baked, the layers 
of glaze applied on Chiang Mai Celadon will produce a 
glossy, green coat and a crazing effect on the surface 
of finished product. One of other distinctive features of 
Chiang Mai Celadon is its clear sound with echo when a 
Celadon piece is struck. Another example of GI-registered 
non-agricultural product is Phurua Plateau Wine. Raw 
materials for wine-making are grown on Phurua Plateau 
in Loei Province and the wine-making process is unique 
owing to the traditional method originating and carried 
on in this particular area only.

Thai and Foreign GI-Registered Products
Out of a total of 118 applications for GI registration 

filed with the Department of Intellectual Property, 104 
are for Thai products and 14 for foreign products, while 
the applications recently filed include Rongrien Nasarn 
Rambutan from Surat Thani Province, Pugo Yarang 
Pomelo from Pattani Province, Lamphun Golden Dried 
Longan, Sangkhalok Sukhothai (celadon), Kham Hom 
Phrae Rice, Wiang Kalong Pottery from Chiang Rai 
Province, and Mae Chai Phayao Lychee. There are 70 
GIs already protected; 59 are Thai GIs and 11 are GIs of 
foreign countries consisting of PISCO (spirit) from Peru, 
Champagne from France, Cognac from France, Brunell 
di montalcino (wine) from Italy, Prosciutto di parma 
(ham) from Italy, Scotch whisky from Scotland, Napa 
Valley (wine) from the U.S., Tequila (Spirit) from Mexico, 
Barbaresco (wine) from Italy, Barolo (wine) from Italy, and 
BUON MA THUOT (coffee) from Vietnam.

GI as Marketing Tool for Product Re-
Positioning and Value Addition

Today’s a majority of GI products across the 
world is deploying a technique of story-telling, combined 
with legal protection, about the history and production 
method of GI products as a marketing tool to add more 
value to the products. Each country has a different legal 
system designed to protect geographical indications. In 
EU, there has been specific legislation for GIs protection 

เนื้อสีทองลำาพูน สังคโลกสุโขทัย ข้าวคำาหอมแพร่ เครื่อง
เคลือบเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย และลิ้นจ่ีแม่ใจพะเยา  
นอกจากนี้มีสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 70 
สินค้า เป็น GI ไทย 59 สินค้า GI ต่างประเทศ 11 สินค้า 
ได้แก่ สุรา PISCO จากเปรู Champange จากฝรั่งเศส 
Cognac จากฝรั่งเศส ไวน์ Brunell di montalcino จากอิตาลี 
แฮม Prosciutto di parma จากอิตาลี Scotch whisky จาก
สก๊อตแลนด์ ไวน์ Napa Valley จากสหรัฐอเมริกา และสุรา 
Tequila จากเมก็ซโิก ไวน ์Barbaresco จากอติาล ีไวน ์Barolo  
จากอิตาลี และกาแฟบวนมาถวด จากเวียดนาม

GI เครื่องมือทางการตลาด ยกระดับสินค้า 
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

ปัจจุบันสินค้า GI ในโลกน้ี ใช้การเล่าเร่ืองราว 
(Story) ประวัติความเป็นมา และกรรมวิธีการผลิตสินค้า
เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
ร่วมกับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซ่ึงในแต่ละประเทศ 
มีระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายที่
แตกต่างกัน เช่น สหภาพยุโรป มีกฎหมายเฉพาะสำาหรับ
การคุ้มครอง GI มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 โดยสหภาพยุโรป
ได้ใช้ GI เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำาหรับสินค้าเกษตร 
เกษตรแปรรูป ไวน์และสุรา เช่น แชมเปญ ไวน์บอร์โด 
สก็อตวิสกี้ ปรอชชุตโต ดิปาร์มา (แฮม) และ พาร์มิจิอาโน 
เร็จจิอาโน (ชีส) หรือ สหรัฐอเมริกามีการคุ้มครอง GI ผ่าน
ระบบเครื่องหมายรับรองหรือเคร่ืองหมายร่วม โดยมีสินค้า 
GI ที่ยื่นคำาขอในประเทศไทยแล้ว เช่น นาปา วัลเลย์ (ไวน์) 
และองุ่นแคลิฟอร์เนีย ในประเทศญี่ปุ่นมีการคุ้มครอง GI 
ผ่านกฎหมายเครื่องหมายการค้า ต้ังแต่ปี ค.ศ.2005 เพื่อ
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since 1992. With proper legal protection system, EU has 
been effectively making good use of GIs as a marketing 
tool to promote their agricultural goods, agricultural 
processed products, wines and spirits e.g. Champagne, 
Bordeaux, Scotch Whisky, Prosciutto Di Parma (ham), 
and Parmigiano Reggiano (cheese). In the U.S., a system 
designed to protect GIs is the same as that used for the 
protection of certification marks or collective marks. The 
U.S.’s GI products that have already been filed for GI 
registration in Thailand include Napa Valley (wine), Grapes 
from California, and more. In Japan, GIs have also been 
protected since 2005 under the trademark system in 
an attempt to encourage and support both small- and 
medium-sized businesses operating in local communities 
in establishing Japanese “community brands”. At present 
there are more than 500 items of Japanese community 
products successfully registered for GI protection, e.g. 
Kobe Beef, Matsusaka Beef, Aomori Apple, etc.

For Thailand which is well-known for a wide 
variety of agricultural products, the extensive use of 
geographical indications on agricultural goods will help 
add more value to the products and make them more 
competitive in both domestic and oversea markets. As 
most of Thailand’s agricultural products is susceptible 
to high competition, it becomes necessary, if the goal is 
the sustainable growth of market share, to differentiate 
our products or introduce the products to either a new 
market with less-intense competition environment or a 
niche market where consumers prefer unique goods 
with specific, outstanding features and of high quality. 
Therefore, the implication of GI registration is probably a 
perfect answer to the question of product development 
and value creation. Once registered as GI product, the 
item would be generally perceived as having good quality 
and unique identity, originating in a particular locality 
only, and available in a limited quantity. This perception 
exactly aligns with today’s trend of consumers’ taste for 
high quality, genuine and non-mass-produced products.

Furthermore, the protection of GIs will be of 
great benefit to the export of Thai GI products because 

สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของแต่ละ
ทอ้งถิน่ ในการจดัทำา “แบรนดช์มุชน” ซึง่ปจัจบุนัมสีนิคา้กวา่ 
500 สนิคา้ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้ เชน่ เนือ้โกเบ เนือ้มตัซซึากะ 
แอปเปิ้ลอาโอโมริ เป็นต้น

สำาหรับประเทศไทยซ่ึงมีสินค้าเกษตรหลากหลาย 
การส่งเสริมการใช้ GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการ
แข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของไทยทั้งตลาดในประเทศและ
ตา่งประเทศไดแ้ละเปน็ทีท่ราบกนัดวีา่สนิคา้เกษตรสว่นใหญ่
จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีการแข่งขันสูง การขายสินค้าในตลาด
นีใ้หไ้ดด้แีละยัง่ยนืจำาเปน็ตอ้งสรา้งความแตกตา่งใหก้บัสนิคา้
หรือพาสินค้าไปสู่ตลาดที่มีการแข่งขันที่น้อยกว่า หรือตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) สำาหรับผู้บริโภคที่นิยมชมชอบ
สินค้าที่มีจุดเด่น มีคุณภาพดี มีความแตกต่างและไม่เหมือน
ใคร ดังนั้นการนำา GI มาใช้ประโยชน์ตรงน้ีจะตอบโจทย์ใน
การพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้ เพราะ GI 
เป็นสินค้าคุณภาพดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตได้เฉพาะ
ท้องถิ่น และมีปริมาณจำากัด ซึ่งตรงกับเทรนด์ของผู้บริโภค
ที่มีแนวโน้มหาซื้อสินค้าคุณภาพสูงที่เป็นของดี ของแท้ ของ
หายากที่มาจากท้องถิ่นนั้นๆ

นอกจากนี้ การคุ้มครอง GI ยังมีผลดีสำาหรับสินค้า
ที่ต้องการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เพราะนอกจากจะ
เป็นการการันตีว่าสินค้ามาจากแหล่งกำาเนิดน้ันแล้ว ยังเป็น
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it automatically works as a guarantee of the origin 
of the exported goods. And, that’s not the end of it. 
The presence of Thai GI products in foreign markets, 
particularly EU countries, will help open market for other 
products of Thai nationality as these countries have been 
very well familiar for quite some time with GI products. In 
EU, GIs have gained the heights of popularity, and their 
fully-developed legislation governing GI has been readily 
in place to facilitate and regulate GI-related businesses. 
The Department of Intellectual Property is well aware of 
this development and, thus, resolves to accelerate GI 
registration of Thai goods in EU countries. Currently, Thai 
GI that has already been protected in EU is Khao Hom  
Mali Thung Kula Rong Hai (Rice) while Kafae Doi Chang 
(Coffee) and Kafae Doi Tung (Coffee), which are now in 
the process of registration, are expected to follow suit, 
and the inspection of Khao Sangyod Maung Phattalung 
(Rice) application by registrar is underway.

GI for Community Brands to Guarantee 
Quality and Collectively Set Standards

Owing to the fact that GI is perceived, more or 
less, like a certification mark guaranteeing the quality and 
the origin of product, the use of GI, in other aspects than 
the marketing as revealed above, can raise the producers’ 
awareness of the importance of assuring customers that 
the quality of their products meets the required standards. 
Regarding GI registration procedures, the applicant is 
required to disclose the production process, the method 
used to control product quality, and the key process 
associated with the distinctive quality/characteristics and 
the origin of the to-be-GI product. It is the responsibility of 
every producer to assure the customers of good quality, 
as well as to build and maintain good reputation of GIs. 
As GI is considered as the community rights, and the 
name of geographical indication printed on the product’s 
package labels is virtually the community brand in itself, 
it is not exaggerating to say that GI can help build a 
strong community, create a sense of pride, attachment, 
and unity among people living in that community.

ใบเบกิทางสำาหรบัสนิคา้ทีต่อ้งการไปตตีลาดในกลุม่ประเทศ
ยุโรปซึ่งรู้จักคุ้นเคยและมีความนิยมในสินค้า GI เป็นอย่างดี 
จนมีการพัฒนากฎหมาย GI ที่เข็มแข็งอย่างยิ่งมารองรับ  
ซึง่กรมทรพัยส์นิทางปญัญาไดเ้หน็ความสำาคญัในสว่นนีแ้ละ
ดำาเนนิการสง่เสริมการจดทะเบยีนสนิคา้ GI ไทยใน EU ไดแ้ก ่
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งได้รับจดทะเบียนแล้ว และมี
กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้าง ที่จะได้รับการจดทะเบียน
ต่อไป รวมถึงข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงที่ยังอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบคำาขอของนายทะเบียน

GI แบรนด์ชุมชน การันตีคุณภาพ สร้าง
มาตรฐานร่วมกัน

นอกจากในแง่การตลาดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
การใช้ GI จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตหันมาสนใจดูแล
รักษามาตรฐานของสินค้ามากข้ึน เน่ืองจาก GI มีลักษณะ
เสมือนเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและแหล่งที่มาของ
สินค้า เพราะในการขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้อง
แสดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการผลติ และวธิกีารควบคมุคณุภาพ  
โดยเฉพาะกระบวนการที่ส่งผลถึงคุณภาพเฉพาะของสินค้า
จากแหล่งนั้น กลุ่มผู้ผลิตจึงต้องมีส่วนสำาคัญอย่างมาก
ในการช่วยกันรักษาคุณภาพและชื่อเสียงนั้นไว้ เพื่อให้ผู้
บรโิภคเชือ่มัน่และเชือ่ถอืตอ่ไป ตลอดจน GI เปน็สทิธชิมุชน 
(Community Rights) ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่แสดงบน
ฉลากสินค้าของผู้ผลิตในพื้นที่จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์
ชมุชน (Community Brand) ของสนิคา้ GI จงึมสีว่นชว่ยสรา้ง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างความรู้สึกผูกพัน ความภาค
ภูมิใจในท้องถิ่น และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน
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งบแสดงฐานะการเงิน  Financial Statement
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557  As of 30th September 2014

หมายเหตุ บาท (Baht)

สินทรัพย์ Assets

 สินทรัพย์หมุนเวียน Current assets

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents 2 55,269,253.42 

  ลูกหนี้ระยะสั้น Short-term receivables 3 1,740,551.93 

  วัสดุคงเหลือ Inventories 4 293,474.80 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน Total current assets 57,303,280.15 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Fixed assets

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) Property, Plants and Equipment (Net) 5  43,130,708.19 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) Intagible assets 6  22,361,097.63 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Total fixed assets  65,491,805.82 

รวมสินทรัพย์ Total assets  122,795,085.97 

หนี้สิน Liabilities

 หนี้สินหมุนเวียน Current liabilities

  เจ้าหนี้ระยะสั้น Accounts payable 7  40,321,151.05 

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 
  Short-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

8 1,812,300.00 

  เงินรับฝากระยะสั้น Short-term deposits 9  25,686,195.72 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น Other current liabilities 10  157,557.97 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน Total current liabilities  67,977,204.74 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-current liabilities

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
  Long-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

11  3,200,146.38 

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
  Long-term cash advance from government

12  1,250,000.00 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน Total non-current liabilities  4,450,146.38 

รวมหนี้สิน Total liabilities  72,427,351.12 

สินทรัพย์สุทธิ Net assets

 ทุน Capital 17,206,087.24 

 รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
 Surplus (deficit) of income after accumulated expenses

33,161,647.61 

รวมสินทรัพย์สุทธิ Total net assets 50,367,734.85 

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ Total net liabilities and assets 122,795,085.97 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property82



หมายเหตุ บาท (Baht)

รายได้ Income

 รายได้จากงบประมาณ Income from government appropriation 13  319,936,979.31 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ Income from sale and services 14  405,070.00 

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค Income from subsidies and donations 15  45,986.89 

 รายได้อื่น Other income

รวมรายได้ Total income  320,388,036.20

ค่าใช้จ่าย Expenses

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร Personnel expense 16  140,014,529.65 

 ค่าบำาเหน็จบำานาญ Gratuities and pensions 17  28,475,805.69 

 ค่าตอบแทน Training expense 18  128,270.00 

 ค่าใช้สอย Overhead cost 19  197,799,844.32 

 ค่าวัสดุ Supplies  10,677,585.66 

 ค่าสาธารณูปโภค Utilities 20  9,090,448.75 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย Depreciation and amortization 21  23,702,732.31 

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 
 Expense related to subsidies and donations

22  241,500.00 

 ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses 23  100,691.88 

รวมค่าใช้จ่าย Total expense  410,231,408.26 

รายได้สูง/ (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 
Surplus (deficit) of income after expenses (before cost of capital)

 ต้นทุนทางการเงิน Cost of capital  -   

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

(89,843,372.06)

งบรายได้และค่าใช้จ่าย  Revenue and Expense Statement
สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557  For the Financial Year Ending on 30th September 2014
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เอสซีจีให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับธุรกิจ ล่าสุดเอสซีจีเป็นองค์กรแรกของไทยที่ได้รับรางวัล 
“Asia IP Elite 2014” ในงานประชุม IP Business Congress 
Asia 2014 จัดโดยนิตยสาร Intellectual Asset Management 
(IAM) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำาระดับโลกด้านการบริหารจัดการ

SCG particularly gives importance to research and 
development of innovation to enhance its competitiveness in 
the marketplace. On the occasion of IP Business Congress 
Asia recently held in Shanghai, SCG has been awarded 
“Asia IP Elite 2014” by Intellectual Asset Management 
(IAM) magazine; the world’s top magazine reporting news

เอสซีจ ีมุ่งมั่นสู่ 
องค์กรนวัตกรรม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำาในภูมิภาคอาเซียนที่ดำาเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื ภายใตห้ลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีพฒันาองคก์รอยา่งไมห่ยดุยัง้ โดยสรา้งสรรคน์วตักรรมสนิคา้ บรกิาร กระบวนการทำางาน 
และรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมุ่งสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับทุกชุมชนที่เข้าไปดำาเนินงาน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน

SCG is a leading ASEAN business conglomerate that has been conducting the business, since its inception 
over 100 years ago, on a basis of sustainable development principles and good corporate governance. Aiming at 
unfaltering organizational development, SCG has focused its efforts to create innovative products, services, processes, 
and business model to add value and meet the expectations of all parties involved. SCG, in addition, has a strong 
intention of bringing sustainable advancement and prosperity to every community where SCG has engaged its 
business in the hope that SCG’s efforts would contribute to better living conditions of people in the communities.

SCG’s commitment to become an innovative 
organization for sustainable development

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property84



ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นความภาค
ภูมิใจท่ีสะท้อนให้เห็นว่าเอสซีจีมีระบบการบริหารจัดการด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีดีซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดเชิง
ธุรกิจและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดย้ัง แสดงถึง
ความมุ่งม่ันเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างย่ังยืน

กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี 
กล่าวถึงการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดระยะเวลา 
10 ปีที่ผ่านมาว่า เอสซีจีมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการด้วยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาโดยบุคลากรชาวเอสซีจีเนื่องจากเล็งเห็นถึงทิศทาง
การตลาดของสินค้าปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ และ
กระดาษซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานที่ต้องแข่งขันกันที่ราคาเป็นหลัก
โดยเฉพาะในช่วงท่ีเศรษฐกิจมีความผันผวนสูงอาจจะทำาให้
ธุรกิจไม่สามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืน

ดังนั้นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการด้วย
นวตักรรม จงึเปน็กลยทุธ์สำาคญัท่ีผลกัดนัให้ธุรกิจมีกำาไรเพิม่ข้ึน 
นำามาซึ่งจุดเริ่มต้นในการจัดสรรงบลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของเอสซีจีครั้งแรก ด้วยจำานวนเงิน 40 ล้านบาท ในปี 
2547 และได้เพิ่มงบลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ในปี 2558 เอสซีจีมีงบลงทุนด้านนี้
ถึง 4,890 ล้านบาท นับเป็นเม็ดเงินลงทุนที่สูงสุดในไทยและ
อาเซยีน รวมถงึมบีคุลากรดา้นวจิยัและพัฒนาเพ่ิมมากขึน้ทกุปี

จากความมุ่งม่ันทุ่มเทด้านการวิจัยและพัฒนาข้างต้น 
ได้มีส่วนสำาคัญที่ทำาให้ผลประกอบการของเอสซีจีดีขึ้นมาก 
ดังจะเห็นได้ชัดเจนว่า ในปี 2547 รายได้ที่มาจากสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High-Value Added Products and 
Services : HVA) มีจำานวนเพียง 7,700 ล้านบาท จากยอดขาย

This award is SCG’s pride, affirming SCG’ssuccess 
in implementing effective IP management systemwhich will 
enhance long-term business expansion anddevelopment. 
The award has also reflected SCG’s strong determination 
to become a sustainable innovative organization.

Mr. Kan Trakulhoon, CEO of SCG, revealed,with 
respect to SCG’s continuing investment in researchand 
development for the past 10 years, that SCGhas aimed at 
making differences and adding value toproducts and services 
through research and developmentactivities conducted in-
house by SCG’s researchers. SCG’scommitment to R&D 
is due to the market outlook for theindustry of basic goods 
including cement, buildingmaterials, chemicals, and paper 
which is price-sensitive, particularly during the period of 
economic volatility. 

This explains why creating value toproducts and 
services with a tool of innovation isa crucial strategy to 
increase SCG’s profitability. So,then in 2004 SCG decided 
to allocate R&D funding inthe amount of THB 40 million to 
be invested in researchand development. The budget set 
aside to put into researchand development activities has 
expanded since then andthe latest figures for the year 2015 
is THB 4,890 millionwhich is considered the record high for 
R&D investment,compared with all other companies and 
corporations inThailand and ASEAN. In addition, the number 
of R&D staffat SCG has increased every year.

Thanks to continuing, untiring dedication to 
researchand development as revealed above, SCG’s 
operatingresults have been considerably improving. In 2004, 
SCG’sincome from high-value added (HVA) products and 
serviceswas only THB 7,700 million, accounting for 4% of 
THB190,000 million in total sale. In 2013, SCG’s income 
from HVA products and serviceswas reported as high as 
THB 169,000 million, or35% of THB 486,000 million in total 
sale. This is considereda success as it meets the set target.

Even though the global economy wasvolatile, SCG 
last year was able to increase its export by26 percent. 
The contributing factor for such outstandingperformance 
was the strong commitment of SCG to theinvestment in 
research and development to create innovativeproducts 
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รวม 190,000 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 4 เท่านัน้ แตล่า่สดุ
ในป ี2557 ท่ีผ่านมา รายไดจ้ากสนิคา้และบรกิาร HVA มมีลูคา่
สูงถึง 169,000 ล้านบาท จากยอดขายรวม 486,000 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 35 ซึ่งนับว่าประสบความสำาเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้

แม้เศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวการณ์ที่ผันผวน แต่ใน
ปีที่ผ่านมา เอสซีจีสามารถส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้นถึงร้อย
ละ 26 ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนวิจัยและพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชวีติท่ีดข้ึีนให้แก่ผู้บรโิภค ซึง่ปจัจยัสำาคญัทีส่ง่ผลใหเ้อสซจีมีผีล
ประกอบการที่ดีในการขายและส่งออกสินค้าและบริการ HVA 
คือ การเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง 

ปัจจุบัน เอสซีจีมีจำานวนการจดสิทธิบัตรเพิ่มมากข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยยื่นขอจดไปแล้วจำานวน 1,500 ฉบับ ได้
รับการข้ึนทะเบียนแล้ว 420 สิทธิบัตร ซึ่งประกอบด้วยสิทธิ
บัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบ 
และให้ความสำาคัญมากขึ้นต่อเรื่องนี้ เพราะเป็นระบบป้องกัน
เพ่ือไม่ให้ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งจะเป็นการ
ต่อยอดองค์ความรู้ออกไปสู่สังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

and services aimed to improve the quality ofconsumers’ 
lives. SCG has every reason to believe that itssatisfactory 
operating results, in terms of domestic sale andexport of 
HVA products and services, are the consequenceof SCG’s 
continual learning, knowledge development andexpansion.

At present, the number of SCG’s patent 
applicationsfiled with the Department of Intellectual 
Property, whichhave been on a rise over the years, is 
1,500, 420applications of which have been successfully 
registered, consisting of invention patents, petty patents,and 
design patents. SCG pays special attention to thismatter 
because intellectual property is an effective legal system 
designed toprotect the innovation from unauthorized use or 
exploitation.In addition, the products successfully developed 
from basic

knowledge combined with the innovation could 
be beneficialto the society in a larger scale and to the 
technologicaladvancement at the national, ASEAN, and 
global level.

One of the patented products that SCG has 
successfully commercialized is the energy-saving furnace 
coating chemicalscapable of reducing energy consumption 
up to 2 to 5percent. This technological innovation was 
further developedand has already been sold to corporate 
customers in SouthKorea and Japan.

Another example of SCG’s innovative products 
is theenvironmentally-friendly paper boxes which require 
less fuelconsumption and raw materials in the production 
processwhile the quality of end-product in terms of strength 
is notcompromised. This innovation is a collaborative effort 
between 2business units: SCG Chemicals and SCG Paper. 
Thisinnovative technology has received good recognition 
andmarket response.

On forward-looking strategy, SCGplans to expand 
its collaboration with external organizationsincluding 
domestic and international academic institutes,holding 
fast to the key success factors of the innovationwhich 
attach great importance to the quality of humanresources 
and employees’ opportunity in the career path.Currently 
SCG’s R&D team has 1,500 staff members including101 
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พัฒนาเทคโนโลยีระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับ
สากลต่อไป

ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรและ
เอสซจีปีระสบความสำาเรจ็ในการนำาออกสูต่ลาดคือ สารเคลอืบ
เตาเผาที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 2-5 โดยสามารถ
พัฒนาขายเทคโนโลยีให้กับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้แล้ว

อีกตัวอย่างหนึ่งคือกล่องกระดาษรักษาสิ่งแวดล้อมที่
ลดการใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบน้อยลงในขณะที่ความแข็งแรง
ยังเท่าเดิมเป็นการคิดค้นร่วมกันระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์และ
ธุรกิจกระดาษในเอสซีจี และได้เริ่มขายเทคโนโลยีนี้ให้ต่าง
ประเทศแล้ว

แผนงานในอนาคตของเอสซีจีคือ การเพ่ิมความร่วม
มอืกบัองคก์รภายนอกทัง้สถาบนัการศกึษาในประเทศและต่าง
ประเทศมากข้ึน และหัวใจสำาคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ต้องมาจากการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและให้โอกาส
ในการทำางาน ซึ่งในปี 2548 เอสซีจีมีทีมวิจัยและพัฒนาเพียง 
100 คน จนถึงวันนี้เอสซีจีมีทีมวิจัยและพัฒนาถึง 1,500 คน 
และมีนักวิจัยระดับปริญญาเอกถึง 101 คน โดยเอสซีจียังคง
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้าน
นวัตกรรมอย่างแท้จริง

กานต ์ตระกลูฮนุ กลา่วทิง้ทายวา่ เปน็ทีน่า่ยนิดทีีว่นันี้
รฐับาลไทยไดส้นบัสนนุการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อย่างเต็มที่ โดยการให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีกับ
ธุรกิจต่างๆ เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการไทยยังลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนาน้อยมาก ดังนั้น เมื่อองค์กรธุรกิจต่างๆ ลงทุน
คดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  ออกมาในเชงิพาณิชยแ์ลว้จะตอ้งไปจด
ทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่ปอ้งกนัการถกูคนอืน่ละเมดิ
ด้วย แม้การลงทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาต้องใช้เวลา และ
ต้องกล้าเสี่ยงที่จะลองผิดลองถูก เพราะกรณีของเอสซีจี ใน 
100 โครงการจะได้โครงการที่ประสบความสำาเร็จเชิงพาณิชย์
ได้เพียง 2-3 โครงการเท่านั้น โครงการที่ไม่สำาเร็จจะกลายเป็น
องค์ความรู้ที่สะสมไว้ใช้ในโครงการอื่นๆ ต่อไป ซึ่งจะทำาให้ได้
สิทธิบัตรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

อนาคตประเทศไทยจะมีการยื่นจดทะเบียนด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นสิ่งที่อยากเห็นคือรัฐบาลควรเพิ่ม
งบประมาณรวมถึงบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้
ทันกับกระแสของธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และควรจะยกระดับสู่การเป็นองค์กร
มหาชนให้เป็นองค์กรอิสระที่ทำางานได้คล่องตัวมากขึ้น

researchers with PhD degree, comparedwith a meager 
number of just 100 team members in theyear 2005. In 
setting our sight on becoming a metaphoricalmodel of 
innovative organization, SCG is still committedto developing 
human resources in concert with theimprovement of goods 
and service quality.

Mr. Kan Trakulhoonmade a closing statementthat 
he was pleased to see Thai government’s full supportto 
the scientif ic and technological development by 
grantingincentives in form of tax credit to several businesses. 
Still, theinvestment in research and development by Thai 
businessesare generally low. If any business entities decideto 
invest their capital in innovation for commercialexploitation, it 
would be wise to prepare for further processof IP registration 
so as to ensure that their innovation islegally protected from 
any acts of infringement. Investmentin IP may take time and 
requires boldness and patienceto withstand repeated trial 
and error. In case of SCG, only 2-3 out of 100 projects were, 
in the end, a success incommercial terms. Nonetheless, 
all failed projects werenot a waste as they have turned 
into lessons learned and a new knowledgefoundation for 
other projects in the future and paved wayfor subsequent 
patents of even better quality.

In Thailand, there would be more and more 
intellectualproperty entering into the process of registration. 
What Iwould like to see in the near future is the 
government’sunswerving commitment through the increased 
budget andhigher number of workforce in the Department 
of IntellectualProperty in tune with the ascending awareness 
of theimportance of innovation, and the government’s 
actionsto transform the Department of Intellectual Property, 
as a State agency now, to an independent organization 
withmore flexibility and efficiency.
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Tel  : +662 326 0999 www.simat.co.th
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(Pharmaceutical Research and Manufacturers Association)

สนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมยา 
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Innovative Medicines, Healthier Life
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Your global disc solution optical disc
manufacturing, packaging and

supplychain management.

MPO ASIA Co.Ltd. 231/9 Bangkok Cable Building 2, Rajdamri Rd., Lumpinee Pathumwan Bangkok 10330
Tel. : (662) 651 9151 Fax : (662) 651 9154 E-Mail : info@mpoasia.com

EXCELLING IN

Quality-Service-Intellectual Property Protection.

www.mpoasia.com
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E-mail: mala_stu2000@yahoo.com
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