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ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

ดิฉันรู้สึกภาคภูมิที่เห็นกรมทรัพย์สินทางปัญญาเติบโต

อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ

ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แสดงบทบาทนำาใน

การผลักดันและขับเคลื่อนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ทั้งการคุ้มครอง ปกป้องสิทธิ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ 

และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

ในเชิงพาณิชย์ ให้เห็นเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ และได้รับ

การยอมรับจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปญัญา

ทั้งในและต่างประเทศ

การขับเคลื่อนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ในชว่งทีส่ถานการณเ์ศรษฐกจิและการคา้ทัง้ในระดบัภมูภิาค

และระดับโลกมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

เป็นความท้าทายและได้เห็นถึงคุณค่าความสำาคัญของ

ทรัพย์สินทางปัญญา โดยทรัพย์สินทางปัญญาถูกนำามาใช้

เปน็กลไกในการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการ

แขง่ขนัทางการคา้และบรกิาร เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ 

นอกจากนี้ ทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นฟันเฟืองที่สำาคัญ

ในการพฒันาและยกระดบัประเทศเขา้สูเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรค์

มูลค่า (Value Creation Economy) ตอบสนองต่อนโยบาย

ของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วย

ขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านการพัฒนาภาคการผลิตสู่การ

สร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม และ R&D งานด้านทรัพย์สินทาง

ปญัญาจงึทวคีวามสำาคญั และมคีวามเชือ่มโยงกบัหนว่ยงาน

ทัง้ภาครัฐและเอกชนและทกุภาคส่วนของกระทรวงพาณชิย์ 

ดิฉันเชื่อมั่นว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพัฒนา

งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และมีบทบาทนำาในการดำาเนินภารกิจด้านทรัพย์สิน

On the special occasion of the 24th anniversary 

of the Department of Intellectual Property’s inauguration 

on May 3, 2016, I would like to express my pride in 

the sustainable, strong growth and progress of the 

Department over the past two decades. The Department 

has been playing an active role in creating a better system 

of intellectual property in all aspects which include the 

protection of intellectual property, promotion of creativity 

and IP commercialization, and much more. These untiring 

efforts of the Department are apparent and widely 

recognized among domestic and international IP-related 

offices/agencies.

Volatility and rapid change in the regional and 

global economic environment presents the challenge and 

opportunity for the Department to prove the significance 

of intellectual property. The intellectual property is an 

effective tool for businesses, in trade and service sectors, 

to maximize their potential and competitiveness and, in the 

end, generate national income. The intellectual property 

is also a key mechanism in developing and transforming 

our country to a truly Value Creation Economy, fulfilling 

one of the government’s and the Ministry of Commerce’s 

policies to accelerate the transformation of the country’s 

production-based economy to a value creation, R&D-

based one. This certainly heightens the importance of 

intellectual property and the Department’s functions which 

interrelate with the operations of other public and private 

entities, as well as all sectors and divisions within the 

Ministry of Commerce.

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message of Minister of Commerce
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ทางปัญญาให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้า

ในปัจจุบันให้ได้รับการยอมรับและเห็นเป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น

ไป ดิฉันขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ และขออานุภาพแห่ง

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาล

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทุกท่าน มีกำาลังกาย กำาลังใจที่สมบูรณ์ ประสบแต่ความสุข 

ความสำาเร็จ สุดท้ายน้ี ดิฉันขออัญเชิญพระบรมราโชวาท

และพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จากหนังสือ “100 คำาสอนพ่อ” เกี่ยวกับหน้าที่ต่อประเทศ

ชาติและส่วนรวม ความซื่อสัตย์ อดทน และความเพียร 

ให้ทุกท่านนำามาใช้เป็นแนวทางในการครองตนและปฏิบัติ

งานร่วมกันให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอเป็นกำาลังใจให้

ทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

และพัฒนากรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เติบโตอย่างมั่นคง

และยั่งยืนสืบไป

I have absolute confidence in the Department of 

Intellectual Property’s ability to continually improve the 

departmental operations and IP system and be a leading 

agency in initiating and carrying out IP-related activities in 

sync with the current business and economic situations 

and to gain recognition on a wider scale. I would like 

to express my gratitude to the Department’s officials 

and personnel for their determination, dedication, and 

collaboration in performing duties. By the Buddhist Virtue 

and all Holy Powers, may all departmental officials and 

personnel be bestowed great blessings for happiness, 

success, morale, and good health. Lastly, I would like to 

urge everyone to learn and apply His Majesty the King’s 

guidance and speeches, published in “100 Kham Sorn 

Poh (A collection of 100 royal teachings)”, about Thai 

people’s duties toward the nation and the common good, 

as well as the integrity, patience, and perseverance. I 

would like to be supportive and encourage all of you to 

continue the good work for the benefits of the country.  

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์
Mrs. Apiradi  Tantraporn

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce

Mrs. Apiradi  Tantraporn
Minister of Commerce

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์



กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตจวบจนปัจจุบันได้
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในโลกมีความเช่ือมโยง 
และสัมพันธ์กัน การดำาเนินการของประเทศหน่ึงย่อมส่ง 
ผลกระทบต่อประเทศอ่ืนอย่างมิอาจหลีกเล่ียงส่งผลให้
โครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมท่ีเป็น One Country, One Market 
เปล่ียนเป็น One World, One Market เน่ืองจากสินค้า บริการ 
ทุน และคน มีการเคล่ือนไหวระหว่างกันเสรีมากข้ึน ดังน้ัน  
จึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีประเทศไทยจะต้องยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สามารถ
แข่งขันในเวทีโลกได้มากข้ึน โดยการเปล่ียนจากเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคล่ือนด้วยประสิทธิภาพ (Efficient-driven Economy) 
เป็นเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven 
Economy) เช่นเดียวกับหลายประเทศในโลกท่ีใช้แนวทางน้ี 
เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

หน่ึงในเร่ืองท่ีเป็นภารกิจหลักและถือว่ามีความสำาคัญ 
อย่างย่ิง คือ การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา  
เพ่ือเป็นกลไกสำาคัญท่ีจะช่วยให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
สามารถบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเร่ืองทรัพย์สิน
ทางปัญญา จึงได้ปรับเปล่ียนการดำาเนินงานจากการปฏิบัติ
งานตามภารกิจหลัก (Functional-based Organization) ท่ีเน้น
เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพและให้บริการจดทะเบียนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา และการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย 
เป็นการให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ 
และนโยบายของรัฐบาล(Agenda-based Organization)  
กล่าวคือ เน้นเร่ืองการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้
ภาคธุรกิจท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างย่ิง 10 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม S-curve) และผู้ประกอบ
การรุ่นใหม่ SMEs และ Start-up ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำาทรัพย์สิน

Interconnectedness resulted from globalization 
has heightened spillover effects of policy measures 
implemented by a country on the economy of other 
countries. The  structure and dynamics of the global 
economy has transformed from ‘One Country, One 
Market’ to ‘One World, One Market’ due to increased 
crossborder movement of goods, services, capital, and 
labour.  Market or consumer behavioural change in one 
economy can have significant implications on others.  Thai 
business operators have to increase their international 
competitiveness in order to thrive in the global market and 
the key to achieve this is to move away from old-style 
efficiency-driven to the innovation-driven economy. Many 
countries have adopted this approach and succeed in 
climbing the development ladder.  

Development of an efficient IP system is an 
extremely important mission to deploy the naiton’s 
strategies in the fields of innovation, science and 
technology. The Department of Intellectual Property, 
as the agency under the Ministry of Commerce directly 
responsible for administering intellectual property-related 
work, is transitioning from a function-based to an agenda-
based organisation. The Department focuses not only 
on enhancing the efficiency of IP registration system 
and administering IP laws in a holistic fashion, but also 
on trade facilitation and business promotion for large 
enterprises, especially in the 10 S-Curve industries, SMEs 
and Start-ups with a view to increasing their awareness 
on the importance of IP creation and IP commercialisation 
to continuously improve and add value to their products, 
enjoy stable growth, and turn Thailand into a creative 
and innovation-driven economy. 

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce



 ภาพ
รวม  

O
verview

ผลการปฏิบัติราชการ
W

ork Perform
ance, Civil Service Perform

ance
รายงานงบการเงิน
Reporting of Financial Statem

ents
บทความ
Article, Etc.

ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างความโดดเด่น
และแตกต่าง สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตอย่างม่ันคงและต่อเน่ือง ท้ังน้ีเพ่ือร่วมเปล่ียนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประเทศผู้สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม 
รองรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพของไทยในอนาคต

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยจำาเป็นต้องยกระดับ 
ผู้ประกอบการหรือ ผู้ผลิตในพ้ืนท่ีและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำาทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ของ 
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน กระทรวงพาณิชย์โดย
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม 
ให้ชุมชนท่ีมีสินค้าในพ้ืนท่ีซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษ แตกต่าง  
และเป็นเอกลักษณ์ได้ข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
(Geographical Indication: GI) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า 
และสร้างรายได้อย่างย่ังยืนแก่ชุมชน 

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาครบรอบ ๒๔ ปี ผมขอขอบคุณข้าราชการและ 
เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญาทุกท่านท่ีร่วมแรง ร่วมใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี และขออาราธนาคุณ 
พระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย จงดลบันดาล 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านจงประสบแต่ความสุข  
ความสำาเร็จ มีสุขภาพแข็งแรง เพ่ือเป็นกำาลังสำาคัญใน 
การพัฒนาประเทศอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ต่อไป

At the same time, it is important that the 
government strengthen the local economy, narrow the 
inequality gap and promote a steady flow of income 
for local entrepreneurs.  The Ministry of Commerce by 
the Department of Intellectual Property directs special 
attention and efforts to promote the registration of GIs 
(geographical indications) which suggests high value 
added and certifies the distinctive characteristics of 
local products, including food, agriculture produce and 
handicrafts, unique to specific geographical origin within 
the country. This will provide new business opportunities 
in line with the government policy to integrate the Thai 
economy with the rest of the world.

On the special occasion of the 24th anniversary of 
the Department of Intellectual Property’s inauguration, I 
would like to express my appreciation to the Department’s 
officials and personnel for their full collaboration in 
performing duties. 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. 

ดร. สุวิทย์  เมษินทรีย์
Dr. Suvit  Maesincee

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

Dr. Suvit  Maesincee
Deputy Minister of Commerce

ดร. สุวิทย์  เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์



เป็นที่ทราบกันดีว่า ปี พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016 

เป็นปีเริ่มต้นแห่งศักราชใหม่ของอาเซียน ซ่ึงได้ก้าวเข้าสู่ 

การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยในภาค

เศรษฐกิจการค้า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้

สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและการค้า ส่งผลให้เกิดการขยาย

ตวัของธรุกิจทัง้ในประเทศไทยและอาเซยีน ในขณะเดยีวกนั 

การขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตร

การออกแบบ ฯลฯ ก็มีจำานวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น  

การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องดำาเนิน

การอย่ างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่ อช่ วยให้

เครื่องหมายการค้าหรือสิ่งประดิษฐ์ของธุรกิจไทยได้รับ

การคุ้มครอง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง 

ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจของไทยโดยเฉพาะ

กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม หรือ SMEs

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึง ดูแลรับผิดชอบ

ในการรบัจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญาจงึมบีทบาทสำาคญั

ในการผลักดันยุทธศาสตร์ระดับชาติดังกล่าว โดยที่ผ่านมา  

ในขณะท่ีจำานวนการยื่นคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญาได้เพิ่มสูงขึ้นตามลำาดับ แต่ด้วยข้อจำากัด

ในการเพิ่มจำานวนบุคลากร ทำาให้เกิดภาระงานคั่งค้าง

เป็นจำานวนมากทับถมกันเร่ือยมา อย่างไรก็ตามแม้ว่า

จะมีข้อจำากัดดังกล่าว กรมฯ ได้มีความพยายามที่จะลดงาน

คั่งค้างด้วยมาตรการและวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ การปรับปรุงกระบวนการ

ทำางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โดยการลดข้ันตอน

หรือกระบวนงานที่ไม่จำาเป็นลง การระดมบุคลากรที่มีอยู่ 

ในการเร่งรัดการสะสางงานส่วนท่ีดำาเนินการไปได้ก่อน ฯลฯ 

ความพยายามดังกล่าวได้เริ่มเห็นผล โดยในส่วนของ

It has been widely known that the year 2016 is a 

starting point for all ASEAN countries as a full integration of 

ASEAN Economic Community or AEC is to happen in this 

year. For the economic and business sectors, the formation 

of AEC represents a golden opportunity to stimulate trade and 

services, expectedly entailing the bustling economic growth 

at both domestic and ASEAN levels. In the meanwhile, the 

number of applications for intellectual property registration, 

e.g. trademarks, patents for invention, design patents, etc. 

has been rising along with the widening business opportunity. 

It has thus become necessary for the Department of Intel-

lectual property to streamline the IP registration process in all 

respects which will in turn help Thai businesses, particularly 

SMEs, to secure much needed competitive advantage. 

 The Department of Intellectual Property, as an 

agency directly responsible for the registration of intellectual 

property, continues to play a critical role in implementing and 

guiding the strategies on a national level. For the past few 

years, the number of IP registration applications has been 

continually on a rise, as opposed to the limited number of the 

Department’s staff and the persistent constraints in recruiting 

new personnel. This led to a larger backlog of unexamined 

IP applications year after year. Despite the operational com-

plications, the Department has put great efforts to reduce 

the pendency of IP applications by implementing various 

measures and solutions which included, for example, the use 

of advanced information technology, eliminating duplicate or 

unproductive work to shorten the overall registration process 

and improve efficiency, mobilizing the available workforce to 

work on certain parts of registration process that had a better 

prospect of finishing. These efforts have been fairly successful 

สารปลัดกระทรวงพาณิชย์
Message from the Permanent Secretary 
of the Ministry of Commerce
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การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในปีที่ผ่านมาสามารถ

เร่งรัดขจัดงานค้างสะสมไปได้ในระดับที่น่าพอใจ 

ดิฉันเชื่อว่า จากนี้ ไป ยังคงเป็นความท้าทาย

อย่างต่อเนื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่จะต้อง

พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการและวางแผนรับมือ

กับปริมาณงานที่คาดว่าจะเพิ่มยิ่งขึ้นอีก เพื่อตอบโจทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาการ

อำานวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และ

ทำาให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศแนวหน้าของอาเซียน

ในด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นปัจจัย

สำาคัญประการหนึ่งในการดึงดูดการค้าการลงทุนจาก

ต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยได้มากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนั้น ดิฉันรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  

ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส  

ครั้งที่  5 จากสำานักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 

และธุรกิจเอกชน (สำานักงาน ป.ป.ช.) ในปีที่ผ่านมา ซึ่ง

เป็นการแสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างกระแส 

สังคมให้เกิดค่านิยมในการบริหารองค์กรอย่างมีคุณธรรม

จริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต 

ท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่อุทิศ

ตนในการปฏิบัติภาระกิจหน้าที่ตลอดปีที่ผ่านมาอย่างเต็ม 

กำาลังความสามารถ และซื่อสัตย์สุจริต ดิฉันขออำานวยพร

ให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จิตใจเบิกบาน เพื่อเป็นพลังสำาคัญ

รว่มกนัพฒันาองคก์รและประเทศชาตใิหก้า้วหนา้ยัง่ยนืยิง่ๆ

ขึ้นต่อไป

– in the past year the Department reduced the pendency of 
applications for trademark registration to a satisfactory level.

From now on, the Department of Intellectual Property 
is to face challenges ahead. In executing the Ministry of 
Commerce’s strategies to facilitate trade in order to meet the 
goal of becoming a digital economy, and making Thailand 
one of the leading nations in ASEAN in protecting intellectual 
property, the Department of Intellectual Property faces chal-
lenge of improving IP administration and management as 
well as meeting increased demand for IP-related services. 
The better stance Thailand achieves in area of IP protection, 
the greater chance Thailand could attract foreign business 
investment and capitals. 

I would like to convey my pride and congratulation 
to the Department of Intellectual Property for winning the 
5th NACC Integrity Award presented by the National Anti-
Corruption Commission (NACC) in the previous year. This 
award exhibits the Department’s achievement in setting a good 
example for other organizations to follow, hopefully creating 
social value that promotes morality, ethics, and integrity in 
organizational management.

Lastly, I would like to express my gratitude to the 
Department of Intellectual Property’s executives, officials, 
and personnel for their dedication and integrity in performing 
duties. On this occasion, I wish everyone great blessings 
for happiness, success, good health, and joyous heart to 
continue the good work for the benefits of the Department 
and our country.

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร
Miss Chutima  Bunyapraphasara

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary 

of the Ministry of Commerce

Miss Chutima  Bunyapraphasara
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce 

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์



ในภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมและบริบท
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
และระดับโลกที่สูงขึ้น การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นต้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวให้ทันกับ 
การเปลีย่นแปลงและเผชญิกบัความทา้ทายอยา่งมนียัสำาคัญ
ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ อ ใ ห้ก้ าวทันการ เปลี่ ยนแปลงของกระแส 
โลกาภวิตันด์งักลา่วมาอยา่งตอ่เนือ่ง และสอดรบักบันโยบาย
รัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ดว้ยนวตักรรม (Innovation – driven Economy) กรมทรพัยส์นิ
ทางปญัญา ในฐานะหนว่ยงานทีม่ภีารกจิหลกัในการคุม้ครอง
และส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา มีเป้าหมายจะปรับปรุง
ประสทิธภิาพการดำาเนนิงานและงานบรกิารของกรมฯ เพือ่ให้
บรรลวุสิยัทศัน ์ในการเปน็หนว่ยงานใหบ้รกิารดา้นทรพัยสิ์น 
ทางปัญญา ที่สะดวกรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล เพื่อ 
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี 
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

• พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร เคร่ืองหมาย 
การค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และระบบ 
ไร้กระดาษ (paperless) ตลอดจนระบบการจดทะเบียน 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย ท รั พ ย์ สิ น 
ทางปัญญาให้เป็นสากล ได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย
เครื่องหมายการค้า เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธี  
สารมาดริด (Madrid Protocol) ในการอำานวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้ประกอบการไทยยื่นคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้าใน 96 ประเทศ และการพัฒนากฎหมายสิทธิบัตร  
เพื่ออำานวยความสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
การออกแบบระหว่างประเทศ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นต้น  

In the midst of today’s continuously changing 
landscape at both domestic and global levels, for example 
deeper regional and global economic integration, rapid 
technological advancement and innovation, and the global 
climate change, it is crucial for Thailand to adapt itself to 
such changes, face new challenges, and come to terms 
with their implications and profound impact on society, 
economy, environment and natural resources.

To catch up with rapid globalization and 
challenges, the new government policy has been launched 
to accelerate the country’s transition to an innovation-
driven economy and foster Thai entrepreneurs to become 
original brand manufacturers. As the agency with a core 
mission of protecting and promoting innovation and 
creativity, the Department of Intellectual Property focuses 
its efforts on improving the efficiency of the Department’s 
administration and services to fulfill its vision to deliver 
timely and effective IP services on par with international 
standards and to strengthen the country’s competitive 
edge. In achieving the Department’s core mission, the 
following deliverables are envisaged;

• Development of e-Filing and paperless systems 
for the registration of patents and trademarks, and 
industrial designs;

• Development and improvement of IP-related 
laws, i.e. copyright law to meet the internationally 
accepted standards, trademark law to implement the 
Madrid Protocol which will facilitate the filing for trademark 
applications by Thai business operators in 96 countries, 
and patent law to facilitate the international registration 
of industrial design under the Hague Agreement as well 
as streamline patent registration procedures;

สารอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Message of Director General of 
the Department of Intellectual Property



• ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา 
ในเชงิพาณชิย ์อาท ิการจดัแสดงและจำาหนา่ยสนิคา้ทรพัยส์นิ
ทางปัญญา การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในสินค้าส่ิงบ่งช้ี 
ทางภูมิศาสตร์ และการทำา Patent Mapping เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทศ

• กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
Social media และกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำานึก

• แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วย
งานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

• สร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า โดย 
บูรณาการการทำางานด้านการป้องกันและปราบปราม 
การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญารว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
อย่างใกล้ชิด

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ครบรอบ 24 ปี กรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
งานของกรมฯ ไปสู่การบริการที่เป็นมาตรฐานสากล และ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ควรจะเป็น คือ “ทันสมัย โปร่งใส 
มีคุณภาพ” เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาและ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็ง
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ในการน้ี ดิฉันขอขอบคุณเพื่อน
ข้าราชการ และบุคลากรของกรมทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ และขออาราธนา 
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดล
บนัดาลใหข้า้ราชการ และเจา้หนา้ทีก่รมทรพัยส์นิทางปญัญา
ทุกคน และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป 

• Active commercialization of intellectual property 
through IP exhibitions and trade fairs to stimulate local 
economy. Patent mapping activities will also be promoted 
to encourage efficient R&D and innovation in targeted 
industries;

• Creation of greater IPR awareness in all 
sectors through public relation media, social media, and 
campaigns;

• Expanded cooperation and networks with public 
and private entities at home and abroad to promote 
sharing of knowledge, experience and best practices;

• Enhanced coordination with law enforcement 
agencies to suppress and prevent IPR infringement.

On this special occasion of the 24th anniversary of 
the Department of Intellectual Property’s inauguration, the 
Department stresses its commitment to deliver world class 
services and fostering a new corporate culture of being a 
‘modern, transparent, and quality oriented organization’.  
I also wish to express my heartfelt appreciation to the 
Department’s personnel for their tireless efforts and 
dedication to the Department. May all of you be blessed 
with happiness and advancement. 

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค
Mrs. Nuntawan  Sakuntanaga

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director-General of the Department

of Intellectual Property

Mrs. Nuntawan  Sakuntanaga
Director-General of the Department
of Intellectual Property

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค
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ว�สัยทัศน�

Vision
พันธกิจ
Mission

ค�านิยม

Value
วัฒนธรรมองค�กร
Organisational 

Culture

เป�นหน�วยงานให�บร�การด�านทรัพย�สินทางป�ญญาที่สะดวกรวดเร็ว
 เป�นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

1.  จดทะเบียน คุ�มครอง และปกป�องสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญาทั้งในและต�างประเทศ
2.  ส�งเสร�มให�เกิดการสร�างสรรค� การบร�หารจัดการ และการใช�ประโยชน�

ทรัพย�สินทางป�ญญาในเช�งพาณิชย�

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 commercialization

of intellectual property.

To be a leading agency in delivering intellectual property-related
services in a timely, convenient, and internationally standardized
manner in order to improve national competitiveness of Thailand.

คุ�มครองความคิด  มุ�งจ�ตบร�การ  เน�นงานสร�างสรรค�

Protect Ideas, Exhibit Service Mind, Focus on Creativity

ทันสมัย  โปร�งใส  มีคุณภาพ

Modern, Transparent, and High Quality

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2559
Vision, Mission, Value and Organisational 
Culture of the Department of Intellectual 
Property for the year 2016 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property12
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ผู้บริหาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Executive Officers of the Department of Intellectual Property

	 นางนันทวัลย์		ศกุนตนาค
 Mrs. Nuntawan  Sakuntanaga
 อธิบดี
 Director-General

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property14
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1.	 นายทศพล		ทังสุบุตร
 Mr. Thosapone  Dansuputra
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General

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

3.	 นายสุภัฒ		สงวนดีกุล
 Mr. Suphat  Saquandeekul
 รองอธิบดี
 Deputy Director-General

ผู้บริหาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Executive Officers of the Department of Intellectual Property

1. 2. 3.
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1.	 นางสาวสายฝน		แป้งหอม
 Ms. Saifon  Panghom
 ผู้อำ นวยการกองสิทธิบัตรการออกแบบ
 Director of Design Office

ผู้บริหาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Executive Officers of the Department of Intellectual Property

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

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

4.	 นางขวัญใจ		กุลกำ	ม์ธร
 Mrs. Kwanjai  Kulkamthorn
	 ผู้อำ	นวยการสำ	นักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
 Director of Intellectual Property Promotion and 
 Development Office
	 ผู้อำ	นวยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	(รักษาการ)
 Director of Intellectual Property Management Office  
	 (Acting)

1. 2. 3. 4.
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1.	 นางสาววันเพ็ญ		นิโครวนจำ	รัส
 Ms. Wanpen  Nicrovanachumrus
 ผู้อำ นวยการสำ นักบริหารกลาง
	 Director	of	Central	Administration	Office

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

3.	 นายวัชระ		เปียแก้ว
 Mr. Watchara  Piakaew
	 ผู้อำ	นวยการสำ	นักเครื่องหมายการค้า
 Director of Trademark Office

4.	 นางสาวนุสรา	กาญจนกูล
 Ms. Nusara  Kanjanakul
 ผู้อำ นวยการสำ นักกฎหมาย 
 Director of Legal Office 

ผู้บริหาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Executive Officers of the Department of Intellectual Property

1. 2. 3. 4.
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โครงสร้างกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Organization Chart of the Department of Intellectual Property

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม

Assistant Director-General
-ว่าง-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศ
Assistant Director-General

-ว่าง-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร
Assistant Director-General

-ว่าง-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Assistant Director-General

-ว่าง-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
Assistant Director-General

-ว่าง-

กองสิทธิบัตร
Patent Office

นายวีระศักดิ์  ไม้วัฒนา
Mr. Verasak  Maiwatana

สำานักเครื่องหมายการค้า
Trademark Office

นายวัชระ เปียแก้ว
Mr. Vachra Piakaew

กองสิทธิบัตรออกแบบ
Design Office

นางสาวสายฝน  แป้งหอม
Ms. Saifon  Panghom

สำานักป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา

Office of Prevention and Suppression
of Intellectual Property Rights Violation

นายสมบูรณ์  เฉยเจริญ
Mr. Somboon  Cheycharoen

สำานักส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Promotion and
Development Office
นางขวัญใจ กุลกำาม์ธร

Mrs.Kwanjai Kulkamthorn

สำานักบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Management Office
นางขวัญใจ กุลกำาม์ธร

Mrs. Kwanjai Kulkamthorn

สำานักบริหารกลาง
Office of Central Administration

นางสาววันเพ็ญ  นิโครวนจำารัส
Ms. Wanpen  Nicrovanachumrus

สำานักกฎหมาย
Legal Office

นางสาวนุสรา กาญจนกูล
Ms. Nusara Kanjanakul

สำานักลิขสิทธิ์
Copyright Office

นายขจิต สุขุม
Mr. Kajit Sukhum

รองอธิบดี
Deputy Director General

นายทศพล  ทังสุบุตร
Mr. Thosapone  Dansuputra

รองอธิบดี
Deputy Director General

นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม
Mrs. Auramon  Supthaweethum

รองอธิบดี
Deputy Director General

นายสุภัฒ  สงวนดีกุล
Mr. Suphat  Saquandeekul

อธิบดี
Director General

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค
Mrs. Nuntawan  Sakuntanaga

 กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit 

นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร
Ms. Tasanavadee Surangkul

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administration System
Enhancement Group

นางสาวกันตรัตน์ ภู่ศิริ
Ms. Kantarat Phusiri

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property18
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ป ีyear
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

พ.ศ.2558
A.D.2015

 ข้าราชการ/ตำาแหน่ง
 Government Official/position

ตำาแหน่งบริหาร :
Administration position*

16 16 16 16 16 17 17

ตำาแหน่งวิชาการ : Technical position

 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์
 Patent Examiner

28 30 30 29 29 30 30

 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบ 
 ผลิตภัณฑ์ 
 Patent Examiner

8 10 9 9 9 9 9

 ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
 Trademark Examiner 

12 12 12 12 12 20 20

 นักกฎหมาย : Legal Officer 32 32 32 33 33 35 35

ตำาแหน่งสนับสนุนและอื่นๆ 
Supporting Staffs & Others

134 130 126 126 126 119 119

รวม Total 230 230 225 225 225 230 230

ลูกจ้างประจำา :
Permanent Employees

36 36 34 31 30 30 30

พนักงานราชการ :
Government Employees

139 139 140 155 156 156 156

รวม Total 405 405 399 411 411 416 416

ข�าราชการ
Government Official

รวม
Total 411 2556 2013 รวม

Total 416 2557 2014 รวม
Total 416 2558 2015

ลูกจ�างประจำ
Permanent
Employees

พนักงานราชการ
Government Employees

ข�าราชการ
Government Official

ลูกจ�างประจำ
Permanent
Employees

พนักงานราชการ
Government Employees

ข�าราชการ
Government Official

ลูกจ�างประจำ
Permanent
Employees

พนักงานราชการ
Government Employees

ข�าราชการ
Government Official

รวม
Total 411 2556 2013 รวม

Total 416 2557 2014 รวม
Total 416 2558 2015

ลูกจ�างประจำ
Permanent
Employees

พนักงานราชการ
Government Employees

ข�าราชการ
Government Official

ลูกจ�างประจำ
Permanent
Employees

พนักงานราชการ
Government Employees

ข�าราชการ
Government Official

ลูกจ�างประจำ
Permanent
Employees

พนักงานราชการ
Government Employees

ข�าราชการ
Government Official

รวม
Total 411 2556 2013 รวม

Total 416 2557 2014 รวม
Total 416 2558 2015

ลูกจ�างประจำ
Permanent
Employees

พนักงานราชการ
Government Employees

ข�าราชการ
Government Official

ลูกจ�างประจำ
Permanent
Employees

พนักงานราชการ
Government Employees

ข�าราชการ
Government Official

ลูกจ�างประจำ
Permanent
Employees

พนักงานราชการ
Government Employees

*รวมผู้เชี่ยวชาญ
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หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Functions and Responsibility of the Department of Intellectual Property

กรมท รัพย ์ สิ นทางป ัญญามีภารกิ จ เกี่ ย วกับ 
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์ รวมทั้งให ้ความคุ ้มครอง 
และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำาเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแบบ
ผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี ้
ทางภมูศิาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลบัทางการค้า กฎหมาย
ว่าด้วยเครือ่งหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลขิสทิธิ ์กฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์
ซีดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ดำาเนินการเกี่ยวกับการคุ ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญา

(3) ดำาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี

(4) ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(5) พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศทีไ่ด้เปลีย่นแปลงไป

(6) ดำาเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ส่งเสรมิการใช้สทิธอิย่างเป็นธรรม และสร้างวนิยั
ทางการค้า

(7) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

(8) ดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการอนุญา 
โตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็น
อำานาจหน้าทีข่องกรม หรอืตามทีร่ฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรี
มอบหมาย

The Department of Intellectual Property has, as 
part of its core missions, major roles and responsibilities 
in promoting creativity and commercialization of intellectual 
property, and protecting intellectual property rights (IPR) 
in order to strengthen the country’s economy and 
competitiveness. To ensure the fulfillment of the above, 
the Department is thus bestowed with power and duties 
to do the following.

(1) To take legal actions and implement legal 
measures based on laws governing the protection of 
topographies of integrated circuits, geographical 
indication, trade secret, trademark, copyright, patent, 
and the production of optical disc products, and other 
relevant laws.

(2) To perform work in connection with the 
protection of intellectual property.

(3) To perform work in area of IPR registration to 
ensure full alignment with the international agreements/
treaties or cooperation arrangements in which Thailand’s 
membership is in effect. 

(4) To promote both domestic and international 
protection of Thai intellectual property.

(5) To develop and refine legislation related to 
the protection of intellectual property to enhance its 
efficiency and suitability in light of changing domestic and 
global circumstances. 

(6) To engage in activities to suppress the 
intellectual property infringement, support the exercise of 
rights in a fair manner, and reinforce discipline in trade.

(7) To promote public engagement in creativity, 
and support commercialization and proper management 
of intellectual property.

(8) To engage in the settlement of IP-related 
disputes by means of mediation or arbitration.

(9) To perform other tasks required as part of the 
departmental statutory duties or as entrusted by the 
Minister or the Council of Ministers. 
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แผนยุทธศาสตร์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2559
Strategies of the Department of Intellectual Property 
for the year 2016 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวก

รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
1.  เพือ่อำานวยความสะดวกในการจดทะเบยีนให้รวดเรว็และ 

 มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู ้ประกอบการเข้าสู ่ระบบการคุ ้มครองสิทธ ิ

 ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม 

 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4. เพื่อสร ้างจิตสำานึกในการเคารพสิทธิในทรัพย ์สิน 

 ทางปัญญาของผู้อื่น

กลยุทธ์        
1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนและรับแจ้ง 

 ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

2.  พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสากล และ 

 สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน

3.  สนับสนุนการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทรัพย ์สิน 

 ทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.  บูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด 

 ทรัพย์สินทางปัญญา 

5.  รณรงค ์และปลูกฝ ั งการเคารพสิทธิ ในทรัพย ์สิน 

 ทางปัญญาของผู้อื่น

Strategy 1
Developing timely, convenient, and internationally 

standardized IPR protection system.

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 nurture a  

 concept of respect for other people’s intellectual  

 property rights.
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Strategy 2
Developing timely, convenient, and internationally 

standardized IPR protection system.

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

 mindful of the importance of, the intellectual property. 

2.  To assist business operators with the development  

 of their 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.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความรู ้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 

ทางป ัญญาในเชิ งพาณิชย ์  เพื่อ เพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขัน

เป้าประสงค์
1.  คนไทยมีความรู ้ และตระหนักถึงความสำาคัญของ 

 ทรัพย์สินทางปัญญา 

2.  ผู ้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช ้

 ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์           
1. สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการสร้างสรรค ์

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญในทรัพย์สิน 

 ทางปัญญา

2.  ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิม่และยกระดบัมาตรฐานสนิค้า 

 และบริการโดยการนำาผลงานวิจัย นวัตกรรม ความคิด 

 และภูมิปัญญา/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 

 เชิงพาณิชย์

3.  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายใน 

 ทุกภาคส่วน
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สรุปผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2558 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (เดือนมกราคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)
Major Accomplishments of the Department of Intellectual Property of the Year 2015 

(January 2015 – February 2016)

❖  พระอัจฉริยภาพการสร้ างสรรค์ผลงานด้ าน 

ทรัพย์สินทางปัญญาในพระราชวงศ์ โดย

● องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าฯ 

ถวายรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์  

WIPO Award for Creative Excellence”แด่สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงพาณิชย์ ได้รับพระราชทานพระราช

วโรกาสจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 

กุมารี ให้นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำานวยการใหญ่องค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลก เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ 

(WIPO Award for Creative Excellence)” ในวันที่ 27 

สิงหาคม 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเป็น 

ที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดในสายตาของพสกนิกรไทย 

และประชาคมโลก โดยผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ในพระองค์ มีทั้งผลงานด้านลิขสิทธิ์ เช่น พระราชนิพนธ์

❖  The royal creative intelligence in intellectual 

property

● The World Intellectual Property presented 

“WIPO Award for Creative Excellence” to Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

On August 27, 2015 Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn granted, through the Ministry of 

Commerce, an audience to the Director General of World 

Intellectual Property Organization, Mr Francis Gurry, to 

present “WIPO Award for Creative Excellence” to her 

in recognition of her outstanding IP-related intelligence 

and talents which have been long witnessed by all Thai 

subjects and the global community. HRH’s achievement 

in intellectual property includes the copyrights in literary 

works, paintings, and musical works, Phu Fah trademark, 

geographical indication, and several royal projects on 

genetic resources, local wisdom, and cultural expression. 

HRH’s intellectual property related work is a great 

inspiration for even further innovations and creative work 

to be created in the interests of the society and the 

national economy. 
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ต่างๆ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพลงพระราชนิพนธ์ เป็นต้น 

เครื่องหมายการค้าภูฟ้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โครงการ 

ในพระราชดำาริด้านทรัพยากรทางพันธุกรรม ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม เป็นต้น ท้ังนี้ 

การสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น  

นบัเปน็แรงบนัดาลใจทีส่ำาคญัยิง่ ทำาใหเ้กดิการสรา้งสรรคผ์ล

งานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 

● นิทรรศการเทิดพระเกียรติผลงานทรัพย์สิน

ทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ภายใต้ชื่องาน “Royal Creativity for All” จัดโดย 

WIPO ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสน้ี รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย ได้เป็นประธานร่วมกับ 

ผู้อำานวยการใหญ่ WIPO เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

ภายในงานจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ และ 

พระวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สิน 

ทางปัญญาของทั้งสองพระองค์ เช่น ผลงานสิทธิบัตร

ฝนหลวง แกล้งดิน และเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ 

ลิขสิทธิ์งานพระราชนิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภาพถ่าย 

ฝพีระหตัถ ์เพลงพระราชนพินธ ์และโครงการในพระราชดำาร ิ

เพื่อสนับสนุนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การรักษามรดก 

ทางวัฒนธรรม และการใช้ เครื่องหมายการค้าสร้าง 

ช่องทางจำาหน่ายสินค้าชุมชน เป็นต้น จัดแสดงขับร้อง 

● “Royal Creativity for All” Exhibition, 

organized by WIPO and the Ministry of Commerce, in 

recognition of the intellectual property achievement 

of His Majesty the King, and Her Royal Highness 

Maha Chakri Sirindhorn. The opening ceremony of the 

Exhibition was presided over the Minister of Commerce 

and the Director General of WIPO. In the exhibition, 

the visitors would find displays of the King’s and the 

Princess’ biography, as well as their perseverance and 

creativity reflected on their intellectual property works 

e.g. patents for the inventions of ‘Royal Rainmaking 

Technology’, ‘Soil Bullying’ technique, and a kinetic-

energy generator, copyrights in literary works, paintings, 

photographs, and music compositions, trademarks which 

have been used to create distribution channel for local 

goods, and several royal projects to foster geographical 

indications and preserve cultural heritage. The exhibition 

also accommodated contemporary Thai boxing show and 

singing performance by Mr. Kittinun Shinsumrarn and 

Ms. Thanaporn Wakprayoon, featuring some pieces of 

royal compositions, such as The Impossible Dream, Som 

Tum, and Alexandra. This exhibition received more than 

1,000 visitors including representatives from WIPO’s 188 

member countries and 250 international organizations, 

who gave much attention in lifelong work and dedication 

of both the King and the Princess.
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เพลงพระราชนิพนธ์ ได้แก่  เพลงความฝันอันสูงสุด  

เพลงส้มตำา และเพลงแผ่นดินของเรา โดยนายกิตตินันท์  

ชินสำาราญ และนางสาวธนพร แวกประยูร และการแสดง

ศิลปะแม่ไม้มวยไทยประยุกต์ ผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้แทน  

จากประเทศสมาชิก WIPO 188 ประเทศ และองค์กร

ระหวา่งประเทศกวา่ 250 องคก์ร เขา้รว่มงานกวา่ 1,000 คน  

ให้ความสนใจในพระราชกรณียกิจ และพระวิริยะอุตสาหะ

ของทั้งสองพระองค์เป็นจำานวนมาก 

● จัดทำาและเผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชัน  

“ฟ้าทอฝัน” The Inspiring King ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  

เพื่ อ เ ทิดพระเกียร ติพระบาทสมเ ด็จพระเจ้าอยู่ หั ว 

ในพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา และความสำานึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงอุทิศทั้งกำาลัง 

พระราชหฤทัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนา

ความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย ในผลงานศิลปะแขนง

ตา่งๆ ซึง่ไดส้ร้างความสขุ สรา้งขวญักำาลงัใจ และแรงบนัดาล

ใจให้แก่ทุกคนในประเทศ ซึ่งสามารถรับชมได้ทางช่องยูทูป 

(YouTube Channel) “The Inspiring King DIP” 

❖ ผลการปฏิบัติงานทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2558  

(เดือนมกราคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559) 

ยทุธศาสตรท์ี ่1: การพฒันาระบบคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิ

ทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล

● Production and broadcasting of “Fah Thor 

Fhan”: The Inspiring King featured animation, Sets 

1 and 2 to honor His Majesty’s exceptional aptitude in 

the field of intellectual property and to express great 

appreciation in his efforts, dedication, creativity and 

inventions to improve the livelihood of Thai people, and 

in his inspiring artistic works that have brought happiness 

and morale to all. This animation is broadcasted on “The 

Inspiring King DIP” YouTube Channel.

❖  The Department’s operational Performance of the 

year 2015 (January 2015 – February 2016)

Strategy 1: Developing timely, convenient, and 

internationally standardized IPR protection system.

❖  Improved efficiency of the IP reporting and 

registration systems

● The National Intellectual Property Policy 

Committee Meeting No. 1/2559 presided over by General 

Prayuth Chan-ocha, the Prime Minister, and attended by 

other committee members who are representatives from 

the government and private sectors as well as the Director 

General of the Department of Intellectual Property, as a 
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❖ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนและรับแจ้งข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญา 

● การประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน

ทางปัญญาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม 

พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคเอกชน และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฝ่าย

เลขาฯ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อกำาหนดแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญา การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และการเตรียมความพร้อม 

ดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาของไทย รวมทัง้รองรบัการเขา้รว่ม 

ความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ณ  

ตึกสนัตไิมตร ีหลงัใน ทำาเนยีบรฐับาล เมือ่วนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 

2559

● ให้บริการของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค 

จำานวน 7 แหง่ ไดแ้ก ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ขอนแกน่ ชลบรุ ีสงขลา 

ภูเก็ต สมุทรปราการ และนครราชสีมา ซึ่งมีประชาชนมา 

ยื่นคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 2,536 

คำาขอ ให้คำาปรึกษาแนะนำา จำานวน 9,143 คน

 

● จัดหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ 

(Mobile Unit) ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งจัดหน่วย

บริการฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กว่า 30 ครั้ง ได้แก่  

งานมหกรรมการค้าชายแดน จังหวัดเชียงราย 2558 งาน  

“วันนักประดิษฐ์ 2558” งาน “มหกรรมการค้าชายแดน

Secretary of the Meeting. The objective of the meeting 

was to establish direction and guidance on IP infringement 

issues, dealing particularly with the suppression measures, 

the timely and efficient IP registration process, and 

preparedness for Thai intellectual property before entering 

into the international IP agreements. The meeting was 

held at the inner Santi Maitree Building, the Government 

House, on February 11, 2016. 

● Delivery of services through 7 Intellectual 

Property Regional Centers located in Chiang Mai, Khon 

Kaen, Chonburi, Songkhla, Phuket, Samut Prakarn, and 

Nakhon Ratchasima. At all of these centers combined, 

there were a total of 2,536 applications filed for registration 

and 9,143 visitors seeking IP-related advice.

● Delivery of services by sending out the 

Department’s Mobile Units to the chosen locations in 

both central and provincial areas over 30 trips which 

included those held in collaboration with other agencies. 

The examples are:- Chiang Rai Border Trade Fair 2015 

“Inventors’ Day 2015” event at Muang Thong Thani, 

“Mukdahan Border Trade Fair 2015”, “International 

Innovative Craft Fair 2015”, “Amazing GI, Dazzling 

Community Identity” event, and “Top SMEs Products 

of Thailand” event. The Mobile Units served over 1,000 

people who dropped by to get the IP-related information.

● Organizing 15 training courses to educate 

people mainly about how to search patent information 

and examine trademark database on their own so as 

to save time in applying for IP registration. There were 

300 participants of business owners and non-business 

owners.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property26



จงัหวดัมุกดาหาร ป ี2558” งาน “เทศกาลนวตัศลิปน์านาชาต ิ 

2558” งาน “ตื่นตาสินค้าGI ต่ืนใจอัตลักษณ์ชุมชน”  

งาน “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” มีผู้ขอคำาปรึกษา 

กว่า 1,000 คน

● อบรมเสริมความรู้ ด้านการสืบค้นสิทธิบัตร

และตรวจสอบเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ผู้ยื่นคำาขอจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีความรู้และสามารถสืบค้น

สิทธิบัตรและตรวจสอบเคร่ืองหมายการค้าได้ด้วยตนเอง 

สำาหรับใช้ยื่นคำาขอจดทะเบียนให้มีความรวดเร็วมากขึ้น  

รวม 15 ครั้ง มีประชาชนและผู้ประกอบการเข้าร่วม 

กว่า 300 คน

❖  ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์

● หนึง่ความภาคภมูใิจของเกษตรกรไทยในสหภาพ

ยุโรปที่ขึ้นทะเบียนกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของ

ไทยเป็นสินค้า GI โดยสหภาพยุโรป (EU) ประกาศขึ้น

ทะเบียนกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของไทยเป็น 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ใน 

EU Official Journal เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็น 

สินค้า GI ลำาดับที่ 2 และ 3 ของไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อจาก

ขา้วหอมมะลทิุง่กลุารอ้งไหท้ีเ่ปน็สนิคา้เกษตรของไทยสนิคา้

แรกที่ได้ขึ้นทะเบียนใน EU เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ส่งผลให้

กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของไทยสามารถใช้ตรา GI 

ของ EU ในการทำาตลาดต่างประเทศได้ โดยเฉพาะผู้บริโภค

ในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับตรา GI ที่แสดง

ถึงลักษณะพิเศษและคุณภาพของสินค้า ถึงแม้จะมีราคา 

ที่สูงก็ยังบริโภคสินค้าดังกล่าว

● ขึ้ นทะ เบียนสิ่ งบ่ งชี้ ทางภูมิ ศาสต ร์ที่ เป็น

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชนแล้ว จำานวน 63 สินค้า ใน 5 

ภูมิภาค 38 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ รวม 19 สินค้า ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวม 15 สนิคา้ ภาคกลาง รวม 14 สนิคา้  

ภาคตะวันออก รวม 3 สินค้า ภาคใต้ รวม 10 สินค้า เช่น  

❖  Local product promotion by using GI

● A pride of Thai agriculturists in getting 

Thai products of Doi Tung and Doi Chaang Coffee 

successfully registered as GIs in the European Union 

(EU). The European Union has announced on July 14, 

2015 in EU Official Journal the registration of Doi Tung 

Coffee and Doi Chaang Coffee as geographical indications 

(GI) in EU. They are the second and third Thai GIs in 

EU, next to Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice 

which is the first agricultural GI of Thai nationality being 

registered in EU in March 2013. This gives them a good 

opportunity to do overseas marketing as registered EU’s 

protected GI, especially in EU countries, since a majority 

of European consumers have long been well familiar with 

products of GI protection and its distinctive characteristic 

and premium quality for which they are willing to shop 

even at higher prices.

● Sixty three items of local products were 

registered as GIs. These products are from 38 provinces 

in 5 regions as follows:- 19 items are products of the 

northern region; 15 items of the northeastern region; 14 

items of the central region; 3 items of the eastern region; 

and 10 items of the southern region. Examples of these 

products are Bor Sang Umbrella, Ang Sila Stone Mortar, 

Prawa Kalasin Silk, Pakpanang Tabtimsiam Pomelo, Nam 
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ร่มบ่อสร้าง ครกหินอ่างศิลา ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ส้มโอ

ทบัทบิสยามปากพนงั มะมว่งน้ำาดอกไมคุ้ง้บางกะเจา้ เปน็ตน้

● การควบคุมตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อกำากับดูแลคุณภาพของสินค้า 

ให้มีมาตรฐานและใช้ทั่วโลกยอมรับตรา GI ของไทย  

โดยการลงพื้นที่สำารวจตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ

● สง่เสรมิเผยแพรส่นิคา้สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรข์อง

คนไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 

2 ครั้ง ได้แก่ (1) งาน GI MARKET 2015-2016 เซ็นทรัล

แจง้วฒันะ จงัหวดันนทบรุ ีโดยมสีนิคา้ สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์

ที่โดดเด่นกว่า 120 สินค้า การสาธิตวิธีการผลิตสินค้า GI  

จัดนิทรรศการสินค้า GI (2) งานต่ืนตาสินค้า GI ต่ืนใจ 

อตัลกัษณช์มุชน ทีค่ลองผดงุกรงุเกษม มผีูป้ระกอบการสนิคา้ 

GI ออกร้านรวม 36 ราย 

● การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ 

“ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิตงานหัตถกรรม”  

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยาน 

ในพิธีลงนามระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับศูนย์ 

สง่เสริมศลิปาชพีระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) เพือ่รว่ม

มอืสง่เสรมิความคุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาใหผู้ผ้ลติ 

งานหัตถกรรม พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนางานหัตถกรรม 

ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

Dok Mai Khung Bang Kachao Mango.

● Quality control of GIs. The Department of 

Intellectual Property made field trips to the sites of GI 

production and has implemented systematic methodology 

to inspect the quality of GI products in order to make a 

brand of Thai GI standard and acceptable worldwide.

● Promotion of Thai GIs to both domestic and 

international markets by organizing 4 events as follows: 

(1) GI MARKET 2015-16 event at Central Changwattana, 

Nonthaburi in which there were more than 120 GI products 

available for sales and different production processes of 

selected GIs were demonstrated to visitors shopping in 

the event, (2) Amazing GI, Dazzling Community Identity” 

fair at Klong Padung Krung Kasem canal in which 36 GI 

business operators attended.

● Signing of a Memorandum of Cooperation 

on the Intellectual Property of Handicraft Manufacturers 

between the Department of Intellectual Property and the 

Support Arts and Crafts International Centre of Thailand 

(Public Organization). The objectives of this MOU were 

to jointly promote the protection of intellectual property 

works created by handicraft manufacturers and to refine 

the handicraft to prepare it for GI registration. The signing 

ceremony was witnessed by the Deputy Minister of 

Commerce.

❖ Development and amendment of IP law to meet 

the international standard and current situations of 

intellectual property. This involved the Department’s 

efforts to accelerate the amendment of IP law, deliver 

knowledge for better and deeper understanding in 

intellectual property law, facilitate operations and activities 

carried out within the defined framework of law, and to 

revise the law in line with the current situations.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property28



❖ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาให้เป็นสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบัน โดยเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย สร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถ

ดำาเนินการตามกรอบของกฎหมายที่กำาหนดไว้ได้อย่าง

ถูกต้อง รวมทั้งการพัฒนากฎหมายให้ทันกับสถานการณ์

ปัจจุบัน โดย

● ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและเอ้ือ

ต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มี

ผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 กฎหมายฉบับนี้ 

เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “Digital Economy” ซึ่งเป็น

นโยบายสำาคัญของรัฐบาลเพื่อนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และคุ้มครองผู้สร้างสรรค์

ในการเผยแพร่งานบนสื่ออินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น เพิ่มการคุ้มครองสิทธิทางศีลธรรมแก่นักแสดง 

ปรับปรุงข้อบัญญัติที่ไม่ชัดเจนในกฎหมายเดิมให้ชัดเจน

มากขึ้น และปรับปรุงบทบัญญัติในเร่ืองคดีลิขสิทธิ์และ 

โทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การคุ้มครองข้อมูลการบริหาร

สิทธิ หากมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงลายน้ำาดิจิทัลที่ระบุ 

ชื่อผู้สร้างสรรค์ หรือเงื่อนไขการใช้สิทธิในงานนั้น จะมี 

ความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ และการเข้าไป 

แฮก็หรอืหลบเลีย่งมาตรการทางเทคโนโลยทีีเ่จ้าของลขิสทิธิ์

ใช้ในการป้องกันการเข้าถึงและการทำาซ้ำางานลิขสิทธิ์ เช่น 

การปลดลอ็ครหสัพาสเวริด์ทีต่ัง้คา่ไวเ้พือ่เขา้ไปชมภาพยนตร์

หรือฟังเพลงจากอินเทอร์เน็ต ก็จะมีความผิดอีกฐานหนึ่ง

เช่นเดียวกัน นอกเหนือจากความผิดฐานทำาซ้ำา ดัดแปลง 

หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่แล้ว 

กฎหมายฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้การละเมิดลิขสิทธ์ิ 

บนอินเทอร์เน็ตลดน้อยลง เน่ืองจากได้รับความร่วมมือ

จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP เช่น ยูทูป กูเกิ้ล  

เฟสบุ๊ค เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ 

บนอินเตอร์เน็ต โดยหาก ISP ระงับการเผยแพร่งานละเมิด

บนเว็บไซต์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนให้บริการตาม 

คำาสั่งศาล ที่ศาลออกให้ตามคำาร้องของเจ้าของลิขสิทธิ์ 

● Rev i s ing  the  l aw to  s t reng then 

competitiveness against foreign businesses.

The Copyright Act (No.2) B.E. 2558 (2015) came 

into force on August 4, 2015. This amendment is one 

of all other tools used to steer the government policy of 

Digital Economy by which the information technology is 

to be primarily used in driving the country’s economy. 

The law also aims to make the protection of copyrighted 

work on internet more effective, intensify the protection of 

performers’ moral rights, clarify the obscured provisions 

of the principal Act, and make some adjustments to the 

provisions governing copyright litigation and penalties. 

For example, with respect to the protection of Rights 

Management Information (RMI), a person deleting or 

making changes to the digital watermark identifying 

the author’s name or conditions for use of copyrighted 

work is deemed to have committed the offense of RMI 

infringement. Or, any person hacking password or 

circumventing the Technological Protection Measures 

(TPM) applied by the copyright owner to prevent access 

to or reproduction of his/her copyrighted work by means, 

for example, of decoding the password in order to watch 

featured film or listen to music online is deemed to have 

committed an offense, though different from the first 

case, as well. Apart from the introduction of penalties 

for copyright infringement by means of reproduction, 

alteration, or dissemination to the public, the amending 
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ภายในระยะเวลาที่ศาลกำาหนด ISP ก็ไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับ

การละเมดิ และ ไม่ตอ้งรบัผดิตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้

จากการดำาเนินการตามคำาสั่งศาล

● ปรับปรุ งแก้ ไข โดยเสนอร่ างกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่าง 

พระราช บัญญัติ เ ค รื่ อ งหมายการค้ า  ( ฉบั บที่  . . )  

พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครอง  

การป รับปรุงหลัก เกณฑ์ ข้ันตอน และระยะเวลา 

การจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม) (2) ร่างพระ

ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วน 

ที่เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)

● สัมมนาวิชาการ “กฎหมายลิขสิทธิ์และ

กฎหมายความลบัทางการคา้ฉบบัใหม”่ ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

การปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์ในสว่นการกำาหนด

ความผิดสำาหรับการทำาซ้ำาในโรงภาพยนตร์ และกำาหนด 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำาหรับคนพิการ การคุ้มครอง

การบริหารสิทธิและกำาหนดข้อยกเว้นการกระทำาละเมิด

ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง และพระราชบัญญัติความลับ

ทางการค้า 

● รับฟังความคิดเห็นของภาครัฐ ภาคเอกชน 

ประชาชน และภาคประชาสังคมเพื่อประกอบการแก้ไข 

กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร โดยมีนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  

อธบิดกีรมทรพัยส์นิทางปญัญา เปน็ประธานการประชมุ เพือ่

พจิารณาจดัทำาประเดน็การแกไ้ขกฎหมายสทิธบิตัรใหม้คีวาม

ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและระดับการพัฒนาประเทศ 

และสามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ที่เก่ียวข้องทุก

ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Act will help reduce the online copyright infringement since 

there has been cooperation with several internet service 

providers (ISP) e.g. YouTube, Google, Facebook, etc. to 

solve online copyright infringement issues. Provided the 

concerned ISP suspends the dissemination of infringing 

work on its website or computer system within a time 

period specified in the court’s injunction, such ISP will 

not be liable for any infringing acts nor any damage 

incurred as a result of its actions taken in compliance 

with the court order.

● Two Bills for IP law amendment were 

presented as follows: (1) a Draft Trademark Act (No. 

xxx) B.E. xxx (in relation to the extension of protection 

scope , the revision of criteria, process, and time period 

for registration, and revision of fees), (2) a Draft Trademark 

Act (No. xxx) B.E. xxx (in relation to the accession to 

Madrid Protocol).

● Academic Seminar on “New Copyright and 

Trademark Law”. This seminar aimed to educate people 

on the amendments to the Copyright Act in relation to 

penalties for reproduction in movie theatres, the exception 

for copyright infringement by the disabled, the protection 

of rights management information, exceptions to the 

infringement of copyright and performers’ rights, and the 

Trade Secrets Act.

● A focus group meeting on amendment 

to patent law attended by key representatives from 

the government, private and public sectors, and 

civil society, chaired by the Director General of DIP,  

Ms. Nuntawan Sakuntanaga. This meeting was intended 

to identify the issues concerning the amendments to 

patent law that are truly relevant and in line with the 

policies and the national development level, and effectively 

responsive to the needs of all concerned parties. 
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❖ ความรว่มมอืดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาระหวา่งประเทศ

● เข้ารว่มประชมุสมชัชาใหญอ่งคก์ารทรพัยส์นิ 

ทางปัญญาโลก (World Intel lectual Property 

Organization: WIPO) ครัง้ที ่55 โดยนางอภริด ี ตนัตราภรณ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำาคณะผู้แทนไทย  

เขา้รว่มการประชมุสมชัชาใหญอ่งคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญา

โลก โดยกลา่วถอ้ยแถลงในนามของประเทศไทย ในการแกไ้ข

กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผลงาน

ลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต และเรียกร้องให้ที่ประชุมผลักดัน

การเจรจาเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วย

ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการแสดงออก

ทางวัฒนธรรม

● ประชุม RCEP-WGIPC ครั้งที่ 3 กรุงนิวเดลี 

สาธารณรัฐอินเดีย ในการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง

ประเทศสมาชิก RCEP 16 ประเทศ ได้แก่อาเซียน  

 ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์จนี ญีปุ่น่ เกาหล ีอนิเดยี เพือ่จดัทำา

ข้อบทด้านทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลง RCEP

● ก า รหา รื อค ว ามร่ วมมื อ ร ะหว่ า ง ก รม

ทรัพย์สินทางปัญญาและสำานักงานลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นฝ่าย 

การต่างประเทศ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ

สำานักงานลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น (Thailand - Japan Copyright 

Forum) ร่วมจดัสมัมนาประจำาปใีนชว่งเดอืนพฤศจกิายนหรอื 

เดอืนธนัวาคมของทกุป ีและไทยไดเ้ยีย่มศกึษาดงูาน (Study 

Visit) องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น 

● การหารือกับผู้แทนจากสำานักงานสิทธิบัตร

ญี่ปุ่น (JPO) เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลสิทธิบัตร โดย

แลกเปลี่ยนข้อมูลสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องระหว่างกรมทรัพย์สิน 

ทางปญัญากบัหนว่ยงานตา่งประเทศ เชน่ องคก์ารทรพัยส์นิ

ทางปัญญาโลก (WIPO) สำานักงานเครื่องหมายการค้า และ

การออกแบบของสหภาพยุโรป (OHIM) เป็นต้น 

❖ International cooperation on intellectual property

● The 55th Session of the WIPO General 

Assembly in which the Minister of Commerce,  

Ms. Apiradi Tantraporn, together with other Thai delegates 

attended. In the meeting, Ms. Apiradi T. delivered a 

speech on behalf of Thailand to address the efforts to 

intensify the protection of copyrighted work on internet 

by revising the copyright law. In the speech, she also 

urged the meeting to organize a dialogue with a focus 

on IPR protection for genetic resources, local wisdom, 

and cultural expression.

● The 3rd RCEP-WGIPC Meeting in New Delhi, 

Republic of India. In this meeting, representatives from all 

RCEP’s 16 member countries, consisting of ASEAN (10) 

countries, Australia, New Zealand, China, Japan, Korea, 

and India, gathered to exchange viewpoints concerning 

the drafting of intellectual property-related articles(s) 

complementing the RCEP Agreement.

● Discussion on the cooperation between the 

Department of Intellectual Property and the Japan 

Patent Office, Foreign Affairs Division. DIP and the 

Japan Patent Office have regularly been jointly organizing 

an annual seminar held in either November or December 

of each year. In the past year Thailand sent a group of 

officials to do a study visit in Japan to observe particularly 

the operations of the Japanese organization responsible 

for collecting royalty fees.

● Discussion with the representatives of 

Japan Patent Office (JPO) on the exchange of patent 

information between DIP and other foreign offices e.g. 

WIPO, OHIM, etc.
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● การหารือระหว่างผู้บริหารกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาและคณะผู้แทนสำานักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติ

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NCAC) การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองลิขลิทธิ์ของไทย เร่ือง 

กฎหมายการคุม้ครองงานลขิสทิธิบ์นอนิเทอรเ์นต็ มาตรการ

ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ การบริหารจัดการองค์กรจัดเก็บ 

ค่าลขิสทิธิ ์ตลอดจนการหารอืถงึแนวทางทีจ่ะดำาเนนิกจิกรรม

ความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

● การหารือระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาและ Commissioner JPO (Mr. Hitoshi ITO) 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลด้านการบริหาร

จัดการสำานักทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการแลก

เปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตร (PPH) ซึ่งทำาให้การตรวจ

สอบสิทธิบัตรมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน รวมทั้งเตรียม

การจัดทำาความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ JPO ต่อไป

● การเข้าร่วมสัมมนา CEO Innovat ion 

Forum 2015 “Driving R&D Investment to 1% 

of GDP through Public-Private Partnership”  

ในการผลักดันให้ประเทศไทยเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัย 

พัฒนาและนวัตกรรม ให้ถึง 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน และหลุดพ้น 

จากกับดักของประเทศรายได้ระดับปานกลาง (Middle 

Income Trap) ลดความเหลื่อมล้ำา และก้าวไปสู่การเติบโต

ที่ยั่งยืนได้นั้น โดยไทยควรผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

ให้ สิทธิภาคเอกชนในการเข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐ  

และสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจาก

การให้ทุนได้ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 

● Discussion between executives of DIP 

and representatives from the National Copyright 

Administration of China (NCAC). In the discussion, 

both parties shared experiences in relation to Thai 

law on protection of copyright on internet, copyright 

infringement preventive measures, and royalty collection 

office management. The prospect of jointly cooperative 

activities in the future between the 2 offices was also 

discussed.

● Discussion between the Director General 

of DIP and JPO Commissioner (Mr. Hitoshi ITO) 

to exchange experiences and information in relation 

to the administration of IP offices under the Patent 

Prosecution Highway (PPH) initiative to speed up the 

patent examination process. A preparation for further 

cooperation between DIP and JPO in the future was also 

addressed in this discussion.

● Participation in CEO Innovation Forum 

2015 Seminar on “Driving R&D Investment to 1% of 

GDP through Public-Private Partnership”. In boosting 

Thailand’s investment in research, development and 

innovations up to 1% of the national GDP, one important 

variable is the extensive use of science and technology 

which could help Thailand evade the Middle Income 

Trap, reduce a gap of inequality, and move on to reach 

a goal of sustainable growth. In doing so, Thailand needs 

to ensure the passing of a (Draft) Act on Promotion of 

Exploitation of Intellectual Property and Innovations, 

private businesses having an access to investment 

capitals from the government sector and their eligibility for 

taking an ownership in the intellectual property created by 

using the subsidies from the government sector, and the 

ongoing development and improvement of IP protection 

system.
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● อบรมเชิงปฏิบัติการ “Technology for 

Innovation and on Establishing a Technology 

and Innovation Support Center (TISC) Network in 

Thailand” โดยได้ศึกษาหลักการจัดต้ังศูนย์ TISC และ 

ฝึกอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูล 

สทิธบิตัร เชน่ PATENTSCOPE ของ WIPO และ ESPACENET 

ของ EPO เป็นต้น และให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ของสิทธิบัตรได้ง่ายขึ้น มีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) สำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สวทน.) และสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น และมีวิทยากร 

จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้แก่  

นาย Andrew Czajkowski หัวหน้าหน่วยส่งเสริมเทคโนโลยี

และนวัตกรรม และนาย Mussadiq Hussain เจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายแผนงาน หน่วยส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

มาให้คำาแนะนำาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม (Technology and Innovation Support 

Center: TISC) 

● ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การสร้ างความตระหนักรู้ ด้ านลิขสิทธิ์  ระหว่ าง

ประเทศไทย และประเทศญีปุ่น่ พรอ้มดว้ยสมาคมจำาหนา่ย

คอนเทนต์ต่างประเทศ (Content Overseas Distribution 

 ● Workshop Seminar on “Technology 

for Innovation and on Establishing a Technology 

and Innovation Support Center (TISC) Network 

in Thailand”. This seminar dealt with an approach/

methodology for establishing a Technology and Innovation 

Support Center (TISC), and trainings on how to search 

patent information kept in different patent databases 

e.g. ‘PATENTSCOPE’ of WIPO, ‘ESPACENET’ of EPO, 

etc. which will allow users to obtain patent information 

easier than before. Participants in this seminar were 

from several universities and government agencies e.g. 

National Science and Technology Development Agency 

(NSTDA), National Science Technology and Innovation 

Policy Office (STI), Software Industry Promotion Agency 

(Public Organization), etc. Key instructors from WIPO to 

give information and advice for the establishment of TISC 

in this seminar included Mr. Andrew Czajkowski, Head 

of the Innovation and Technical Support Section, and 

Mr. Mussadiq Hussain, a Planning Officer of the same 

Section.

● A meeting between Thailand and Japan 

to exchange viewpoints on the enhanced awareness 

of copyright. This meeting was also joined by the 

Content Overseas Distribution Association (CODA), the 

Japan Copyright Office (JCO), Thai private businesses, 

and Thai and Japanese businesses in the copyright 

industry. This meeting provided both countries a good 

opportunity to engage in substantive discussion, build 

networks, and share viewpoints on copyright issues. This 

would expectedly led to further collaboration between 

two countries in initiating copyright-related projects or 

activities in the future.
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Association: CODA) สำานักงานลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น (Japan 

Copyright Office: JCO) และภาคเอกชนของไทย/ภาคเอกชน

อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสหารือ 

และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านลิขสิทธิ์  

อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือในการดำาเนินโครงการหรือ

กิจกรรมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ร่วมกันในอนาคต 

● พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา (Memorandum of Cooperation:  

MOC) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสำานักงาน

ทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์ ( IPOS) โดยนางอภิรดี 

ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  

และนายลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า 

และอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินทาง ปัญญาและนวัตกรรม การวางแผน 

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรม  

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ SME เป็นต้น ทั้งน้ี ได้

มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญา กับรองประธานสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญา

สิงคโปร์ (IPOS)

❖ เดินหน้างานด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยกรมฯ เข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผน

ยุทธศาสตร์ทรัพยส์นิทางปญัญาอาเซยีน และสมัมนา/เสวนา

เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

● Memorandum of Cooperation (MOC) 

between the Department of Intellectual Property (DIP) 

and the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). 

The MOC signing ceremony was witnessed by the 

Minister of Commerce, Ms. Apiradi Tantraporn, and 

Singapore’s Minister of Trade and Industry, Mr. Lim Hng 

Kiang. This MOC was intended to enhance the sharing 

of information in relation to the valuation of intellectual 

property and innovations, the planning of IP exploitation 

in support of innovations, the arrangement of activities 

and events to assist SMEs in exploiting the intellectual 

property, etc. There was also a bilateral talk between the 

Director General of DIP and the Deputy Chief Executive 

of Singapore’s IPOS.

❖ Advancing in the field of intellectual property 

toward AEC integration. The Department of Intellectual 

Property attended several meetings and seminars/

forums, as outlined below, to formulate strategic plans 

for ASEAN’s intellectual property and strengthen potential 

of business operators with the use of IP.

● The 46th AWGIPC Meeting during March 9 

-10, 2015 in Brunei Darussalam, and the 47th AWGIPC 

Meeting during August 25 – 28, 2015 in Singapore. In 

both meetings, the subjects being discussed included 

the drafting of ASEAN IPR Strategic Plan 2016 – 2025 

and the outcome of activities under ASEAN IPR Action 

Plan 2011 – 2015. Participants in these meeting were 

the representatives from IP offices of 9 ASEAN countries 

(excluding Myanmar).

● The 5th ASEAN – Japan Heads of IP Offices 

Meeting held in Japan, the RCEP – AWGIP Meeting, the 

8th RCEP – TNC Meeting in Japan, and the 6th ASEAN 

– China Heads of IP Offices Meeting held from July 26 

to July 31, 2015 in Beijing and Zhongli, China.
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● เข้าร่วมการประชุม AWGIPC ครั้งที่ 46  

ระหวา่งวนัที ่9-10 มนีาคม 2558 ประเทศบรไูน ดารสุซาลาม  

และคร้ังที่  47  ระหว่ าง  (วันที่  25-28 สิ งหาคม 

2558 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้หารือเก่ียวกับการยกร่าง 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า อ า เ ซี ย น  

ปี 2558 - 2568 (ASEAN IPR Strategic Plan 2016-2025  

และผลการดำาเนินกิจกรรมภายใต้ ASEAN IPR Action 

Plan 2011-2015 ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

ผู้ แทนจากสำ า นักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 

จาก 9 ประเทศอาเซียน (ยกเว้นเมียนมาร์)

● เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำานักงานทรัพย์สิน

ทางปัญญาอาเซียน-สำานักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 

ประเทศญีปุ่น่ และการประชมุ RCEP-AWGIP ในการประชมุ 

RCEP-TNC ครั้งที่ 8 ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการประชุม

หัวหน้าสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 6 

วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองฉงหลี่ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

● สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแข่งขัน

ทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ในยุค AEC  

ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในอาเซียน 

เรื่อง “AEC กับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ” “บุกตลาดอาเซียนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” 

“พัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำาหรับผู้ส่งออก

ไทยไปอาเซียน ใน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าสุขภาพ 

และความงาม กลุ่มสินค้าบริการอาหาร และกลุ่มสินค้าไลฟ์

สไตล์” และ “การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา” และกจิกรรมตามแผนปฏบิตัิ

การด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนของไทยทั้งการเข้าสู่ 

AEC และหลัง AEC รวม 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา

กว่า 1,500 คน

 ● พิธีมอบราง วัลการออกแบบเครื่ อง

ประดับอัญมณีอาเซียน ประจำาปี 2558 ในงานบางกอก

เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่แฟร์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี โดยมีผู้ชนะผลงานยอดเยี่ยมระดับอาเซียน 

● Workshop Seminar on “Use of IP in Trade 

Competition in the AEC Era” and other seminars dealing 

with the protection of Thai intellectual property in ASEAN. 

Titles of these seminars included “AEC vs International 

Trademark Registration”, “Use of IP to Gain a Foothold 

in ASEAN Market”, “IP-Based Potential Development for 

Thai Exporters to Compete in ASEAN Market under 3 

Product Categories of 1) Health and Beauty, 2) Food 

Service, and 3) Lifestyle Products”, and “Preparedness 

for IP Law Enforcement Agencies”. There were also 

other activities/events organized under the ASEAN Action 

Plan for Thai IP Before and After AEC Integration. There 

were a total of 12 seminars accommodating over 1,500 

participants.

● ASEAN Jewelry Design Award Ceremony 

2015 in the 56th Bangkok Gems & Jewelry Fair held at 

IMPACT, Muang Thong Thani. The award-winning pieces 

of jewelry designed by 9 winners from 9 countries are 

“Homegrown” by Ms. Yusrina Abdullah from Brunei, “Let It 

Flow” by Ms. EviWidjaja from Indonesia, “Champa Flowers 

and Tamarind Leaves” by Ms. Chansy Vichitvongsa from 

Lao PDR, “The Exotica Orchid Collection” by Ms. Farah 

IzauraRohaizad from Malaysia, “Red Indian Brooch” 

by Mr. OkkarKyaw from the Republic of the Union of 

Myanmar, “Serpent” by Mrs. Milagros B. Imson from 

Philippines, “Ever Foliage” by Ms. Achillea Teng Siow 

Lee from Singapore, “Spring of Peace” by Mrs. Tranthi 
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ในครั้งนี้ 9 ผลงาน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ “Homegrown”  

โดย Ms.Yusrina Abdullah จากประเทศบรูไน, “Let It Flow” 

โดย Ms.EviWidjaja ประเทศอินโดนีเซีย,“Champa Flowers 

And Tamarind Leaves” โดย Mrs.Chansy Vichitvongsa 

สปป.ลาว, “The Exotica Orchid Collection” โดย Ms. Farah 

IzauraRohaizad ประเทศมาเลเซีย, “Red Indian Brooch” 

โดย Mr.OkkarKyaw สหภาพเมียนมาร์, “Serpent” โดย  

Mrs. Milagros B. Imson ประเทศฟิลิปปินส์, “Ever Foliage” 

โดย Ms. Achillea Teng Siow Lee ประเทศสิงคโปร์, “Spring 

of Peace” โดย Mrs.TranThi Hue ประเทศเวียดนาม  

และ “Fairly Fairy” โดย น.ส.จิตรกานต์ บรรเทิงไพบูลย์ 

ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ชนะของประเทศไทย ที่ได้รับการ 

กล่าวถึ ง เ ป็นพิเศษจากคณะกรรมการตัดสินว่า เป็น 

ผู้ที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ 

และการใช้วัสดุที่ดีเลิศ รวมทั้งมีความเป็นนวัตกรรมด้าน 

การออกแบบสูง

❖ ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

● พิธีทำาลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ และกองบังคับการปราบปราม 

(พหลโยธนิ) โดยกรมฯ รว่มกบัสำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิกรม

ศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ  

โดยมตีวัแทนเจา้ของสทิธทิัง้ไทยและตา่งประเทศ และผูแ้ทน

สถานเอกเอกอัครราชทูตต่างประเทศ เข้าร่วม มีจำานวน

ของกลาง 973,202 ช้ิน อาทิ แผ่นซีดีเพลง และแผ่นดีวีดี

ภาพยนตร์ นาฬิกา แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค กล้องวีดิโอ และเครื่อง

สำาอาง เป็นต้น มูลค่าความเสียหายกว่า 3,767 ล้านบาท 

● ผลการจับกุมสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และ

ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ร่วมกับตำารวจสอบสวนกลาง ปอศ. แถลงผลการจับกุม

สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธ์ิและปลอมแปลงเคร่ืองหมายการค้า 

ในพื้นที่เขตบางนาและเขตพระโขนง เช่น หูฟังลำาโพงย่ีห้อ

บีทส์ นาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ คาเธียร์ ชาแนล กางเกงยี่ห้อ 

ควกิ ซลิเวอร ์เปน็ตน้ รวมของกลางทัง้สิน้ 18,961 ชิน้ มลูคา่

Hue from Vietnam, and “Fairly Fairy” by Ms. Jitrakarn 

Bunterngpaiboon from Thailand. The winner from 

Thailand received a special admiration from a panel of 

judges for her outstanding creativity in design, selection 

of extraordinary materials, and highly innovative design.

❖ Prevention and suppression of IP infringement

● A destruction ceremony of confiscated 

counterfeit and pirated products at the Crime 

Suppression Division (Phaholyothin). This event was 

organized by the Department of Intellectual Property 

in collaboration with the Royal Thai Police, the 

Customs Department, the Department of Special 

Investigation, and attended by both Thai and foreign 

right holders, and members of the diplomatic corps. 

A total of 973,202 items of confiscated knockoff e.g. 

music CDs, movie DVDs, watches, computer tablets 

and notebooks, VDO cameras, cosmetics, etc. were 

destroyed. The potential loss was approximately THB 

3,767 million. 

● Crackdown on copyright and trademark 

infringement. The Department of Intellectual Property 

in collaboration with the Central Investigation Bureau 

and the Economic Crime Suppression Division disclosed 

the result of counterfeit crackdown operations in 
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ความเสียหาย ประมาณ 180 ล้านบาท เพื่อสร้างความเชื่อ

มั่น และสร้างขวัญและกำาลังใจให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานในการ

พัฒนาสินค้าของตนให้มีคุณภาพต่อไป

● สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการ 

ในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อ

พัฒนาทักษะการดำาเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และเพิ่มพูน

ความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับตำารวจทั้งใน 

ส่วนกลางและภูมิภาค จำานวน 8 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ในสังกัดกองบัญชาการตำารวจนครบาล และกองบัญชาการ

สอบสวนกลาง เข้าร่วม จำานวน 1,100 นาย

● รณรงค์สร้างจิตสำานึกในการเคารพทรัพย์สิน

ทางปัญญา ภายใต้แนวคิด “STOP PIRACY Buy Original 

Now หยดุละเมิดทรพัยส์นิทางปญัญา ไมซ่ือ้ ไมถ่อื ไมใ่ชข้อง

ปลอม” จำานวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำานวน 181 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขัน

❖ สร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ในทุกภาคส่วน โดยเผยแพร่ และจัดกิจกรรมกระตุ้น 

ความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบ

เสวนา สัมมนา อบรม และค่ายเยาวชน รวมกว่า 30 ครั้ง  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 3,500 คน

Bangna and Phra Kanong districts, reporting a seizure 

of 18,961 pieces of counterfeit and pirated goods e.g. 

‘Beats’ headphones, ‘Rolex’, ‘Cartier’, and ‘Chanel’ 

watches, ‘Quicksilver’ pants, etc. with a potential loss 

of approximately THB 180 million. These suppression 

operations aimed to give confidence and morale to 

those who use talents and creative idea to develop new 

products for commercialization. 

● Workshop Seminars on “ Integrated 

Suppression of IP Infringement”. The seminars were 

intended to enhance police officers’ skills needed for 

conducting IP infringement litigation, investigation, inquiry, 

evidence gathering, and to update the information and 

knowledge on IP-related laws and regulations. The 

seminars were held altogether on 8 occasions and 

attended by 1,100 police officers from the Metropolitan 

Police Bureau and the Central Investigation Bureau.

● A campaign to promote ethical principles 

and awareness of respecting other people’s 

intellectual property under a concept “STOP PIRACY 

Buy Original Now: Don’t Buy, Don’t Carry, Don’t Use 

Knockoffs”. Two events held for this campaign were 

attended by 181 participants.

Strategy 2: Delivering IP-related knowledge and fostering 

the commercialization of intellectual property to enhance 

competitive advantage.

❖ Raising the awareness of intellectual property in 

all sectors by disseminating knowledge and information, 

and organizing approximately 30 activities/events in 

different styles such as discussion forum, seminar, training 

session, and youth camp. At all of these events, a total 

of 3,500 participants took the interest and joined in the 

DIP’s activities.
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● สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อยกเว้นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์สำาหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ” 

เพือ่กำาหนดขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิต์ามพระราชบญัญตัิ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนแนวทางการดำาเนินงาน 

ของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุในยุคดิจิทัล การกำาหนด 

ท่าทีของไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ 

● สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Role of 

Copyright to Protect Future Books” กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาร่วมกับสำานักงานลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น (Japan Copyright 

Office: JCO) เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณด์า้นการคุม้ครอง

ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมและสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเป็นเวทีแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะใน

ประเดน็เกีย่วกบัการดำาเนนิธรุกจิสือ่สิง่พมิพใ์นยคุดจิิทลั การ

คุ้มครองและปกป้องสิทธิงานวรรณกรรมในอนาคตที่จะมี

ผลกระทบตอ่แวดวงวรรณกรรมและอตุสาหกรรมสือ่สิง่พมิพ์

● สัมมนาลิขสิทธิ์ ของเกาหลี - ไทย เรื่อง 

“กระแสดจิทิลั: ทศิทางลขิสทิธิส์ำาหรบั วนัพรุง่นี”้ (Digital 

Wave: What’s next for Copyright?) เพื่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และรณรงค์ต่อต้านการละเมิด

ลิขสิทธิ์ ด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทีวีดิจิทัล ดิจิทัลคอนเทนต์ 

กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและเกาหลี 

● Workshop Seminar on “Copyright 

Infringement Exceptions Applicable to Libraries 

and Archives”. This seminar was intended to define 

the exceptions to the copyright infringement under the 

Copyright Act B.E. 2537 (1994) in tandem with the 

development of books and publishing industry, to outline 

operating guidelines for library and archive service in the 

digital age, and to finalize the stance of Thailand on IP 

issues being discussed at the international forums.

● Workshop Seminar on “The Role of 

Copyright to Protect Future Books”. This seminar 

co-organized by the Department of Intellectual Property 

and the Japan Copyright Office (JCO) was focused on 

sharing experiences in relation to protection of copyright 

in literary and printed works, and exchanging viewpoints 

and recommendations about the printed media business 

in the digital age, and the impacts on literatures and 

printed media industry in the future following the legal 

protection measures used on literary works.

● Korean – Thai Copyright Seminar on 

“Digital Wave: What’s next for Copyright?” This seminar 

addressed the issues concerning the development 

of innovation industry, campaign against copyright 

infringement, digital TV copyright and digital content 

protection,Thai and Korean law on copyright.
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● สัมมนาพัฒนาศักยภาพเจ้าของลิขสิทธิ์และ

ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ส่วนภูมิภาค ให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ เกี่ยว

กับกฎหมายลิขสิทธิ์และตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญของ

งานวรรณกรรม และไม่ละเมิดงานของผู้อื่น เรื่อง “ก๊อป 

กระหน่ำา โหลดมั่ว ลอกกระจาย ได้ของฟรี? ไม่มีในโลก”  

“เปิดเพลงอย่างไร ถูกใจ ไม่ถูกจับ” “เล่าสู่กันฟังเรื่องวงการ

เพลงกับลิขสิทธิ์” “ลิขสิทธิ์ในชีวิตประจำาวันสำาหรับคน 

ในแวดวงการศึกษา” “มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต 

เปลี่ยนโลก” “ศิลปินเพลงไทย:วิกฤตหรือโอกาส” “ทำาธุรกิจ 

ปลอดภยั ตอ้งใสใ่จเรือ่งลขิสทิธิ”์ และ “ลขิสทิธิใ์นชวีติประจำาวนั 

สำาหรับคนในแวดวงการศึกษา” ในจังหวัดอุดรธานี ภูเก็ต 

นครปฐม เชียงราย ขอนแก่น มหาสารคาม และน่าน

● สมัมนา เรือ่ง”การคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ 

เพื่อประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ” โดยผู้ เชี่ยวชาญด้าน

เ ค ร่ื อ งหมายกา รค้ า จ ากสำ านั ก ง านสิ ท ธิ บั ต ร และ

เครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐฯ (USPTO) ให้ความรู้ความ

เข้าใจการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา ใน

หัวข้อ (1) เครื่องหมายการค้า และกฎหมาย กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ (2) เครื่องหมายการค้าประเภทใหม่ๆ 

(3) การยื่นคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ 

พิธีสารมาดริด และ (4) วิธีการตรวจสอบคำาขอขยายระยะ

เวลาคุม้ครองและวธิกีารตอบรบัการปฏเิสธไมร่บัจดทะเบยีน

เบื้องต้น 

● สัมมนา เรื่อง “IP Management within 

the Global Economy” เสริมสร้างความรู้ และศักยภาพ 

การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นด้านการจัดการ

ทรพัยส์นิทางปญัญาและสทิธบิตัร รวมทัง้การเขา้รว่มพธิสีาร

กรุงมาดริด (Madrid Protocol) ในประเทศไทยและญี่ปุ่น

● Seminars to improve capabilities of 

copyright owners and users in provincial areas.  

The seminars aimed to deliver knowledge about the 

copyright law and to promote recognition in a significance 

of literature works and restraining the copyright 

infringement. Titles of these seminars are “Unlimited 

Copying and Downloading, and Free Offers – No 

Such Things in this World”, “How to Legally Listen to 

Music Online”, “Chit-Chatting about Music Industry and 

Copyright”, “Copyright in Educators’ and Academics’ 

Daily Lives”, “New Dimension of Copyright: Change 

Your Life, Change the World”, “Thai Music Artists: Crisis 

or Opportunity”, and “Run Business Safely by Paying 

Attention to Copyright”. Seminars were held in Udon 

Thani, Phuket, Nakhon Pathom, Chiang Rai, Khon Kaen, 

Maha Sarakham, and Nan Provinces.

● Seminar on “Trademark Protection for 

Business Operations in the U.S.”. The seminar 

instructor, a trademark expert from the United States 

Patent and Trademark Office (USPTO), updated the 

information on trademark protection in the U.S. by 

specifically addressing the following subjects:- 1) U.S. 

trademark and relevant laws and regulations, 2) new 

types of trademark, 3) the filing for trademark registration 

via Madrid Protocol system, and 4) the examination of 

requests for protection period extension and how to 

respond to a preliminary denial of registration. 

● Seminar on “IP Management within the 

Global Economy”. This seminar aimed to enhance 

knowledge and competitive advantage of Thai and 

Japanese business operators in areas of IP and patent 

management, and Thailand’s and Japan’s accession to 

the Madrid Protocol.
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❖ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ในทุกภาคส่วน 

 ● ประชุม “ทิศทางความร่วมมือด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กับสถาบันการศึกษา” การกำาหนดทิศทางความร่วมมือ 

และเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

กับสถาบันการศึกษา การเผยแพร่ความรู้และการให้บริการ

งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อสาธารณะในการขยาย

ขอบเขตการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างกว้างขวาง  

โดยมีมหาวิทยาลัย 14 แห่ง สำานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วม

ประชุมดังกล่าว

● พัฒนาเครือข่ ายทรัพย์สิ นทางปัญญา  

ฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “เพิม่พนูทกัษะการใหบ้รกิาร

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา” และ“สู่เส้นทางวิทยากรมือ

อาชพีดา้นทรพัยสิ์นทางปญัญา”  ใหก้บัเจา้หนา้ทีส่ำานกังาน

พาณชิยจ์งัหวดั รวมท้ัง ฝกึอบรม เรือ่ง “ทรพัยส์นิทางปญัญากบั 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้กับผู้นำาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” (อปท. )  ในจังหวัดอุทัยธานี  บุรี รัมย์  

พระนครศรีอยุธยา นครพนม บึงกาฬ และพิจิตร เพื่อเสริม

ทักษะการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชน 

● จัดค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สิน 

ทางปญัญา กลุม่เปา้หมาย คอื นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 

ตอนปลายในเขตภาคเหนอื จำานวน 120 คน เขา้รว่มกจิกรรม

ส่งเสริมความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เร่ือง “นวัตกรรม

ใหม่ๆ กับทรัพย์สินทางปัญญา” และ “การแลกเปลี่ยน

นวตักรรมของเยาวชน เชือ่มโยงกบัโลกอาเซยีน”การเขา้ฐาน

เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูด้า้นทรพัยส์นิทางปญัญา ฝกึความคดิ

สรา้งสรรค ์ความอดทนและการเรยีนรู ้ฝกึการประดษิฐค์ดิคน้

สิ่งใหม่ๆ ด้วยอุปกรณ์และสิ่งของใกล้ตัว ฝึกภาษาอังกฤษ

ตอ้นรบัอาเซยีน รวมทัง้การจดัทำาโครงการตอ่ยอดเศรษฐกจิ

อย่างสร้างสรรค์ (เถ้าแก่น้อยร้อยใจไปอาเซียน) 

❖ Building networks of IP cooperation among all 

sectors

● A meeting of “IP Cooperation between the 

Department of Intellectual Property and Educational 

Institutions”. The objectives of the meeting were to 

determine a direction for cooperation, improve efficiency 

of intellectual property office administration, and develop 

guidelines for cooperation with educational institutions in 

relation to knowledge dissemination and expansion of 

intellectual property services to the public. The meeting 

participants included representatives from 14 universities, 

the Office of the Higher Education Commission, and the 

DIP’s officials.

● Building IP network through the following 

workshop trainings:- “Skill Enhancement for Better 

Intellectual Property Services”, “The Path to Become 

Professional IP Instructors”; these 2 workshops were 

organized to cater officials and employees of the Provincial 

Commercial Offices. DIP also organized sessions 

of training course to leaders of Local Administrative 

Organization (LAO) in Uthai Thani, Buriram, Phra Nakhon 

Si Ayutthaya, Nakhon Phanom, Bueng Kan, and Phichit 

Provinces in order to enhance their skills in delivering IP 

services to the public. This course was entitled “Intellectual 

Property and the Development of Community Economy”.

● Intellectual Property Creative Youth Camp. 

The target group was 120 senior high school students in 

the Northern provinces. Subjects of intellectual property 

arranged specifically for this camp were “Emerging 

Innovations and Intellectual Property” and “Exchange 

of Innovation by the Youngsters and Connection with 

ASEAN”. Activities in this youth camp included the 
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● ลงนามความรว่มมอืดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา 

กับสถาบัน อุดมศึกษา  15  แห่ ง  กรมทรัพย์ สิ น 

ท า งปัญญา  ล งนามความร่ ว มมื อด้ า นทรั พย์ สิ น 

ทางปัญญากับสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 15 สถาบัน ได้แก่  

(1) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (2) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

(3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี (6) มหาวิทยาลัยนเรศวร (7) มหาวิทยาลัย

บูรพา (8) มหาวิทยาลัยมหิดล (9) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(10) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (11) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

เชียงใหม่ (12) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (13) มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต 

(14) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ (15) มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้  

และพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ 

จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาต่อยอดงาน

วิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน 

ทางปัญญา ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปญัญาและสง่เสรมิการใชป้ระโยชนท์รพัยส์นิทางปญัญา

ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์ ให้มีประสิทธิภาพ 

● ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื “สานพลัง 

ประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Start-up & Social 

Enterprises” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก

รัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และ 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป็นประธานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีการลงนามระหว่าง

campers rotating through different stations to learn, 

through practice, about intellectual property, creative idea, 

patience, making new inventions by using things at hand, 

and English language as a preparation for ASEAN, as 

well as developing a creative project for the next phase 

of economic growth (Young Entrepreneurs to ASEAN). 

● Signing the cooperation program between 

the Department of Intellectual Property and 15 higher 

education institutes as follows: (1) Chulalongkorn 

University, (2) Kasetsart University, (3) Chiang Mai 

University, (4) King Mongkut University of Technology 

(North Bangkok), (5) Rajamangala University of Technology 

(Thanyaburi), (6) Naresuan University, (7) Burapha 

University, (8) Mahidol University, (9) Maejo University, 

(10) Mae Fah Luang University, (11) Chiang Mai Rajabhat 

University,(12) Valaya Alongkorn Rajabhat University 

under the Royal Patronage, (13) Suan Dusit Rajabhat 

University, (14) Walailak University, and (15) Prince of 

Songkhla University. This cooperation primarily involved 

an exchange and dissemination of IP knowledge and 

information, development of personnel in the field of 

intellectual property, the exploitation of intellectual 

property, further development by using research works, 

innovation creation, IPR protection, improvement of 

intellectual property management, and promoting the 

effective commercialization of intellectual property. 
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● The signing of Memorandum of Cooperation: 

“Unify the Civil State, Promote SMEs Start-up & Social 

Enterprises” between the Department of Intellectual 

Property, by its Director General; Ms. Nuntawan 

Sakuntanaga, and other government agencies, private 

organizations, financial and capital institutions, educational 

institutions, and a representative of young entrepreneurs. 

The signing ceremony was presided over by the Deputy 

Minister of Commerce, Dr. Suwit Maesincee, and 

witnessed by the Deputy Prime Minister, Dr. Somkid 

Jatusripitak. The purposes of this memorandum were 

to enhance competitiveness of new businesses by 

developing skills of entrepreneurs and using the innovation 

in driving the business (Innovation-Driven Entrepreneurs 

Start-Up), and to prepare these entrepreneurs to become 

the country’s economic driving force in the future. 

❖ Improving the capabilities and competitiveness 

with use of intellectual property. 

 As part of the capability improvement efforts, 

more than 30 events were organized to promote the  

re-branding of products by using the intellectual property. 

At all events combined, there were approximately 155,000 

people interested in and attending the events. These 

activities generated an approximate sales volume of 

THB 350 million.

● P r o m o t i n g  v a l u e - a d d e d - b y - I P 

merchandises. These activities focused on SMEs and 

OTOP business owners in 6 regions:- Bangkok and 

eastern central region, western central region, lower 

northeastern region, upper northeastern region, northern 

region, and southern region, aiming to improve their 

capabilities and skills in searching patent database and 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการเงิน 

และเงินทุน สถาบันการศึกษา และตัวแทนผู้ประกอบการ 

รุน่ใหม ่เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัดา้นธรุกจิ

ใหมโ่ดยการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการ การใชน้วตักรรม

เป็นแรงขับเคลื่อน (Innovation-Driven Entrepreneurs  

Start-up) และผลักดันให้ผู้ประกอบการเป็นแรงขับเคลื่อน 

ทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

❖ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขันด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

 กรมฯ จัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าด้วย 

ทรัพย์สินทางปัญญา รวมกว่า 30 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ทั้งสิ้นกว่า 155,000 คน มีมูลค่าในการจำาหน่ายสินค้ากว่า 

350 ล้านบาท

● ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ

การ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP ในท้องถิ่นใน 6 ภูมิภาค 

ได้แก่ กรุงเทพและภาคกลางฝ่ังตะวันออก ภาคกลาง  

ฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอืตอนบน ภาคเหนอื และภาคใต ้ในการสบืคน้

ฐานข้อมลูจากเอกสารสทิธบิตัรผนวกกบัภมูปิญัญาไทย และ

ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วม 628 คน 

และส่งผลงานเข้าประกวด รวม 112 ผลงาน 
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Thai local wisdom information, and to support their efforts 

in furthering the development of the existing products. 

In these activities, there were 628 participants and 112 

product items were submitted for the contest.

● Promoting commercialization of intellectual 

property for trade and investment purpose. DIP 

organized a total of 26 events covering several topics 

as follows: “Commercialization of Intellectual Property for 

Trade and Investment Purpose, Prepare and Improve 

Skills of IP’s Business Owners, Patent/Petty Patent, 

Trademark and Design Patent”. These activities were held 

in the central region and 4 other provinces:- Chiang Mai, 

Phitsanulok, Khon Kaen, and Nakhon Ratchasima, with 

over 600 participants.

● Top Thai Brands’ Fairs. The fairs were held 

in Chiang Mai and Udon Thani. In Chiang Mai, there were 

around 400 businesses joining the fair, which generated 

an approximate sales volume of THB 300 million and 

attended by 100,000 visitors. In Udon Thani, there were 

251 businesses, generating an approximate sales volume 

of THB 50 million and attended by 50,000 visitors.

● The 4th Thai Cream of the Crop Fair. In this 

fair, there were 60 booths of vendors selling IP products. 

DIP opened a booth to give information and consulting 

on intellectual property. There were 3,000 people visiting 

the fair.

● Award ceremony for the ‘development of 

traditional wisdom to innovations’ competition. The 

competing products were from 6 regions and 5 prizes 

for the winners were announced as follows: (1) the 1st 

● สง่เสรมิการใชป้ระโยชนท์รพัยส์นิทางปญัญา 

เพื่อการค้าและการลงทุน โดยส่งเสริมความรู้ด้าน 

“การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือการค้าและการ

ลงทุน” และ “เตรียมความพร้อม/พัฒนาผู้ประกอบการ

เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” 

รวม 26 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 600 คน ทั้งส่วนกลาง

และภูมิภาคใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก 

ขอนแก่น และนครราชสีมา 

● จดังานสดุยอดแบรนดไ์ทย (Top Thai Brands) 

รวม 2 ครั้ง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการกว่า 400 ราย 

ยอดขายร่วม 300 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมงาน 100,000 คน 

และจงัหวดัอดุรธาน ีมผีูป้ระกอบการ 251 ราย ยอดขายรว่ม 

50 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมงานร่วม 50,000 คน
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prize: YAPOX product from Bangkok and eastern central 

region. This is herbal poultice with toxin absorbing and 

inflammatory pain relieving property, (2) the 2nd prize: 

powdered fruit drink mix made from gac and assorted 

fruit from the western central region, (3) the 3rd prize: 

a glossy, made-from-sour orange lip care product from 

the northern region, (4) the first honorable mention: Grain 

Healthy Bar and Thong-Kon snack products from the 

western central region, and (5) the second honorable 

mention: a makeup (cheek) brush made from silk, this is 

a product from the lower northeastern region. 

● Award ceremony for the ‘development 

of traditional wisdom to national-level innovations’ 

competition. This year’s competition focused more on 

a balanced combination of Thai traditional wisdom and 

modern technology. Five prizes for the winning products 

were as follows: (1) the 1st prize: bathroom cleaner made 

from Bergamot; a product from the northern region, 

(2) the 2nd prize: C-MIXX product from the southern 

region, (3) the 3rd prize: NODETHING product from the 

southern region, (4) the first honorable mention: Areca 

Bract product from the lower northeastern region, and 

(5) the second honorable mention: silk bulletproof armor 

from the upper northeastern region.

● Youth award ceremony for the short film 

competition. The 6 winner teams were as follows:  

(1) the 1st prize: Lampang Kalayanee School, Lampang 

Province, for ‘Copy’, (2) the 2nd prize: Fakthawittaya 

School, Uttaradit Province, for ‘Weave the Dream’,  

(3) the 3rd prize: Pai Wittayakarn School, Mae Hong 

Son Province, for ‘Breath Shan Arts Back to Life’,  

(4) the first honorable mention: Sanpatong Wittayakom 

School, Chiang Mai Province, for ‘Woodcraft – from Local 

● จัดงานหัวกะทิ...คนไทย ครั้งที่ 4 จัดบูธ

จำาหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 60 บูธ และบูธ 

ให้คำาปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้เข้าร่วมชมงาน 

รวม 3,000 คน 

● พิธีมอบรางวัลผลงานการพัฒนาภูมิปัญญาสู่

นวัตกรรม จาก 6 ภูมิภาค ผู้ชนะการประกวด มี 5 รางวัล 

(1) รางวลัชนะเลศิ ผลงาน YAPOX ผลติภณัฑบ์รรเทาอาการ

ปวดอกัเสบจากตำารบัยาสมนุไพรพอกดดูพษิ จากเขตกรงุเทพ

และภาคกลางฝั่งตะวันออก (2) รางวัลที่ 2 ผลงานน้ำาฟักข้าว

ผสมน้ำาผลไม้รวมชนิดผง จากเขตภาคกลางฝ่ังตะวันตก  

(3) รางวลัที ่3 ผลงานกลอสซี ่สม้ซา่ ลปิแคร ์จากเขตภาคเหนอื  

(4) รางวัลชมเชย ผลงาน Grain Healthy Bar และขนม

ทองก้อน จากเขตภาคกลางฝ่ังตะวันตก (5) รางวัลชมเชย  

ผลงานแปรงปัดแก้มจากเส้นไหม จากเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง

● พิธีมอบรางวัลการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม 

ระดับประเทศ ปีนี้ เน้นการพัฒนาผสมผสานระหว่าง  

ภูมิปัญญาซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้ังเดิมของไทยกับเทคโนโลยี

ใหม่ๆ รวม 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ผลงานผลิตภัณฑ์

ล้างห้องน้ำาจากมะกรูด จากเขตภาคเหนือ รางวัลท่ี 2  

ผลงานขมิน้รวม (C-MIXX) จากเขตภาคใต ้รางวลัที ่3 ผลงาน 

โหนดทิ้ง จากเขตภาคใต้ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่  

ผลงานจานกาบหมาก จากเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอน

ลา่ง และผลงานเกราะไหมกนักระสนุ จากเขตภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนบน
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Wisdom to Community Lifestyle’, (5) the second honorable 

mention: Wangnuawittya School, Lampang Province, for 

‘Preserve, Inherit, Pass on, Progress, to ASEAN’, and  

(6) Mae Tha Pracha Samakkhi School, Lampang Province, 

for ‘Love is Carving’.

❖ DIP Personnel Capability Enhancement Against 

Corruption

● Participating in Moc Zero Corruption 

Day organized by the Ministry of Commerce. and 

attending the seminar on “How Does the Power of 

Network Fight Off Corruption?” Executives, officials 

and employees of DIP participated in this seminar to get 

a better understanding and recognize the importance 

of preventing and suppressing the corruption with 

tangible results, and give support to the anti-corruption 

operations to ensure their effectiveness, transparency, 

and accountability. 

● พิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการประกวด 

ภาพยนตร์สั้น จำานวน 6 ทีม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 

โรงเรียนลำาปางกัลยาณี จังหวัดลำาปาง ชื่อผลงาน Copy  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนฟากท่าวิทยา จังหวัด

อตุรดติถ ์ชือ่ผลงาน ทอฝนั รางวลัชนะเลศิอนัดบั 2 โรงเรยีน

ปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชื่อผลงาน ต่อลมหายใจ 

ศิลปะไทใหญ่ รางวัลชมเชย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 

จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อผลงาน ไม้แกะสลัก จากภูมิปัญญา...สู่

วถิชีมุชน รางวลัชมเชย โรงเรยีนวงัเหนอืวทิยา จงัหวดัลำาปาง 

ชื่อผลงาน อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด ต่อยอด สู่อาเซียน 

รางวัลรางวัลชมเชย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จังหวัด

ลำาปาง ชื่อผลงาน รัก...ต้องแกะ

❖ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพ่ือ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 ● เข้าร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชนัของกระทรวงพาณชิย ์“Moc Zero Corruption 

Day” และเข้าร่วมอบรมเรื่อง “พลังเครือข่ายจะต้าน

ภัยคอร์รัปชันได้อย่างไร” ผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการอบรม

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำานึกที่ใน 

การใหค้วามรว่มมือการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติให้

บงัเกดิผลอยา่งเปน็รปูธรรม และยงัเปน็การสง่เสรมิสนบัสนนุ

กระบวนการทำางานด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจ

สอบได้ 
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● Anti-Corruption Pin and Certificate of 

Honor. The Department of Intellectual Property attended 

the event held by the Office of Public Sector Anti-

Corruption Commission to receive the Anti-Corruption 

Pin and Certificate of Honor from the Minister of Justice, 

Gen. Paiboon Koomchaya, at the outer Santi Maitree 

Building, the Government House, on March 26, 2015.

● The 5 th NACC In tegr i t y  Awards .  

The Director General of the Department of Intellectual 

Property, Ms. Nuntawan Sakuntanaga, on behalf of DIP 

received the 5th NACC Integrity Award from the National 

Anti-Corruption Commission (NACC). The presentation 

of this Award is intended to boost morale in being a 

good example for others to follow and promote a value 

of corporate management on a basis of morality, ethics, 

and integrity.

● รบัเกียรตบิตัรและเขม็สญัลกัษณเ์ครอืขา่ยตอ่

ตา้นการทจุรติ โดยกรมทรพัยส์นิทางปญัญาเขา้รว่มรบัมอบ

เกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต 

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลเอกไพบูลย์ คุ้ม

ฉายา) ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำาเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดย

สำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามทจุรติในภาค

รัฐ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

● รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 (NACC 

Integrity Awards) โดยนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดี 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จากสำานักงานป้องกัน และปราบปราม 

(ป.ป.ช.) รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญ

กำาลังใจในการเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างกระแสสังคมให้

เกิดค่านิยมในการบริหารองค์กรอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

และซื่อสัตย์สุจริต 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property46



❖ CSR activities in 2015. The objective was to raise 

awareness of righteousness among executives, officials 

and employees of DIP and the concerned private parties.

● National Children’s Day in 2016. This 

was the 6th National Children’s Day event held by the 

Department of Intellectual Property at Wat Tamnaktai 

School. The activities included contribution of scholarship, 

gift-giving, and a variety of fun-filled games for all students. 

● Buddhist Lent Candle Offering Ceremony 

on the occasions of Buddhist Lent Festival and Her 

Majesty the Queen Sirikit’s 83rd Birthday Anniversary.  

The ceremony was held at the hall of Tamnaktai Temple.

❖ กิจกรรม CSR ปี 2558 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำานึก

ที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรในกรมฯ พร้อมด้วยหน่วยงาน

ภาคเอกชน

● วันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2559 ครั้งที่ 6 ณ 

โรงเรียนวัดตำาหนักใต้ ได้มอบทุนการศึกษาและของขวัญให้

แก่นักเรียน ตลอดจนได้จัดกิจกรรมเล่นเกมเพื่อมอบความ

สุข ความสนุกสนานให้แก่นักเรียน

● พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 

และเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ  

พระอุโบสถ วัดตำาหนักใต้ 
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สรุปผลการดำาเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ในรอบปี พ.ศ. 2558 
Summary of the Department of Intellectual Property’s Work Performance in 2015 
in Compliance with the Official Information Act B.E. 2540 (1997)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 9 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการจัดใหม้ข้ีอมลู

ขา่วสารของราชการไวใ้หป้ระชาชนเข้าตรวจด ูข้อ 4 ไดก้ำาหนด

ให้หน่วยงานของรัฐกำาหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการจัด

ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกระเบียบกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554 

โดยให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการภายใต้การกำากับ 

ดูแลของสำานักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งทำา

หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บ รวบรวม และ 

จัดระบบข้อมูลข่าวสารราชการของกรมฯ เพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 

ซึ่งกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำาสรุปผลการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ในรายงาน

ประจำาปี

ในปี พ.ศ. 2558 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำาเนิน

งานด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

1.	 ด้านการจัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	9	

(ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู)

กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการภาย

ในกรมฯ มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

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 2015 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).
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แก่ประชาชน นักศึกษา นักเรียน ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ช้ัน 4  

(ห้องสมุดกรมฯ) กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พัฒนา 

ห้องสมุดให้มีความทันสมัยเพื่อให้ เกิดความสะดวก

ในการใช้และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด 

ในการทีจ่ะตอ้งเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของกรมฯ ตามหลักการ 

“เปดิเผยเปน็หลกั ปกปดิเปน็ข้อยกเวน้” และมเีจา้หนา้ทีห่อ้ง

สมุดเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารดัง

กลา่ว ซึง่ในป ี2558 มผีูใ้ชบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารของราชการของ 

กรมฯ จำานวน 420 รายและขอสำาเนาเอกสารข้อมูลข่าวสาร

ของราชการของกรมฯ จำานวน 17 ราย

2.	 ด้านการสอดส่องดูแลการปฏิบัติและการให้ค�าแนะน�า 

แก่ส่วนราชการในสังกัด	และประชาชน

ผูบ้ริหารของกรมฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญัตอ่

การปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะในเร่ืองของการปฏิบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เรื่อง กำาหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวกับผล 

การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล

ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ซึง่จะสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานและตวัชีว้ดัความโปรง่ใส

ทีก่ำาหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัดิงักลา่ว และมแีนวนโยบาย

ที่จะให้ข้าราชการบรรจุใหม่ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

ของกรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมการทดสอบ

เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ตลอดจนให้มีการบรรจุเรื่องข้อมูล

ขา่วสารของราชการสำาหรบัการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้มาเปน็

เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ต่อไป

1. Providing information service facilities as 

required	by	Section	9	of	the	Act	(information	for	

public	inspection)

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 2015 the 

number of library users was 420 and 17 users requested 

copies of documents containing the Department’s official 

information. 

2.	Overseeing	the	delivery	of	information	services	

and	giving	advice	to	its	internal	offices	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 
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3.	 ด้านการปรบัปรงุแก้ไขระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2544	และการแต่งตัง้ 

คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา	 เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540

 กรมฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขและยกร่างประกาศ 

และคำาสัง่ต่างๆ ของกรมฯ ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

3.1 ร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง 

โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการดำาเนนิงาน 

สรุปอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญและวิธีการดำาเนิน

งาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 

หรือคำาแนะนำาในการติดต่อกับกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา

3.2  ร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง  

การขอตรวจดูและขอสำาเนาข้อมูลข่าวสาร

ราชการ

3.3  ร่างคำาสั่ งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการในกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

ท้ั ง น้ี  อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จารณาทบทวนของ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ

ราชการในกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเสนอร่างดังกล่าว

เพื่อให้กรมฯ พิจารณาต่อไป 

4.	ด้านการเสรมิสร้างความรู้	ความเข้าใจเกีย่วกบัการปฏิบตัิ 

งานตามพระราชบัญญัติข ้อมูลข ่าวสารของราชการ	 

พ.ศ.	2540	ให้แก่ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีข่องกรมทรพัย์สนิ

ทางปัญญา

กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำานักกฎหมาย จำานวน 1 คน  

เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ประจำาปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

ตามโครงการดังกล่าว 

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 

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.
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5.	 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร

ศูนย์ เทค โน โลยี ส ารสน เทศได้พัฒนาระบบ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ซึ่งได้มี

การทำาเป็น Banner Link ไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ชื่อว่า  

“DIP INFO” เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่จะได้รับ

ทราบขอ้มูลขา่วสารตา่งๆ ซึง่เวบ็ไซตข์องศนูยข้์อมลูขา่วสาร

ของราชการของกรมฯ คอื http://www.ipthailand.go.th/info/ 

โดยได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีอยู่

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้  

มีการติดตั้งระบบการค้นหาข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ใน 

เครือ่งคอมพิวเตอร ์ณ ศนูยข์อ้มลูขา่วสารของราชการ ชัน้ 4 

(ห้องสมุด) กรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

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.

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 Test 

of Knowledge and Understanding on How to Perform 

Duties in Compliance with the Official Information Act B.E. 

2540 (1997) Project of the year 2015. In such project, 

the Department’s official successfully passed the test.

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 (%)

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

จำา
นว

นก
าร

ยื่น
ขอ

 A
pp

lic
at

io
n

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention

ไทย Thai 893 1,068 929 983 1,029 19.6 -13.0 5.8 4.7

ต่างชาติ 
Foreigner

3,013 5,678 6,478 6,947 7,138 88.5 14.1 7.2 2.7

รวม Total 3,906 6,746 7,407 7,930 8,167 72.7 9.8 7.1 3.0

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

Design

ไทย Thai 2,513 2,292 2,527 2,806 3,162 -8.8 10.3 11.0 12.7

ต่างชาติ 
Foreigner

1,276 1,189 1,275 1,271 1,299 -6.8 7.2 -0.3 2.2

รวม Total 3,789 3,481 3,802 4,077 4,461 -8.1 9.2 7.2 9.4

สิทธิบัตรรวม
Total Patent

ไทย Thai 3,406 3,360 3,456 3,789 4,187 -1.4 2.9 9.6 10.5

ต่างชาติ 
Foreigner

4,289 6,867 7,753 8,218 8,437 60.1 12.9 6.0 2.7

รวม Total 7,695 10,227 11,209 12,007 12,624 32.9 9.6 7.1 5.1

จำา
นว

นก
าร

จด
ทะ

เบ
ียน

 G
ra

nt
ed

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention

ไทย Thai 49 39 52 67 62 -20.4 33.3 28.8 -7.5

ต่างชาติ 
Foreigner

851 969 1,097 1,219 1,302 13.9 13.2 11.1 6.8

รวม Total 900 1,008 1,149 1,286 1,364 12.0 14.0 11.9 6.1

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

Design

ไทย Thai 677 1,173 1,586 1,455 2,090 73.3 35.2 -8.3 43.6

ต่างชาติ 
Foreigner

576 934 1,272 1,022 1,621 62.2 36.2 -19.7 58.6

รวม Total 1,253 2,107 2,858 2,477 3,711 68.2 35.6 -13.3 49.8

สิทธิบัตรรวม
Total Patent

ไทย Thai 726 1,212 1,638 1,522 2,152 66.9 35.1 -7.1 41.4

ต่างชาติ 
Foreigner

1,427 1,903 2,369 2,241 2,923 33.4 24.5 -5.4 30.4

รวม Total 2,153 3,115 4,007 3,763 5,075 44.7 28.6 -6.1 34.9

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนสิทธิบัตร
Statistics of Patent Application and Granted

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property52



ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

จำานวนการยื่นขอ
Application

ไทย Thai 1,234 1,364 1,503 1,618 2,003 10.5 21.8 18.6 33.3

ต่างชาติ 
Foreigner

108 122 106 128 161 13.0 -1.9 4.9 51.9

รวม Total 1,342 1,486 1,609 1,746 2,164 10.7 19.9 17.5 34.5

จำานวน
การจดทะเบียน

Granted

ไทย Thai 860 812 773 766 1,436 -5.6 -10.1 -5.7 85.8

ต่างชาติ 
Foreigner

69 90 95 62 124 30.4 37.7 -31.1 30.5

รวม Total 929 902 868 828 1,560 -2.9 -6.6 -8.2 79.7

ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

จำานวนการยื่นขอ
Application

ไทย Thai 23,457 27,508 27,881 27,517 33,347 17.3 1.4 -1.3 21.2

ต่างชาติ 
Foreigner

15,493 17,455 18,216 18,144 18,997 12.7 4.4 -0.4 4.7

รวม Total 38,950 44,963 46,097 45,661 52,344 15.4 2.5 -0.9 14.6

จำานวน 
การจดทะเบียน

Granted

ไทย Thai 11,657 11,821 11,148 11,487 11,247 1.4 -5.7 3.0 -2.1

ต่างชาติ 
Foreigner

7,053 8,004 8,415 9,130 9,930 13.5 5.1 8.5 8.8

รวม Total 18,710 19,825 19,563 20,617 21,177 6.0 -1.3 5.4 2.7

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
Statistics of Petty Patent Application and Granted

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Statistics of Trademark Application and Registration

 ภาพ
รวม  
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ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

จำา
นว

นก
าร

ยื่น
คำา

ขอ
 A

pp
lic

at
io

n เครื่องหมายการค้า
Trademark

31,702 36,427 36,611 36,197 41,993 14.9 0.5 -1.1 16.0

เครื่องหมายบริการ
Service Mark

7,154 8,507 9,422 9,430 10,264 18.9 10.8 0.1 8.8

เครื่องหมายรับรอง
Certification Mark

86 17 29 22 64 -80.2 70.6 -24.1 190.9

เครื่องหมายร่วม
Association Mark

8 12 35 12 23 50.0 191.7 -65.7 91.7

รวม Total 38,950 44,963 46,097 45,661 52,359 15.4 2.5 -0.9 14.7

จำา
นว

นก
าร

จด
ทะ

เบี
ยน

  R
eg

ist
ra

tio
n เครื่องหมายการค้า

Trademark
15,591 15,841 15,043 15,998 16,744 1.6 -5.0 6.3 4.7

เครื่องหมายบริการ
Service Mark

3,097 3,962 4,465 4,594 4,397 27.9 12.7 2.9 -4.3

เครื่องหมายรับรอง
Certification Mark

8 21 49 14 25 162.5 133.3 -71.4 78.6

เครื่องหมายร่วม
Association Mark

14 1 6 11 11 -92.9 500.0 83.3 0.0

รวม Total 18,710 19,825 19,563 20,617 21,177 6.0 -1.3 5.4 2.7

สถิติเครื่องหมายการค้า จำาแนกตามประเภท
Statistics of Trademark classified by Type

2558 2015

รวม
Total

21,177

จำนวนการจดทะเบียน
Registration

เคร�่องหมายการค�า
Trademark

16,744

เคร�่องหมายบร�การ
Service mark

4,397

เคร�่องหมายรับรอง
Certification mark

25

เคร�่องหมายร�วม
Association mark

11

2558 2015

รวม
Total

52,359

จำนวนการยื่นคำขอ
Application

เคร�่องหมายการค�า
Trademark

42,010

เคร�่องหมายบร�การ
Service mark

10,262

เคร�่องหมายรับรอง
Certification mark

64

เคร�่องหมายร�วม
Association mark

23

41,993

10,264

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property54
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ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

วรรณกรรม Literary 4,317 3,323 3,494 2,659 2,517 -23.0 5.1 -23.9 -5.3

นาฎกรรม Dance 14 14 8 11 0 0.0 -42.9 37.5 -100.0

ศิลปกรรม Artistic 4,625 4,811 4,267 5,658 5,840 4.0 -11.3 32.6 3.2

ดนตรีกรรม Musical 6,688 8,447 7,637 6,806 6,324 26.3 -9.6 -10.9 -7.1

โสตทัศนวัสดุ Audiovisual 484 376 693 1133 1054 -22.3 84.3 63.5 -7.0

ภาพยนตร์ Cinematographic 29 31 49 74 54 6.9 58.1 51.0 -27.0

สิ่งบันทึกเสียง Sound Recording 401 159 145 63 102 -60.3 -8.8 -56.6 61.9

แพร่เสียงแพร่ภาพ Broadcasting 1 0 0 0 0 - - - -

อี่นๆ Others 290 38 24 19 18 -86.9 -36.8 -20.8 -5.3

รวม Total 16,849 17,199 16,317 16,423 15,909 2.1 -5.1 0.6 -3.1

สถิติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
Statistics of Copyrights Notification classified by Work

วรรณกรรม
Literary

2,517

ศิลปกรรม
Artistic

5,840

นาฎกรรม
Dance

0

ดนตร�กรรม
Musical

6,324

โสตทัศนวัสดุ
Audiovisual

1,054

ภาพยนตร�
Cinematographic

54 สิ่งบันทึกเสียง
Sound Recording

102

แพร�เสียงแพร�ภาพ
Broadcasting

0
อี่น ๆ 
Others 

18

จำนวน : คำขอ
Unit : Number

รวม
Total

15,909
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ปี year
จำานวน : คำาขอ Unit : Number อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ

Growth rate (%)

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

จำานวนการยื่นขอ
Application

ไทย Thai 11 7 10 10 15 -36.4 42.9 0.0 50.0

ต่างชาติ 
Foreigner

1 1 0 0 2 0.0 -100.0 - -

รวม Total 12 8 10 10 17 -33.3 25.0 0.0 70.0

จำานวน
การขึ้นทะเบียน
Registration

ไทย Thai 2 7 13 5 7 250.0 85.7 -61.5 40.0

ต่างชาติ 
Foreigner

1 1 2 1 0 0.0 100.0 -50.0 -100.0

รวม Total 3 8 15 6 7 166.7 87.5 -60.0 16.7

สถิติการยื่นคำาขอขึ้นทะเบียน และจำานวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Statistics of the Application and Registration of Geographical Indication

จำนวนการยื่นขอ
Application

ไทย
Thai= 2 ต�างชาติ

Foreigner

2558
2015

2554
2011

2556
2013

2555
2012

2557
2014

12

17

8

10

10

จำนวนการข�้นทะเบียน
Registration

2558
2015

2554
2011

2556
2013

2555
2012

2557
2014

7

3

8

15

6

ไทย
Thai= 2 ต�างชาติ

Foreigner
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2558
2015

รวม
Total  319,986,400

2559
2016

งบประมาณ 2558 Budget 2015

รวม
Total 307,935,600

งบประมาณ 2559 Budget 2016

รกาลคุบบง
Personnel

119,721,500 รกาลคุบบง
Personnel Budget

124,353,200

น�ือยา�จยารบง
Other Expenses

97,071,600
น�ือยา�จยารบง

Other Expenses

60,534,000

นางนินเำดบง
Operating Budget

85,514,300
นางนินเำดบง

Operating Budget

88,883,800

นุทงลบง
Investment Budget

14,009,000

นุทงลบง
Investment Budget

31,494,600

นุนหดุอบง
Supporting Budget

3,670,000
นุนหดุอบง

Supporting Budget

2,670,000

 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

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน Registered Fee 383.875 394.610 428.019 475.041 520.62 528.007

2. ค่าหนังสือราชการและอ่ืนๆ  Booklets and Others 1.245 1.398 1.293 1.378 1.255 1.329

รวม Total 385.120 396.008 429.312 476.419 521.878 529.336

 หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2554 A.D. 2011 พ.ศ. 2555 A.D. 2012 พ.ศ. 2556 A.D. 2013 พ.ศ. 2557 A.D. 2014 พ.ศ. 2558 A.D. 2015

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

396.008 316.1960 429.312 295.362 476.419 313.188 521.878 308.629 529.336 319.986

รายได้เปรียบเทียบกับงบประมาณ
Revenue & Budget

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
Budget

รายได้
Revenue
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งบแสดงฐานะการเงิน  Financial Statement
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558  As of 30th September 2015

บาท (Baht)

สินทรัพย์ Assets

 สินทรัพย์หมุนเวียน Current assets

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents  41,599,261.12 

  ลูกหนี้ระยะสั้น Short-term receivables  2,087,865.21 

  วัสดุคงเหลือ Inventories  276,501.13 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน Total current assets  43,963,627.46 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Fixed assets

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) Property, Plants and Equipment (Net)  43,452,775.41 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) Intagible assets  18,904,981.18 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Total fixed assets  62,357,756.59 

รวมสินทรัพย์ Total assets  106,321,384.05 

หนี้สิน Liabilities

 หนี้สินหมุนเวียน Current liabilities

  เจ้าหนี้ระยะสั้น Accounts payable  8,792,493.05 

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

 1,402,540.00 

  เงินรับฝากระยะสั้น Short-term deposits  26,701,244.22 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น Other current liabilities  148,557.97 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน Total current liabilities  37,044,835.24 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-current liabilities

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

3470981.43

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
  Long-term cash advance from government

 1,000,000.00 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน Total non-current liabilities  4,470,981.43 

รวมหนี้สิน Total liabilities  41,515,816.67 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Net assets/Capital  64,805,567.38

สินทรัพย์สุทธิ Net assets

 ทุน Capital  17,206,087.24 

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

 47,599,480.14 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Total Net assets/Capita  64,805,567.38 
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บาท (Baht)

รายได้ Income

 รายได้จากงบประมาณ Income from government appropriation  408,767,850.88 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ Income from sale and services  380,440.00 

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค Income from subsidies and donations  59,564.95 

รวมรายได้ Total income  409,207,855.83 

ค่าใช้จ่าย Expenses

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร Personnel expense  147,266,588.55 

 ค่าบำาเหน็จบำานาญ Gratuities and pensions  30,149,462.03 

 ค่าตอบแทน Training expense  236,169.00 

 ค่าใช้สอย Overhead cost  174,182,524.40 

 ค่าวัสดุ Supplies  11,406,837.21 

 ค่าสาธารณูปโภค Utilities  9,353,760.31 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย Depreciation and amortization  21,364,179.04 

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 
 Expense related to subsidies and donations

 568,250.00 

 ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses  241,699.54 

รวมค่าใช้จ่าย Total expense  394,769,470.08 

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

14,438,385.75 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย  Revenue and Expense Statement
สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  For the Financial Year Ending on 30th September 2015
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การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน

Valuation of Intellectual Property 
to Get Access to Capital Sources

• กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่
• พลวัตการค้าโลกยุคใหม่กับการรุกคืบของกระแสทริปส์พลัสและความตกลง TPP
• มิติใหม่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
• รุกเพื่อความยั่งยืนของชุมชนด้วย GI
• การคุ้มครองลิขสิทธิ์และระงับข้อพิพาทในยุคดิจิทัล
• การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่Recent Amendment to Trademark Act

พลวัตการค้าโลกยุคใหม่กับการรุกคืบ
ของกระแสทริปส์พลัสและความตกลง TPP

มิติใหม่การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า

Dynamics of New-Era Global Trade 
and Great Leaps of TRIPS Plus 
and TPP Agreement

Trademark Registration 
in New Perspective

การคุ้มครองลิขสิทธิ์และระงับข้อพิพาทในยุคดิจิทัล
Copyright Protection and Dispute Settlement in Digital Age



Be Proactive to Sustain Local 
Economy with GI

บทความ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Article, Etc. of 
the Department of Intellectual Property

• Recent Amendment to Trademark Act
• Dynamics of New-Era Global Trade and Great Leaps of TRIPS Plus and TPP Agreement
• Trademark Registration in New Perspective
• Be Proactive to Sustain Local Economy with GI
• Copyright Protection and Dispute Settlement in Digital Age
• Valuation of Intellectual Property to Get Access to Capital Sources

รุกเพื่อความยั่งยืนของชุมชนด้วย GI



กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่
Recent Amendment to Trademark Act

การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการพัฒนา 

และแข่งขันกันมากขึ้น เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นหนึ่ง  

ในเครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่สำาคัญที่ทำาให้ผู้บริโภค 

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจึงยิ่งทวีความสำาคัญขึ้นตามลำาดับ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตระหนักในข้อเท็จจริง

ดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า 

เพื่อทำาให้ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ของประเทศไทยมีความก้าวหน้า เหมาะสม เท่าทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการส่งเสริม 

การค้าของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นสมควรให้ 

ประกาศใชร้า่งพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการคา้ (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยัง 
เครื่องหมายเ สียง  เนื่ องจากการประกอบธุ ร กิจ  

ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้น การคิดค้นกลยุทธ์ทาง 

In the business environment where the competition 

is getting ever more advanced, complicated and intense, 

figuring out the way to best utilize a marketing tool that 

could effectively influence consumers’ decisions – that is, 

a trademark, is thus more important for survival of major 

players in the market. 

 Having recognized this fact, the Department 

of Intellectual Property has been keeping abreast of new 

development of international trademark law so as to revise 

and introduce appropriate amendment to Thai law and 

make our trademark protection system more effective, 

modern, and responsive to the changing environment 

in trade. Revisions to Thai trademark law will also be 

advantageous to business owners, consumers, and 

the nation’s trade outlook. On February 18, 2016 the 

National Legislative Assembly (NLA) passed the Bill for 

Amendment to the Trademark Act (No. xxxxx) B.E. xxxx. 

The amendment covers important aspects as follows. 
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การตลาดในการนำา เสนอสินค้ าจึ ง เปลี่ ยนแปลงไป  

โดยมีการนำาเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ คือ เสียง  

ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามาใช้  

ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อให้สามารถ 

จดจำ า ได้ ง่ ายและไม่ สั บสนหลง ผิด  โดยมีตั วอย่ า ง 

เครื่องหมายเสียงที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของสาธารณชน  

เช่น เสียงดนตรีจากรถขายไอศครีม เสียงเริ่มต้นรายการ 

โทรทัศน์ เสียงเริ่มต้นรายการข่าว เป็นต้น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่นี้จึ งได้  

มีการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเคร่ืองหมาย 

ดงักลา่ว เพือ่ใหส้ามารถรบัจดทะเบยีนเสยีงเปน็เครือ่งหมาย 

การคา้ได ้ซึง่จะทำาใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสามารถใชเ้ครือ่งหมาย

เสียงในการส่งเสริมการตลาด โดยจะทำาให้สินค้าเป็น 

ที่รู้จักต่อผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 

  

2. ปรบัปรงุขัน้ตอน และระยะเวลาการจดทะเบยีน
ให้มีความชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้น โดยยกเลิกขั้นตอน

1. Broadening the scope of protection 
to include sound marks. As the competition in the 

market has been intensifying, many business operators 

have periodically introduced new marketing strategies 

to best present their products to the market and one of 

these strategies is the use of new form of trademark – 

that is, sound mark. Sound mark is a non-visual mark 

used in advertising the product, allowing people to easily  

remember and not being misled or confused the product 

with similar products in the market by way of repeating 

the same pattern of sound until the public is very well 

familiar with the unique melody or pattern of such sound 

mark. The examples are the music from ice-cream bikes, 

the rhythmic melody or jingles played at the beginning 

of TV shows or news programs. 

This Bill has broadened its scope to protect sound 

marks as described above by legalizing the protection 

and registration of sound marks as another official 

type of trademarks. With legally-protected sound mark, 

business operators are encouraged to take advantage 

of this opportunity by creating and commercially 

exploiting their distinctive sound marks as part of their 

marketing campaign to make people quickly remember 

their products. The success in commercial exploitation 

of sound marks will expectantly contribute to a better 

competitive standing of Thai businesses. 

2. Streamlining the registration process.  
This involves the elimination of practice that, in case 

of multiple applicants filing for registration of the same 

or similar trademark, there would be arrangement for 

negotiation between/among these applicants to get a 

conclusion of who is most appropriate to proceed with the 

registration. Following the revision of registration process, 

the registrar is to carry out the registration of trademark 

for the first person filing the application.
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ที่ให้ผู้ขอจดทะเบียนหลายรายซึ่งยื่นคำาขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันไปตกลงกัน 

วา่รายหนึง่รายใดจะเปน็ผูข้อจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า 

และให้นายทะเบียนดำาเนินการเกี่ยวกับคำาขอจดทะเบียน 

ที่ได้ยื่นไว้เป็นรายแรกก่อน

นอกจากนี้ ได้มีการลดระยะเวลาปฏิบัติตามคำาส่ัง 

ของนายทะเบียน การคัดค้าน การโต้แย้ง การอุทธรณ์

คำาสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ การปฏิบัติ 

ตามคำาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ จาก 90 วัน  

เหลือ  60  วัน  ซึ่ ง จะทำ า ให้ ผู้ประกอบธุ ร กิจ ได้ รั บ 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเร็วยิ่งขึ้น อันเป็น 

การสนองตอบต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน

3. กำาหนดบทกำาหนดโทษสำาหรับการนำาหีบห่อ
หรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าของบุคคล
อื่น ที่จดทะเบียนไว้มาใช้สำาหรับสินค้าของตนเอง 
หรอืของบคุคลอืน่ เพือ่ใหป้ระชาชนหลงเชือ่วา่เปน็สนิคา้ 
ของเจา้ของเครือ่งหมายการคา้นัน้ เพือ่เปน็การคุม้ครอง 

ผู้บริ โภคและเจ้าของเครื่องหมายการค้า เนื่องจาก

ปัจจุบันมีการนำาหีบห่อหรือภาชนะที่มีเครื่องหมายการค้า 

ที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นมาบรรจุสินค้าที่ไม่ใช่สินค้า

ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เช่น น้ำามันเครื่อง  

ยาสระผม เป็นต้น โดยมีเจตนาที่จะให้ผู้ ซ้ือ/ผู้บริโภค 

หลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

จดทะเบียน ซึ่ งก่อให้ เกิดความเสียหายต่อเจ้าของ

เครื่องหมายดังกล่าว และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ 

ผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหาร และยา เป็นต้น

4 .  ปรั บปรุ งอั ต ร าค่ า ธรรม เ นี ย มท้ า ย 
พระราชบัญญัติ เพื่อให้เหมาะสมและทันต่อสภาวการณ์  

ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยการปรับค่าธรรมเนียม 

เพิ่มขึ้น ๑ เท่าตัวทุกรายการ เช่น ค่าธรรมเนียมคำาคัดค้าน 

เดิม ฉบับละ 1,000 บาท ใหม่ ฉบับละ 2,000 บาท เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้มีการปรับวิธีคิดค่าธรรมเนียมในส่วนของ 

การยื่นคำาขอจดทะเบียน การจดทะเบียน และการต่ออายุ 

In addition, there has been a changing maximum 

number of days for taking actions in response to the 

Registrar’s order, or for opposing, challenging, and 

appealing to the Committee the Registrar’s order, or 

complying with the Committee’s decision in response to 

the appeal from 90 day to 60 days. Reduction of time 

duration will generally enable a shorter time required 

for trademark registration, being well responsive to a 

demanding pace of business nowadays. 

3. Provisions governing penalties for the 
violation of trademark by using the packaging or 
wrappings displaying other person’s trademark 
for his/her own or a third party’s product (or 
known as refilling practices) to make the public 
believe that the material inside is a real product 
of the trademark owner. These provisions are for 

the benefit of both consumers and trademark owners. 

The refilling practices have been increasingly widespread 

phenomenon that happens to such product categories as 

lubricant, shampoo, etc., assuredly causing damage to 

the infringed trademark owners and possibly be harmful to 

consumers, especially if the products are food, medicine, 

or similar items. 

4. A twofold increase in fees as shown in 
the schedule of fees annexed to the Trademark 
Act. This increase – for example, the opposition fee 

from THB 1,000 per request to THB 2,000 per request, 

is to meet the current economic situations. Moreover, 

the calculation of fees for processing the registration 

application, granting the registration, and renewal of 

trademark registration is also revised. The previous 

method of fee calculation in all cases was based on the 

number of products/services items. Now, if the number 
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จากเดิมที่คิดเป็นรายการสินค้า/บริการ เป็น หากสินค้า/

บริการแต่ละจำาพวก 1 ถึง 5 อย่าง คิดเป็นรายการสินค้า/

บรกิาร และหากสนิคา้/บรกิาร แตล่ะจำาพวก มากกวา่ 5 อยา่ง 

คิดเป็นจำาพวก ทั้งนี้ การคิดเป็นจำาพวกจะสอดคล้องกับ 

การคิดค่าธรรมเนียมของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) 

ซึ่งประเทศไทยกำาลังจะเข้าเป็นภาคี

5. เพิ่มบทบัญญัติ ในส่วนที่ เกี่ ยวกับการ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด 
(Madrid Protocol) เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการเข้า

เป็นภาคีพิธีสารมาดริดซึ่งจะเป็นการอำานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยในการยื่นคำาขอ 

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศสมาชิก 

ของพิธีสารดังกล่าวอีก 97 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 

กมัพชูา และลาว โดยเมือ่กฎหมายมผีลใชบ้งัคบั ผูป้ระกอบการ 

จะสามารถมายื่นขอจดทะเบียนได้ที่ กรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แทนการเดินทางไปยัง 

ประเทศนั้นๆ

ทั้งนี้  กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่นี้  

ในส่ วนของการขยายขอบเขตความคุ้ มครองไปยัง

เครื่องหมายเสียง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา 

การจดทะเบียน บทกำาหนดโทษ และการปรับปรุงอัตรา 

 คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว จะมผีลใชบ้งัคบัเมือ่พน้กำาหนด 90 วนั

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) 

จะมีผลใช้บังคับโดยการตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดวัน 

ใช้บังคับต่อไป ●

of products/services under each class is more than 5, a 

multi-class filing system where the basis for calculating fee 

turns to the number of classes is to be applied instead. 

This revised fee calculation system is in conformity to 

the method under Madrid Protocol to which Thailand’s 

accession will be effective soon.

5. More provis ions govern ing the 
registration under Madrid Protocal. This is to ensure 

that Thailand has proper legislation in alignment with 

Madrid Protocol to facilitate the registration of trademarks 

by Thai business owners and exporters in 97 countries 

which are also parties to Madrid Protocol, e.g. USA, EU 

countries, China, Japan, Korea, Australia, New Zealand, 

and such ASEAN countries as Singapore, Vietnam, 

Philippines, Cambodia, and Lao. Upon the enforcement 

of this law, any business operators who want to have 

their trademarks registered in other jurisdictions could 

just go to the Department of Intellectual Property to file 

the applications for trademark registration to be in effect 

in other Madrid Protocol member countries, rather than 

travel to every single country to initiate the filing in person.

Provisions of the Amendment to Trademark Act 

specifically addressing the broadening scope of protection 

to include sound mark, the streamlined registration system 

which helps shorten and quicken the overall trademark 

registration process, the penalties, and fee adjustment 

will become effective after 90 days from the publication 

in the Government Gazette, while the provisions involving 

trademark registration under Madrid Protocol will come 

into force upon enactment of the relevant Royal Decree 

prescribing a specific date of enforcement. ●
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พลวัตการค้าโลกยุคใหม่
กับการรุกคืบของกระแสทริปส์พลัสและความตกลง TPP
Dynamics of New-Era Global Trade and Great Leaps of TRIPS Plus and 
TPP Agreement

ในสภาวะแวดล้อมทางการค้าและการลงทุน 

ระหว่างประเทศในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงขึ้น รวมทั้ง 

การปรับเปลี่ยนจากการแข่งขันทางด้านต้นทุนเป็น 

ก า ร แข่ ง ขั น ท า ง ด้ า น น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี   

กา ร ใ ห้ความสำ าคัญกั บปั จจั ยทางสั งคม เศรษฐกิ จ 

(socio-economic factors) เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองแรงงาน  

ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทาง 

การผลิตสินค้าจากการผลิตในประเทศใดประเทศหนึ่ง 

เป็นการผลิตในลักษณะที่ เป็นห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก 

(global value chain) มากข้ึน กลจักรสำาคัญที่เกิดขึ้น

และ มี แนว โน้ มที่ เ พิ่ มม ากขึ้ น และครอบคลุ มมาก

ขึ้นในการเสริมสร้างความได้ เปรียบทางการแข่ง ขัน 

ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศดังกล่าว คือ การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้า

บริการ การลงทุน และการกำาหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์

ระเบียบทางการค้าการลงทุนผ่านการจัดทำาความตกลง 

การค้าเสร ี(FTA) ทัง้ความตกลงสองฝา่ยและความตกลงระดบั

ภูมิภาคขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “Mega-FTA” อาทิ ความตกลง 

In the present situation of international trade and 

investment where competition has become increasingly 

tight, and cost-based competition has been over 

shadowed by innovations and modern technologies as 

well as placing of greater emphasis on socio-economic 

factors, for instance, conservation of natural resources 

and environmental protection, and greater protection of 

labor rights. Furthermore, production of goods has been 

shifted from single-country to transnational production and 

global value chain. One of the most promisingly and widely 

accepted tools used  in competing with other nations 

and improving competitive advantage under the present 

international trade and investment-related environment is 

promoting free trade in goods, services, and investment 

as well as setting standardized trade and investment-

related rules and procedures through the establishment of 

free trade agreements (FTA) which includes both bilateral 

FTA and large regional FTA; also known as “Mega-FTA”. 

The Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement and the 
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หุน้สว่นยทุธศาสตรเ์ศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิกิ (Trans - Pacific 

Partnership: TPP) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership: RCEP)1 เป็นต้น

Mega-FTA ที่มีการพูดถึงกันมากในขณะนี้ คือ  

ความตกลง TPP ซึง่ไดม้กีารลงนามแลว้เมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์

2559 โดยประเทศภาคี 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย 

แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 

บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ครอบคลุมการค้า

โลกประมาณร้อยละ 40 ด้วยมูลค่าการค้าเฉลี่ยประมาณ 

295,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดย GDP ของประเทศ

ภาค ี12 ประเทศ รวมกนัมลูคา่ 28.3 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

คิดเป็นร้อยละ 38 ของ GDP โลก จึงถือว่าความตกลง TPP 

เป็นความตกลงระดับภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุด2 ประกอบ

ด้วย 30 ขอ้บท3 โดยข้อบทหนึง่ทีม่คีวามสำาคญั คอื ทรพัยส์นิ

ทางปัญญา ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครอง 

ให้สูงขึ้นกว่ามาตรฐานขั้นต่ำาตามความตกลงทริปส์ (TRIPS 

Agreement) ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก หรือที่เรียกว่า 

ทริปส์พลัส (TRIPS Plus) ข้อบททรัพย์สินทางปัญญา

ครอบคลุมหลายเรื่อง ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ชื่อประเทศ 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิทธิบัตรและการคุ้มครองข้อมูล  

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และการบังคับใช้สิทธิ 

ทางกรมฯ ขอหยิบยกข้อบททรัพย์สินทางปัญญา

ตามความตกลง TPP ที่มีลักษณะเป็น ทริปส์พลัส เฉพาะ

บางส่วนขึ้นมาอธิบายเชิงเปรียบเทียบกับข้อบทความตกลง

ทริปส์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการให้แก่ 

ผู้ที่สนใจ ดังนี้

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

Agreement 1 are examples of the Mega-FTA.

The TPP Agreement, the most recent Mega-FTA, 

has been of much interest to the public. It was signed 

on February 4, 2016 by 12 countries:- Australia, Canada, 

New Zealand, Chile, Peru, Mexico, USA, Japan, Brunei, 

Malaysia, Singapore, and Vietnam. TPP Agreement 

represents 40 percent of the global trade value or 

approximately US$ 295,000 million a year. The total GDP 

of these 12 countries is US$ 28.3 trillion, accounting for 

38 percent of the world’s GDP. The TPP Agreement, 

considered the world’s biggest regional trade deal, consists 

of 30 chapters, one of which addresses a comprehensive 

range of intellectual property rights protection. The IP 

chapter in the TPP Agreement establishes a standard of 

IPR protection that exceed the minimum standard set out 

by the TRIPS Agreement under the auspices of the World 

Trade Organizatio (WTO), also referred to as TRIPS Plus.  

The IP chapter in the TPP Agreement covers several 

subjects including trademarks, country names, 

geographical indications, patents and protection of 

undisclosed data, industrial designs, copyrights, and 

enforcement. 

1	 ความตกลง	FTA	ระหวา่งอาเซยีน	10	ประเทศ	กับประเทศคูเ่จรจาของอาเซยีน		
	 6	 ประเทศ	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	 จีน	 ญี่ปุ่น	 อินเดีย	 เกาหลีใต้	 และ	
นิวซีแลนด์

2	 ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	(http://www.dtn.go.th)

3
	 30	 ข้อบท	 ประกอบด้วย	 (1)	 ความจํากัดความทั่วไป	 (2)	 การค้าสินค้า	 (3)	 สิ่ง

ทอและเครื่องนุ่งห่ม	 (4)	กฎถิ่นกําเนิดสินค้า	 (5)	การบริหารจัดการทางศุลกากร
และการอํานวยความสะดวกทางการค้า	(6)	มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช	(7)	อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า	(8)	มาตรการเยียวยาทางการค้า	(9)	การ
ลงทุน	 (10)	การบริการข้ามพรมแดน	 (11)	บริการด้านการเงิน	 (12)	การเคลื่อน
ย้ายนักธุรกิจ	(13)	โทรคมนาคม	(14)	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(15)	การจัดซื้อจัด
จ้างโดยรัฐ	(16)	นโยบายการแข่งขัน	(17)	รัฐวิสาหกิจ	(18)	ทรัพย์สินทางปญญา	
(19)	 แรงงาน	 (20)	 สิ่งแวดล้อม	 (21)	 ความร่วมมือและการเสริมสร้างศักยภาพ	
(22)	 ความสามารถในการแข่งขันและการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ	 (23)	
การพัฒนา	 (24)	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (25)	 ความสอดคล้องของ
กฎระเบียบ	 (26)	 ความโปร่งใสและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 (27)	 การบริหาร
จัดการและสถาบัน	(28)	การระงับข้อพิพาท	(29)	ข้อยกเว้น	และ	(30)	บทสรุป

1	 A	free	trade	agreement	between	ASEAN’s	10	member	countries	and	ASEAN’s	6	 
FTA	 partners,	 namely	 Australia,	 China,	 Japan,	 India,	 South	 Korea,	 and	 New	 
Zealand

2	 The	information	from	the	official	website	of	the	Department	of	Trade	Negotiation	 
(http://www.dtn.go.th)

3	 Thirty	 (30)	 chapters	 are:-	 (1)	 Initial	Provisions	&	General	Definitions,	 (2)	National	
Treatment	&	Market	Access	for	Goods,	(3)	Textiles	&	Apparel,	(4)	Rules	of	Origin	
and	Origin	Procedures,	(5)	Customs	Administration	&	Trade	Facilitation,	(6)	Sanitary	
&	Phytosanitary	Measures,	 (7)	 Technical	Barriers	 to	 Trade,	 (8)	 Trade	Remedies,	
(9)	 Investment,	 (10)	Cross	Border	Trade	in	Services,	 (11)	Financial	Services,	 (12)	
Temporary	Entry	 for	Business	Persons,	 (13)	Telecommunications,	 (14)	Electronic	
Commerce,	 (15)	 Government	 Procurement,	 (16)	 Competition	 Policy,	 (17)	 State-
Owned	Enterprises,	(18)	Intellectual	Property,	(19)	Labour,	(20)	Environment,	(21)	
Cooperating	 &	 Capacity	 Building,	 (22)	 Competition	 &	 Business	 Facilitation,	 (23)	
Development,	(24)	Small	&	Medium	Sized	Businesses,	(25)	Regulatory	Coherence,	
(26)	Transparency	&	Anti-Corruption,	(27)	Administrative	&	Institutional	Provisions,	
(28)	Dispute	Settlement,	(29)	Exceptions,	and	(30)	Final	Provisions.
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1. เครื่องหมายการค้า
ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของสิ่งที่ เป็น 

เครื่องหมาย (signs) ที่อาจได้รับความคุ้มครองเครื่องหมาย 

การค้าได้ โดยให้รวมถึงเสียง และกำาหนดให้ประเทศภาคี 

ใช้ความพยายามในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย 

กล่ินด้วย4 ในขณะที่ความตกลงทริปส์กำาหนดสิ่งที่เป็น

เครื่องหมายไว้ ได้แก่ คำา ซึ่งเป็นชื่อบุคคล ตัวหนังสือ ตัวเลข 

องค์ประกอบที่เป็นรูปร่าง กลุ่มของสี อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่างรวมกัน5 ซึ่งมิได้รวมถึงเสียงและกลิ่น

นอกจากการขยายขอบเขตของเคร่ืองหมายดังกล่าว

แล้ว ความตกลง TPP ยังได้เพิ่มเติมสิทธิผูกขาด (exclusive 

right) ของเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีน 

ในการห้ามบุคคลที่สามใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้าย 

กับเค ร่ืองหมายการค้าของตนในอันที่ จะ ก่อให้ เกิด 

ความสับสนหลงผิด ซ่ึงความตกลงทริปส์ได้กำาหนดไว้6  

ให้มีขอบเขตที่ครอบคลุมถึงการห้ามบุคคลที่สามใช้สิ่งบ่งชี้

ทางภมิูศาสตร์ (GI) ทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครือ่งหมายการคา้

ของตนในอันที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดด้วย หากได้ 

มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไว้ก่อน7 

DIP would like to address some IP provisions 

under the TPP Agreement which are considered TRIPS-

plus in comparison with the TRIPS Agreement in the 

hope that it may be useful in an academic manner for 

interested readers. 

1. Trademarks
The TPP Agreement has broadened the definition 

of signs that are eligible for trademark protection to include 

sounds and also requires its parties to make best efforts 

to register scent marks as well4 while the definition of 

signs eligible for registration as trademarks under the 

TRIPS Agreement includes personal names, letters, 

numerals, figurative elements, combination of colors 

and any combination thereof.5 It apparently disregards 

anything in sound or scent form.

Apart from the broader definition of signs as 

mentioned above, the TPP Agreement also extends the 

scope of the registered trademark owner’s exclusive right 

to cover, in addition to the rights as already defined in 

TRIPS Agreement,6 the right to prevent any third parties 

from using identical or similar geographical indications, 

for  goods or services where such use would result in a 

like head of confusion.7

	4	 ความตกลง	TPP	ข้อ	18.18
	5	 ความตกลงทริปส์	ข้อ	15
6	 ความตกลงทริปส์	ข้อ	16	ย่อหน้าที่	1
7	 ความตกลง	TPP	ข้อ	18.20

	4	 TPP	Agreement,	Article	18.18
	5	 TRIPS	Agreement,	Article	15
6	 TRIPS	Agreement,	Article	16,	Paragraph	1
7	 TPP	Agreement,	Article	18.20
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2. สิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของการประดิษฐ์

ที่สามารถขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึง 

การประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การใช้ใหม่ของ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก (new uses of a known product)8 

วิธกีารใชใ้หม่ของผลติภณัฑ์ทีเ่ปน็ทีรู่จั้ก (new methods of using 

a known product)9 หรือกรรมวิธีใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็น 

ที่รู้จัก (new processes of usinga known product)10,11 ใน 

ขณะท่ีความตกลงทริปส์กล่าวถึงการประดิษฐ์ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ 

 (products) และกรรมวิธี (processes)12 เท่านั้น

อีกทั้งความตกลง TPP กำาหนดให้มีการขยาย 

ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรเพ่ือชดเชยต่อความล่าช้า

ในการจดทะเบียนสิทธิบัตร (เกิน 5 ปี นับจากวันยื่นคำาขอ

สิทธิบัตร หรือเกิน 3 ปีจากวันยื่นคำาขอให้ตรวจสอบ  

แล้วแต่กรณีใดจะช้ากว่า)13 และเพื่อชดเชยต่อความล่าช้า 

ในการขึ้นทะเบียนยา14 โดยที่ความตกลงทริปส์กำาหนด 

ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรไว้ไม่น้อยกว่า 20 ปี นับจาก

วันขอสิทธิบัตร15 โดยมิได้กำาหนดให้มีการขยายระยะเวลา 

แต่อย่างใด 

2. Patents and Undisclosed Data
According to the TPP Agreement, the scope of 

patentable subject matter has been broadened to include 

inventions claimed as one of the following:- new uses 

of a known product8 ; new methods of using a known  

product9 ; and new processes of using a known product10.11 

TRIPS Agreement, on the other hand, recognizes 

inventions, for purpose of patent registration, that come 

in form of products or processes12 only.

Furthermore, the TPP Agreement provides for 

the adjustment of patent term to compensate a delay 

in the issuance of patent (at least 5 years from the date 

of filing patent application or 3 years after a request for 

examinatio of the patent application, whichever is later)13 

and to compensate the patent owner for unreasonable 

curtailment of the effective patent term as a result of the 

marketing approval process14. In the TRIPS Agreement, 

the term of patent protection is at least 20 years from 

8	 ตัวอย่างการใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักเช่นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
เดิมในลักษณะที่เป็น“new	indication”

9	 ตัวอย่างวิธีการใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักเช่นการใช้ประโยชน์จาก 
ผลิตภัณฑ์เดิมในลักษณะที่เป็นการปรับปรุงองค์ประกอบ	(combination)	หรือ	
ขนาดการใช้ยา(dose)

10	 ตัวอย่างกรรมวิธีใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักเช่นการใช้ประโยชน์จาก 
ผลิตภัณฑ์เดิมโดยปรับปรุงโครงสร้างของโมเลกุลเพื่อใช้ให้ได้ผลดีขึ้น

11	 ความตกลง	TPP	ข้อ	18.37
12	 ความตกลงทริปส์	ข้อ	27
13	 ความตกลง	TPP	ข้อ	18.46
14	 ความตกลง	TPP	ข้อ	18.48
15	 ความตกลงทริปส์	ข้อ	33

8	 An	example	of	new	uses	of	a	known	product	is	the	exploitation	of	existing	
product	in	a	“new	indication”	manner.

9	 An	example	of	new	methods	of	using	a	known	product	is	the	exploitation	
of	existing	product	in	a	manner	that	involves	adjustment	to	the	medicine	
combination	or	dosage.

10	 An	example	of	new	processes	of	using	a	known	product	is	the	exploita-
tion	of	existing	product	by	means	of	molecular	structure	modification	to	
improve	chemical	properties.

11	 TPP	Agreement,	Article	18.37
12	 TRIPS	Agreement,	Article	27
13	 TPP	Agreement,	Article	18.46
14	 TPP	Agreement,	Article	18.48
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นอกจากนี้ความตกลง TPP ได้ยกระดับการคุ้มครอง

ข้อมูลผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอ่ืนที่ไม่เปิดเผย 

(data exclusivity) โดยการหา้มบคุคลทีส่ามนำาขอ้มลูดงักล่าว

ไปใช้อ้างอิงในการขอขึ้นทะเบียน (marketing approval) 

ผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยา ให้ความคุ้มครอง

เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันขึ้นทะเบียน16 ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ 

(biologics) ให้ความคุม้ครองเปน็เวลา 5 ป ีหรอื 8 ป ีนบัจากวนั 

ขึ้นทะเบียน17 และผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ให้ความคุ้มครอง

เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันขึ้นทะเบียน18 ซึ่งต่างจากข้อบท 

ความตกลงทริปส์ที่กำาหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลจาก

การนำาไปใช้ประโยชน์ทางการค้าโดยไม่เป็นธรรม (unfair 

commercial use) และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว19 โดย 

ที่มิได้กล่าวถึงการห้ามไม่ให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลดังกล่าว 

เพื่ออ้างอิงในการขอขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
ความตกลง TPP กำ าหนดให้มีการคุ้ มครอง 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้รวมถึงการออกแบบ 

เฉพาะสว่นใดส่วนหนึง่ของผลติภณัฑ ์(partial design)20 ดว้ย  

ในขณะที่ความตกลงทริปส์กำาหนดให้ประเทศสมาชิกให้ 

ความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยที่มิได้ระบุถึง

การใหค้วามคุม้ครองเฉพาะสว่นใดสว่นหนึง่ของผลติภณัฑ ์21

the date of filing the application15, and the adjustment of 

patent term is not addressed.

The TPP Agreement also provides for a greater 

degree of protection for undisclosed test or other data 

(data exclusivity) by prohibiting any third party from 

using such protected data in support of a marketing 

approval of 3 product categories, namely pharmaceutical 

products, biologics, and agricultural chemical products. 

Under the TPP Agreement, the protection periods are as 

follows:- 5 years from the date of marketing approval for 

pharmaceutical products16, 5 or 8 years for biologics17, 

and 10 years for agricultural chemical products18. The 

TRIPS Agreement, on the other hand, provides for the 

prohibition against disclosure and unfair commercial use 

of the aforesaid data,19 but does not contain provision 

prohibiting the use of such data by the third party for 

purpose of marketing approval.

3. Industrial Designs
The TPP Agreement provides for the protection of 

not only new industrial designs but also designs constitute 

a part of an article (partial designs)20  while the scope of 

industrial designs protection under the TRIPS Agreement 

does not extend to partial designs21. 

16	 ความตกลง	TPP	ข้อ	18.50
17	 ความตกลง	TPP	ข้อ	18.52
18	 ความตกลง		TPP	ข้อ	18.47
19	 ความตกลงทริปส์	ข้อ	39
20	 ความตกลง	TPP	ข้อ	18.55
21	 ความตกลงทริปส์	ข้อ	25
22	 ความตกลง	TPP	ข้อ	18.63

15	 TRIPS	Agreement,	Article	33
16	 TPP	Agreement,	Article	18.50
17	 TPP	Agreement,	Article	18.52
18	 TPP	Agreement,	Article	18.47
19	 TRIPS	Agreement,	Article	39
20	 TPP	Agreement,	Article	18.55
21	 TRIPS	Agreement,	Article	25s
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23	 ความตกลงทริปส์	ข้อ	12	และอนุสัญญากรุงเบอร์น	ข้อ	7

4. ลิขสิทธิ์
ความตกลง TPP ขยายระยะการคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้

ยาวนานขึ้นเป็นตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และอีก 70 ปี 

นบัตัง้แตผู่ส้ร้างสรรคถ์งึแกค่วามตาย หรอืกรณทีีผู่ส้ร้างสรรค์ 

เป็นนิติบุคคลระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างน้อย 

70 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานขึ้น หรือ 70 ป ี

นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก แล้วแต่กรณี22 โดยที่

ความตกลงทริปส์ประกอบกับอนุสัญญากรุงเบอร์น (Berne 

Convention) กำาหนดระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 

อย่างน้อยตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และอีก 50 ปีนับ

ตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายหรือกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ 

เป็นนติบิคุคลระยะเวลาการคุม้ครองลขิสทิธิอ์ยา่งนอ้ย 50 ปี 

นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานขึ้นหรือ 50 ปีนับแต่ได้มี

การโฆษณาเป็นครั้งแรก แล้วแต่กรณี23 

จากขอ้บททรพัยส์นิทางปญัญาตามความตกลง TPP 

ที่ผู้เขียนได้หยิบยกขึ้นอธิบาย อาจกล่าวได้ว่าความตกลง 

TPP มีผลในการกำาหนดมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สิน 

ทางปัญญาให้สูงขึ้นใน 3 ด้าน ได้แก่ 

(1) การขยายขอบเขตของสิง่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา (subject matter) ให้ 

กวา้งขึน้ในบางเรือ่ง เชน่ การใหค้วามคุม้ครอง

4. Copyright
Under the TPP Agreement, the term of copyright 

protection is extended to a lifetime of a copyright author 

plus 70 more years after the author’s death and, in case 

of the author being a juristic person, the term shall be at 

least 70 years after the creation of work or 70 years from 

the first publication of work, as the case may be.22 On 

the other hand, the TRIPS Agreement in conjunction with 

Berne Convention sets forth that the term of copyright 

protection is at least a lifetime of a copyright author plus 

only 50 more years after the author’s death and, in case 

of the author being a juristic person, the term shall be 

at least 50 years after the creation of work or 50 years 

from the first publication of work, as the case may be23. 

Given the above discussions as to the IP provisions 

set forth in the TPP Agreement, it is concluded that 

TPP Agreement has contributed to a higher standard of 

intellectual property protection in 3 aspects summarized 

as follows.

22	 TPP	Agreement,	Article	18.63	
23	 TRIPS	Agreement,	Article	12	and	Berne	Convention,	Article	7
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สิทธิบัตรการใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่

รู้จัก (new uses of a known product) วิธี

การใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก (new 

methods of using a known product) หรือ

กรรมวิธีใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ เป็นที่รู้จัก 

(new processes of using a known product)  

การให้ความคุ้มครองการออกแบบเฉพาะ 

สว่นใดสว่นหนึง่ของผลติภณัฑ ์(partial design) 

และการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เสียงและกลิ่น เป็นต้น

(2) การยกระดบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา

ให้สูงขึ้นในบางเร่ือง เช่น การคุ้มครองข้อมูล

ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอ่ืนที่ไม่

เปิดเผย (data exclusivity) โดยการห้ามบุคคล

ที่สามนำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้อ้างอิง เป็นต้น

(3) การขยายระยะเวลาการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาให้ยาวนานขึ้นในบางเร่ือง เช่น 

การขยายระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตร

เพื่อชดเชยต่อความล่าช้าในการจดทะเบียน 

สิทธิบัตร และการขยายระยะการคุ้มครอง

ลิขสิทธิ์ เป็นตลอดชีวิตของ ผู้สร้ างสรรค์

และอีก 70 ปีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ 

ความตาย เป็นต้น

อนึ่ง นอกจากความตกลง TPP แล้ว ในการเจรจา

ความตกลง RCEP ประเทศคู่เจรจาบางประเทศได้พยายาม

ผลักดันให้มีการกำาหนดมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สิน 

ทางปัญญาในลักษณะทริปส์พลัสเช่นกัน ดังนั้น ผู้เขียน

จึงเห็นว่า การรุกคืบของกระแสทริปส์พลัสผ่านการจัดทำา 

Mega-FTA เป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีความสำาคัญ 

และควรมีการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด สำาหรับ

ทุกภาคส่วน อาทิเช่น ภาครัฐ ที่เป็นผู้กำาหนดนโยบาย  

ให้การคุ้มครอง บริหารจัดการ และสนับสนุนให้เกิด 

การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา  

ภาคธุรกิจ ที่เป็นทั้งผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะที่เป็นต้นทุนการผลิตสินค้า 

(1) A broader scope of protectable subject 

matters. The new covered categories are, 

for instance, new uses of known product, 

new methods of using a known product, 

new processes of using a known product, 

partial designs, sound marks, scent marks, 

etc.

(2) An upgrade of protection level for the existing 

subject matters: This includes, among other 

things, the prohibition against the use of 

the undisclosed test or other data (data 

exclusivity) by a third party in support of 

marketing approval.

(3) An extension of protection term. The 

examples are the adjusted protection term 

for patents to compensate any delay in 

patent registration, and a longer term of 

copyright protection to last as long as a 

lifetime of the copyright author and 70 years, 

in addition, from the author’s death.

In an attempt to follow the changing course 

of directions similar to TPP Agreement, some RCEP 

parties are pushing forward the TRIPS-Plus provisions 

to the RCEP negotiations. In the author’s viewpoint, the 

progress of TRIPS-Plus through the establishment of 

Mega-FTA is a significant external variable that needs 
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และบริการ ภาคการศกึษา ทีเ่ปน็ผูส้รา้งสรรค ์ผูว้จัิยและพฒันา

ทรพัยส์นิทางปญัญา และเปน็แหลง่เพาะบม่ทรพัยากรบคุคล

ของชาติ และภาคประชาสังคม ที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภค 

และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสะท้อนให้ภาคส่วนอ่ืนเห็นถึง 

ความต้องการในทางด้านสังคม เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

ในการเตรียมการรองรับ หรือปรับตัว ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

ภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน หากไทยเข้าร่วม

เป็นภาคีความตกลง TPP หรือ FTA ฉบับอื่นที่มีการกำาหนด

มาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สูงขึ้น ทั้งนี้ 

เพื่อแสวงหาโอกาสอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

และสังคมโดยส่วนรวมต่อไป ●

close observation and monitoring by the concerned 

parties namely;- first, the government sector which is 

responsible for developing policies and ensuring the 

protection, administration, and promotion of IP creation 

and commercial exploitation; second, the business sector 

which plays a major role as IP creators and users; third, 

the academic sector whose contribute as IP creators, 

leaders for research and development, and providers of 

the national education infrastructure cture and; forth, the 

civil society which collectively represents the consumers 

and voices the social issues to be heard by other 

sectors. With the ultimate goal of highest benefits of 

the nation and society as a whole, the efforts and input 

from all concerned parties will be considerably helpful in 

preparing Thailand, in both active and passive manners, 

for becoming a partner in the TPP Agreement or any 

other FTAs in the future which would expectedly have a 

higher standard of IP protection. ●
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มิติใหม่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Trademark Registration in New Perspective

กรมไดด้ำาเนนิการพฒันาระบบบรหิารงานจดทะเบยีน

เครื่องหมายการค้าใหม่ โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ทั้งระบบเพื่อทดแทนระบบเดิมทั้งหมด โดยปรับ

เปลี่ยนกระบวนงานต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ให้การรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารวดเร็วย่ิงขึ้น  

โดยพฒันากระบวนงาน ขัน้ตอนการจดทะเบยีน การปรบัปรงุ

ฐานขอ้มลูใหมใ่หเ้ขา้สูร่ปูแบบอเิลก็ทรอนกิส ์การจดทะเบยีน

สามารถดำาเนินการได้โดยไม่ต้องรอจัดทำาแฟ้มทะเบียน  

การเบิกจ่ายแฟ้มคำาขอ การสั่งการต่างๆ ของนายทะเบียน

สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบได้ทันที ทำาให้การจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้ามีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

ระบบงานแบบใหม่นี้มีรูปแบบการทำางานที่สำาคัญ

ได้แก่ ระบบยื่นคำาขอ/คำาร้องผ่านทางอินเตอร์เน็ต (e-Filing) 

ระบบการชำาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร (e-Payment) 

รองรับการทำางานที่บ้านของเจ้าหน้าที่ (Work at Home) 

ระบบไร้กระดาษ (paperless) ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Signature) และสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสำานักงาน

เครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เป็นต้น

The Department of Intellectual Property has recently 

introduced a revolutionary change to the trademark 

registration management system by overhauling the 

entire information system used to facilitate day-to-day 

operations related to registration of trademarks. With 

the new information system, the outdated, redundant, 

inefficient workflow processes were eliminated to shorten 

the time required for registering trademarks. The overall 

workflow system and registration process were revised 

and improved, and the database was converted and 

transferred into electronic format. With capabilities 

enabled by advanced IT system, the registration can 

now be carried out at once without wasting time on the 

obsolete step involving manual preparation of register files, 

as the old system required. Internal application retrieval 

requests and the Registrar’s instructions can be quickly 

processed through this new information system which 

allows users to key in and save the information related 
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Management	System	for	Trademark	Registrationระบบบริหารงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การพฒันาระบบบรหิารงานจดทะเบยีนเครือ่งหมาย 

การค้าแบบใหม่นี้ เรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบ 

การทำางาน และช่วยให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  

เจา้หนา้ที ่และการบรหิารงานจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้

ในภาพรวม 

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากระบบบริหารงาน

จดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารยืน่คำาขอ/

คำาร้อง เกี่ยวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าผ่าน 

ทางอินเตอร์เน็ต (e-Filing) ได้อีกช่องทางหนึ่ง จากเดิม 

to requests, instructions, etc. immediately. This certainly 

makes the whole process of trademark registration 

considerably more convenient and timely. 

 The new electronic-based workflow system 

consists of several significant modules as follows:- e-Filing 

of Applications/Requests, e-Payment via bank, paperless 

module, and e-Signature module. The new IT system is 

designed to support work-at-home feature, allowing the 

Department’s officials to perform their trademark-related 

tasks even though they are not physically at their offices. 

The new database enables users to create networks and 

connection with other IP offices in foreign countries.

The development of trademark registration 

management system on the basis of advanced IT system 

is regarded as a revolutionary new way of working which 

is beneficial to the public, the Department’s officials 

and employees, and the overall aspects of trademark 

registration management.
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ที่ต้องยื่นคำ าขอจดทะเบียนโดยตรงที่ กรมทรัพย์ สิน 

ทางปัญญา หรือยื่นผ่านสำานักงานพาณิชย์จังหวัดต่างๆ 

โดยสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

www.ipthailand.go.th เลอืกหวัข้อ บรกิารออนไลน ์-> ระบบ 

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (e-Filing) สำาหรับประชาชน 

และสมัครสมาชิกเพื่อกำาหนด Username และ Password 

เข้าใช้งาน ระบบจะแจ้งผลการสมัครทาง e-mail ที่ระบุ 

ในการสมัครเข้าใช้งานทันที ผู้สมัครต้องเข้าไปยืนยันตัวตน

และเข้าสู่ระบบได้ทันที

นอกจาก น้ียั งสามารถสืบค้นและตรวจสอบ 

ความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูป คำา รวมทั้ง 

การติดตามสถานะการจดทะเบียน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางมาที่กรม ซึ่งปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ให้บริการสืบค้นเครื่องหมายการค้าผ่านระบบออนไลน์โดย 

ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย จากเดมิจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม 100 บาท/

ชั่วโมง

ในสว่นของการปฏบิตังิานของเจ้าหนา้ทีน่ัน้ กระบวน

งานทั้งหมด ตั้งแต่ การตรวจสอบความเหมือนคล้าย  

การพิจารณาสั่งการ การประกาศโฆษณา การคัดค้าน  

การอุทธรณ์ การออกหนังสือสำาคัญ การจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลง และการดำาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะอยู่

ในรูปแบบของระบบไร้กระดาษ (paperless) และสามารถ

รองรบัการทำางานทีบ่า้น (Work at Home) เจา้หนา้ทีส่ามารถ 

ใช้ระบบจากที่บ้านได้และสามารถปฏิบัติงานโดยไม่จำากัด

To explain in details the advantages to the public 

of the new management and workflow system, the 

applicants are now able to file trademark applications/

requests via E-filing in addition to the customary method 

that requires the submission of application-related 

documents directly to the Department of Intellectual 

Property in Bangkok or the Provincial Commercial Offices 

located in other provinces. To use the E-filing feature, the 

applicants just visit the Department’s website at www.

ipthailand.go.th, then select the tab Online Services ➜ 

Trademark e-filing. The website users could subscribe 

the website membership which will require each individual 

user to set his/her username and password for log-in. 

The system will immediately send a reply message 

informing the subscriber of the subscribing membership 

result/status to the subscriber’s e-mail address. Then, 

the subscriber will be able to immediately proceed with 

the verification and getting an access to the system.

Furthermore, the system also allows the member 

users to search and inspect trademark visual images kept 

in the Department’s database to check whether a similar 

or identical mark has already been registered, and track 

the status of their applications. These can be done on 

the internet rather than making a trip to the Department, 

helping the applicants save both time and costs. Now, 

the trademark searching service by the Department of 

Intellectual Property is available online free-of-charge;- it 

used to be fee-based service at the rate of THB 100/hour.

With respect to the internal operations performed 

by the Department’s officials and employees, all tasks 

to be performed under the newly implemented workflow 

system, ranging from the trademark examination, 

forwarding instructions, publication of advertisements, 

handling oppositions and appeals, issuing official 

documents/correspondence, to registering changes to the 

existing records, and other relevant tasks, are paperless 

TM
R
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and supportive of work-at-home arrangement or, in 

other words, the Department’s officials can simply work 

anywhere and anytime. The new system also enables 

the issuing of notices of application result and certificates 

of registration through the use of E-signature module.

In addition, the Department’s new database has 

been designed to allow connection and exchange of 

information stored in the database of foreign trademark 

offices, the World Intellectual Property Organization 

(WIPO), and the ASEAN Economic Community (AEC), 

and to support the operations involving the international 

trademark registration under Madrid Protocol. To ensure 

stability and non-disruption of service provision, the 

expanded capabilities of the new system also include the 

contingency system in case of emergency or catastrophic 

disaster (DR-Site). 

The Department of Intellectual Property is hopeful 

that, after the implementation of the new management 

system and workflow process specifically designed for 

trademark registration, the Department’s services would 

be more convenient, timely, and cost effective to all 

trademark owners and the public. Our services are in the 

process of transitioning to e-Government system which 

would eventually result in improved efficiency in serving 

the State and the public. ●

เวลาและสถานที่ รวมทั้งมีระบบการออกหนังสือแจ้งผล 

การจดทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน

โดยใช้ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) 

นอกจากนี้  ระบบฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยง 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำานักงานเครื่องหมายการค้า 

ต่างประเทศ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และรองรับการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่าง

ประเทศตามพิธีสารมาดริดได้ (Madrid Protocol) รวมทั้งมี

ระบบสำารองเพื่อป้องกันกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (DR-Site) 

เพื่อให้การบริการมีเสถียรภาพ และให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

การนำาระบบบริหารงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

แบบใหม่นี้ จะช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและ

ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และทำาให้การบริการของกรมฯ  

เข้าสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ (e-government) ที่ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้กับภาครัฐและประชาชน 

ต่อไป ●

e-governmentDIP
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รุกเพื่อความยั่งยืนของชุมชนด้วย GI
Be Proactive to Sustain Local Economy with GI

1. GI คือ อะไร
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นถึงความสำาคัญ 

ในการส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยต่ืนตัวเก่ียวกับทรัพย์สิน

ทางปัญญาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

หรือเครื่องหมายการค้า ไปจนถึงการปราบปรามการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สำาคัญ

อีกหนึ่งอย่างที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำาคัญ 

ไม่แพ้ด้านอื่นๆ ซึ่งผูกพันกับชีวิตประจำาวันของเราๆ  

เป็นอย่างยิ่ง คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical 

Indication หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า GI

GI คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่ง 

ผลติทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่คณุภาพหรอืชือ่เสยีงของสนิคา้นัน้ๆ 

เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือน

เป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มา

ของสนิคา้ เชน่ สม้โอนครชยัศร ีเปน็สม้โอพนัธุท์องดแีละพนัธุ์

ขาวน้ำาผึง้ ซึง่ปลกูในอำาเภอนครชยัศร ีอำาเภอสามพรานและ

อำาเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มรีสจดักลมกลอ่ม หวาน

อมเปรีย้ว ไมม่รีสขมหรอืรสซา่ ซึง่ตา่งจาก สม้โอขาวแตงกวา

ชัยนาท ปลูกในจังหวัดชัยนาทมีรสฉ่ำาหวานซ่อนเปร้ียว

กำาลังเหมาะ มีเนื้อสีน้ำาผึ้งทองและเนื้อแห้ง นอกจากส้มโอ 

1. What is GI?
The Department of Intellectual Property has been 

deploying its resources to promote public recognition 

of the importance of intellectual property:- copyright, 

patents, and trademarks, etc. as well as the necessity of 

suppression measures to curb infringement of intellectual 

property. Apart from the copyright, patent and trademark, 

there has been another category of intellectual property 

whose importance and potential does not pale in 

comparison to the just-mentioned types of IP, which is 

also closely associated with our day-to-day lives; that is, 

Geographic Indication or called in short as GI.

GI is a name or sign used on a product to identify 

its specific geographical origin with the implication that 

it possesses the qualities, characteristics or reputation 

that are attributable to its production in that particular 

region. In this respect, GI is considered a local brand 

guaranteeing the qualities and origin of the product. 

The example is Nakornchaisri Pomelo which refers to 

2 cultivars of pomelo:- one is Thong Dee, the other 
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ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรแล้ว สินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

ก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ไทยได้ เช่น ศิลาดล

เชียงใหม่ เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ทำาจากเนื้อดินดำา เคลือบ 

สีเขียว มีความใส และมีรอยราน เมื่อเคาะแล้วจะมีเสียง 

ก้องกังวาน ไวน์ที่ราบสูงภูเรือเป็นไวน์ที่มีกรรมวิธีการผลิต

เฉพาะตวั เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพตามกรรมวธิทีีป่ฏบิตัสิบืตอ่กนัมา 

ผลิตบนที่ราบสูงภูเรือ จังหวัดเลย 

2. บทบาทกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริม 
สนับสนุน GI ไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วางแนวทางการพัฒนา

สินค้า GI ของไทยเป็น 3 ส่วนใน 2 มิติ ซึ่งจะต้องดำาเนิน

การไปพร้อมๆ กัน คือ 

1) “การขึ้นทะเบียน GI” กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

จะส่งเสริมให้เกิดการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาภูมิศาสตร์ใน

ประเทศไทยและชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญในการขึ้นทะเบียน  

พร้อมเข้าไปช่วยเหลือการขึ้นทะเบียนอย่างครบวงจร  

และคัดเลือกสินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพทางการตลาด 

เพื่อยื่นจดทะเบียนในต่างประเทศ

is Khao Nam Poeng. Pomelos of these 2 cultivars are 

grown in Nakornchaisri District, Sam Phran District, 

and Phutthamonthon District; all are in Nakorn Pathom 

Province. In terms of flavor, these 2 cultivars are delicately 

tasty, sweet with a tinge of sourness, and leave no 

tingling or bitter aftertaste. They are different from Chainat 

Khaotangkwa Pomelo grown in Chainat Province which 

offers a balanced flavor of juicy sweetness and a slight 

trace of acidity. For Chainat Khaotangkwa, the pomelo 

flesh inside is usually dry and in golden or honey-like 

color. Apart from agricultural products, the handicrafts and 

industrial products are also eligible for Thai GI registration. 

The example is Chiang Mai Celadon which is a glazed 

earthenware made from ball clay. Once baked, the layer 

of glaze applied on Chiang Mai Celadon will produce a 

glossy, green coat and a crazing effect on the surface 

of finished pieces of product. One of the distinctive 

features of Chiang Mai Celadon is its clear sound with 

echo when striking a Celadon piece. The other example 

of GI agri-food products already registered is Phurua 

Plateau Wine. Raw materials for wine-making are grown 

on Phurua Plateau in Loei Province and the wine-making 

process which is unique and traditional has been carrying 

on from generation to generation.

2. DIP’s roles in promoting Thai GI
The Department of Intellectual Property has 

engineered a roadmap for Thai GI product development, 

covering the following 3 domains in 2 dimensions that 

would be simultaneously executed.

1) “GI registration”. The Department aims to 

boost more applications for GI registration in Thailand, 

educate the public about the advantages of GI registration, 

facilitate the registration activities in all respects, and select 

Thai GI products with promising marketing potential to 

be registered in other countries as well.
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ปัจจุบันโครงการที่สำาคัญในการส่งเสริมการขึ้น

ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภูมิศาสตร ์คอื “โครงการหนึง่จงัหวดั หนึง่

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะส่ง 

เจ้าหน้าที่ลงพื้นทีี่ ซึ่งมีสินค้าที่มีศักยภาพเป็น GI เพื่อให้ 

ความรู้และชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของการข้ึนทะเบียน 

ย่ิงไปกว่านั้นกรมฯ ยังมีแผนที่จะทำากิจกรรมในเชิงรุก 

ในการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำาคำาขอให้แก่ชุมชน 

ทีม่ศีกัยภาพอีกดว้ยเพือ่ใหเ้กดิคำาขอทีส่มบรูณพ์รอ้มทีจ่ะขึน้

ทะเบียนเป็น GI ไทย

2) “ระบบควบคมุ” กรมทรพัยส์นิทางปญัญาจะเขา้ไป

ช่วยเหลือและพัฒนาระบบควบคุม รวมถึงการสนับสนุน

งบประมาณ สานรับการตรวจสอบรับรองระบบควบคุม

ภายในของชุมชน ซึ่งการเข้าไปการเข้าไปส่งเสริมสนันสนุน 

ระบบควบคุมนั้นจะส่งผลให้ชุมชนมีกระบวนการผลิตท่ีมี

มาตรฐาน มีกระบวนการทำางานอย่างมีระบบซึ่งส่งผลให้

ได้คุณภาพของสินค้ามีคุณภาพสม่ำาเสมอและรักษาไว้ซ่ึง

ภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีแผนที่จะผลักดันให้ 

ทุกสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI ไทยมีระบบควบคุม

ภายในของตัวเองให้ครบทุกสินค้าภายในปี 2560 โดยเป็น

อีกหนึ่งกิจกรรมเร่งด่วนที่กรมฯ ให้ความสำาคัญเพื่อรักษา

คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า GI ไทยให้เป็นที่ยอมรับ

กับผู้บริโภค

3 )  “การตลาด”  กรมทรัพ ย์สินทางปัญญา 

สร้างโอกาสและจัดพื้นที่ เป็นช่องทางการขายให้กับ 

ผู้ประกอบการสินค้า GI เพื่อให้มีโอกาสเข้ามาทำาตลาดใน

At present, the Department is steering an initiative 

called “One Province, One GI: Goods with Potential to be 

GI” project to promote GI registration of Thai products. 

Under this project, the Department’s officials will visit 

regions which are the places of origin of goods that have a 

good prospect to become GIs. By being physically there, it 

is a great opportunity for the Department’s staff to directly 

deliver knowledge and information about GI and convince 

the locals of the importance and advantages of having 

their products with distinctive qualities and characters 

registered as GIs. The Department has also adopted an 

action plan to proactively assist the communities with 

potential for GI registration in preparing applications for 

Thai GI registration by providing sufficient funding for 

such purpose.

2) “Control System”. The Department of 

Intellectual Property is to take part in the development 

of GI control system, provision of budgetary assistance, 

and the certification of the community’s internal controls. 

The Department’s support and assistance related to 

the control system will help maintain the standard 

of production processes and systemize operational 

procedures carried out by the communities. This will 

eventually lead to consistency of product quality and the 

continuation of traditional wisdom.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา Department of Intellectual Property82



โมเดิร์นเทรดรวมทั้งทำาการส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลสินค้า GI 

ผ่านช่องทางต่างๆ ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมี

โครงการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในการพฒันาสนิคา้ GI เพ่ือ

ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดยุคใหม่เพ่ิมมากย่ิงข้ึน

งาน GI Market คืองานใหญ่ประจำาปีที่กรมฯ ให้

ความสำาคัญเพราะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการใน

การสร้างช่องทางตลาด สร้างเครือข่าย และผู้บริโภคได้มี

โอกาสพบกับของดีของแท้ของหายากที่ปกติไม่สามารถหา

ได้ในท้องตลาดทั่วไป ย่ิงไปกว่าน้ันกรมฯ ยังสร้างโอกาส

ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 

เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวเองและการส่งออก เช่น 

งาน THAIFEX เป็นต้น และในอนาคตกรมฯ ยังวางแผน 

ที่จะเข้าร่วมงานอื่นๆ เพ่ิมเติม นอกจากน้ันยังมีมาตรการ

ส่งเสริมด้านการตลาด อีกมาตรการหนึ่ง คือ การส่งเสริม 

ให้แหล่งผลิตสินค้า GI เป็นที่รู้จักและต่อยอดเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจภายในชุมชน 

As another proactive initiative led by the Department 

of Intellectual Property, nearly all of Thai GIs would have 

internal systems in place within 2017. This initiative is 

one of the urgent tasks of the Department to ensure that 

the quality and standard characteristics of Thai GIs are 

maintained and continually acceptable to consumers.

3) “Marketing”. To assist GI business owners 

in creating marketing opportunity, the Department of 

Intellectual Property has made arrangements to obtain 

shelf space in the modern trade stores for GI products, 

along with the dissemination to a broader public of GI 

products information through a variety of channels. In 

the future the Department also has a plan to support 

and assist business owners in tailoring their GI products 

to better meet the trend of new market.

“GI Market” is always an important annual event 

held by the Department, opening new opportunities for 

Thai business owners to create more marketing channels 

and build networks with other business operators. On 

the consumer side, this is a good opportunity to shop 

genuine, rare items of product which are usually not 

available in the market. To encourage business operators’ 

self-improvement and boost export, the Department 

has made arrangements for Thai business operators to 

attend international trade exhibitions e.g. THAIFEX, etc. 

as well as other exhibitions in the future. In addition to 

marketing promotion efforts as mentioned above, the 

Department’s further goal is to promote the GIs’ places 

of origin to make them well-known in a wider public 

and to be tourists’ destinations to serve the purpose of 

economic sustainability within the community. 
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3. What products have already been registered 
as GIs?

At present (as of April 5, 2016) there are 133 

applications filed for GI registration, consisting of 

applications of 116 Thai products and 17 foreign products

 Recently filed applications of Thai products 

include Hawm Gra Dang Ngah Narathiwat Rice from 

Narathiwat Province, Bang Krathum Sun-Dried Banana 

from Phitsanulok Province, Nam Hom Rat Buri Coconut 

from Ratchaburi Province, Suphan Water Chestnut 

from Suphan Buri Province, and Prachin Durian from 

Prachinburi Province.

 Recently filed applications of foreign products 

are Kampot Pepper from Cambodia, Kampong Speu 

Palm Sugar from Cambodia, and Grana Padano Cheese 

from Italy.

3. มีอะไรบ้างที่เป็น GI
ปัจจุบัน (ณ 5 เมษายน 2559) มีการยื่นคำาขอ GI ต่อ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น 133 คำาขอ เป็นคำาขอไทย 

116 คำาขอ ต่างประเทศ 17 คำาขอ

คำาขอไทยที่ยื่นเข้ามาล่าสุด ได้แก่ ข้าวหอมกระดังงา

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก มะพร้าวน้ำาหอมราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

แห้วสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี และทุเรียนปราจีน จังหวัด

ปราจีนบุรี

คำาขอตา่งประเทศทีย่ืน่เขา้มาลา่สดุ ไดแ้ก ่พรกิไทยกำา

ปอต และน้ำาตาลโตนดกำาปงสปือ จากประเทศกัมพูชา เนย

แข็งกรานา พาดาโน จากประเทศอิตาลี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียน GI แล้วทั้ง

สิ้น 78 สินค้า เป็น GI ไทย 67 สินค้า GI ต่างประเทศ 11 

สินค้า ไดแ้ก ่สรุา PISCO จากเปร ูCHAMPANGE จากฝรัง่เศส 

COGNAC จากฝรั่งเศส ไวน์ BRUNELL DE MONTALCINO 

จากอิตาลี แฮม PROSCIUTTO DI PARMA จากอิตาลี 

SCOTCH WHISKY จากสก๊อตแลนด์ ไวน์ Napa Valley 

จากสหรัฐอเมริกา และสุรา Tequila จากประเทศเม็กซิโก  
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ไวน์ Barbaresco จากอิตาลี ไวน์ Barolo จากอิตาลี และ

กาแฟบวนมาถวด จากเวียดนาม ●

 The Department of Intellectual Property has 

already granted registration of 78 GIs in total; 67 are 

Thai GIs and 11 are foreign GIs. These eleven foreign GIs 

are PISCO (spirit) from Peru, CHAMPANGE from France, 

COGNAC from France, BRUNELL DE MONTALCINO 

(wine) from Italy, PROSCIUTTO DI PARMA (ham) from 

Italy, SCOTCH WHISKY from Scotland, Napa Valley (wine) 

from the United States of America, Tequila (spirit) from 

Mexico, Barbaresco (wine) from Italy, Barolo (wine) from 

Italy, and BUON MA THUOT (coffee) from Vietnam. ●
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การคุ้มครองลิขสิทธิ์และระงับข้อพิพาทในยุคดิจิทัล
Copyright Protection and Dispute Settlement in Digital Age

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิด

นวตักรรมใหม่ๆ  ดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาและกอ่ใหเ้กดิการ

เปลี่ยนแปลงต่อทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาค

การจำาหน่ายสินค้าที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ไม่ว่าจะเป็น เพลงออนไลน์ ภาพยนตร์ออนไลน์ เกมส์

ออนไลน์ และอีบุ๊ค (e-book) เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงรูป

แบบการดำาเนินธรุกจิทีอ่าศยัสือ่ดจิทิลัและการจำาหนา่ยสนิค้า

โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต จึงเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้างขวางโดยผู้ใช้งานบน

สื่ออินเทอร์เน็ตและ ผู้จำาหน่ายสินค้าออนไลน์ ซ่ึงนำาไปสู่

ความขัดแย้งและมีข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญามาก

ขึ้นตามไปด้วย 

ภาครัฐจึงจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับแนวทางการ

คุ้มครองและปกป้องสิทธิในงานทรัพย์สินทางปัญญาบนส่ือ

อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิด

ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ขณะเดียวกัน จำาต้องมีกระบวนการระงับ

ข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพมาช่วยอำานวยความสะดวกใน

การระงบัขอ้พพิาทใหแ้กคู่พ่พิาท ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีคลอ่งตวั 

และสอดรบักบัสถานการณก์ารละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาที่

เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล

Fast-paced technological advancement has 

brought about innovations in area of intellectual property 

which in turn is leading to changes in the manufacturing, 

service, and distribution of IP-related products e.g. online 

musics, movies, games, and e-books, etc. Changes in the 

way to conduct business by relying more on the digital 

media and internet are followed by extensive intellectual 

property infringement by the internet users and online 

vendors. Due to a massive scale of IP infringement, a 

soaring number of conflicts and disputes related to the 

intellectual property follows suit. 

It is thus necessary for the government sector to 

ensure that the preventive measures and protection of 

intellectual property rights on internet media is effective 

enough to solve the infringement problem. In the 

meanwhile, the responsible government agencies have 

to make sure that, in addition to the above protection 

mechanisms, there is in place effective judiciary 

procedures to facilitate settlement of disputes in a timely 

and flexible manner that best fits with the skyrocketing 

rate of IP infringement in this digital age.
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ในส่วนของการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต 

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แก้ไข

ปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้สอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล จนกระทั่งปี 

พ.ศ. 2558 ได้ดำาเนินการเป็นผลสำาเร็จ ส่งผลให้พระราช

บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับในวันที่ 

4 สิงหาคม 2558 ท่ามกลางกระแสตอบรับในยุคที่รัฐบาล

ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและการต่ืนตัวของผู้ใช้ส่ือ

สังคมออนไลน์ 

หลักใหญ่ใจความของพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลหรือการคุ้มครอง

ลิขสิทธิ์จากการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้

1. เพิ่มบทนิยามคำาว่า “ข้อมูลการบริหารสิทธิ” 
“มาตรการทางเทคโนโลยี” และ “การหลบเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยี”

ข้อมูลการบริหารสิทธิ” ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่บ่งบอก

ว่าผู้สร้างสรรค์คือใคร เจ้าของลิขสิทธิ์คือใคร ปีที่สร้างสรรค์

ผลงานอันมีลิขสิทธิ์คือปีใด โดยข้อมูลน้ีอาจจะเป็นภาษา

สามัญที่สามารถอ่านได้ รวมถึงตัวเลขหรือรหัสที่ใช้แทน

ข้อมูลเหล่านั้นด้วย เช่น เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ 

(International Standard Book Number: ISBN) และรหสังาน

ดนตรีกรรมมาตรฐานสากล (International Standard Musical 

Work Code: ISWC) เป็นต้น

“มาตรการทางเทคโนโลย”ี คอื เทคโนโลยทีีอ่อกแบบ

มาเพื่อป้องกันการทำาซ้ำาหรือควบคุมการเข้าถึงงานอันมี

ลิขสิทธิ์ เพื่อที่เจ้าของงานลิขสิทธิ์จะได้ป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้า

มาใช้งานลิขสิทธิ์ของตนโดยไม่ชอบ เช่น การใส่รหัสผ่าน 

(password) หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ารหัส (encryption) 

With respect to the protection of copyright, on the 

Internet the Ministry of Commerce by the Department 

of Intellectual Property had been working on amending 

the Copyright Act B.E. 2537 (1994) to deal with the 

fast-changing world of technology. In 2015 the efforts 

to amend this law eventually bore fruit. The Copyright 

Act B.E. 2537 (1994) as amended by the Copyright Act 

(No.2) B.E. 2558 (2015) came into force on August 4, 

2015. This has happened at the right time when the 

government pushes the digital economy policy and the 

use of social media is tremendously widespread.

The Copyright Act (No.2) B.E. 2558 (2015) 

essentially deals with the digital or the protection of 

internet/online copyright as discussed below.

1. Addition of new terms with definitions 
for:- “Rights Management Information” 
(RMI), “Technological Protection Measures” 
(TPM), “Circumvention of Technological 
Protection Measures”.

“Rights Management Information”. The examples 

are the information identifying the author, copyright owner, 

or the year in which the author created work. RMI could 

be in such form as any legible ordinary language, numeral, 

or code e.g. International Standard Book Number (ISBN), 

International Standard Musical Work Code (ISWC), etc.

“Technological Protection Measures” means the 

technology designed to prevent the reproduction or 

control access to the copyrighted work. This technology 

is intended to help copyright owners to protect their 

work from unauthorized access by use of password or 

encryption technique.

The examples of technological protection 

measures are:- a copyright owner produces and sells CDs 

containing his/her own copyrighted songs and uses the 
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ตัวอย่างการใช้มาตราทางเทคโนโลยี เช่น เจ้าของ

ลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียงผลิตซีดีเพลงออกจำาหน่ายและ  

ใช้มาตรการทางเทคโนโลยีป้องกันไม่ให้มีการทำาซ้ำาซีดี

เพลงนั้น หรือเจ้าของลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมที่อยู่ในรูปสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ได้ใช้มาตรการทางเทคโนโลยี

กำาหนดจำานวนครัง้หรอืระยะเวลาทีผู่ใ้ชส้ามารถอา่น e-book 

นั้นได้ เป็นต้น

“การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” คือ  

การกระทำาใดๆ ที่ทำาให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล 

เช่น การถอดรหัส (decryption) การเจาะรหัส (password 

hacking) ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาเข้าถึงงาน

ลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

2. คุ ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ (Rights 
Management Information)

หากมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหาร

สิทธิ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ เช่น  

การลบลายน้ำาที่แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ออก 

จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3. คุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี 
(Technological Protection Measures)

กรณีมีการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี  

ให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี เช่น  

การถอดรหัส (decryption) กล่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือ

ทีวีดิจิตอล การเจาะรหัส (password hacking) หรือการแฮก

พาสเวิร์ดสำาหรับเข้าอ่านบทความในเว็บไซต์ เป็นต้น

technology to prevent the reproduction of the songs; or 

a copyright owner of an e-book version of literary work 

uses the technology to limit the frequency or time duration 

for viewers to read his/her e-book, etc.

“Circumvention of Technological Protection 

Measures” means any acts taken to disable the 

Technological Protection Measures. The examples are 

decryption, hacking of password earlier set up by a 

copyright owner to prevent unauthorized use of his/

her work.

2. Protection of Rights Management 
Information (RMI) 

 Removal or alteration of RMI of any copyrighted 

work e.g. removal of proof-of-ownership watermark from 

e-book is deemed an act of RMI infringement.

3. Protection of Technological Measures
 The circumvention of technological protection 

measures e.g. decryption of satellite or digital TV signal, 

password hacking to read online articles, etc. is deemed 

an act of infringement of the technological measures.

4. Liability Limitation of ISP
The provisions governing this matter are intended 

to solve the widespread problem of copyright infringement 

on internet, setting forth that a copyright owner is entitled 

to file a motion with the court for an injunction directing 

an internet service provider (ISP) to either refrain from 

continuing its alleged act of infringement or take the 

copyrighted work in question out of its computer system. 

On the other hand, the amendment has also provided 

for a wider scope of liability limitation of ISP which is 

applicable to the case where the infringement act on 

the ISP’s computer system is not under the oversight, 

initiation, nor direction of such ISP.
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4. จำากัดความรับผิดของผู ้ ให ้บริการทาง
อินเทอร์เน็ต (Liability Limitation of ISP) 

บทบัญญัติในเรื่องนี้เป็นมาตรการที่มีขึ้นเพื่อแก้ไข

ปญัหาการละเมิดลขิสทิธิท์างสือ่อนิเทอรเ์นต็ ซึง่เกดิขึน้อยา่ง

แพร่หลายในปัจจุบัน โดยกำาหนดกระบวนการให้เจ้าของ

ลิขสิทธิ์มีสิทธิยื่นคำาร้องต่อศาลเพื่อมีคำาสั่งให้ผู้ให้บริการ

ระงับการกระทำาที่มีการอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ

นำางานนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และ

กำาหนดเพิ่มข้อจำากัดความรับผิดของผู้ให้บริการดังกล่าว

สำาหรบัการกระทำาละเมดิลขิสทิธิท์ีเ่กดิในระบบคอมพวิเตอร์

ของผูใ้ห้บริการโดยทีผู่ใ้หบ้รกิารมใิชผู่ค้วบคมุ รเิริม่ หรอื สัง่การ 

ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ 

“ผูใ้หบ้รกิาร” ตามกฎหมาย อาจเปน็ไดท้ัง้ ผูใ้หบ้รกิาร

แก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เช่น TRUE, AIS, TOT 

เป็นต้น และผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อ

ประโยชน์ของบุคคลอื่น เช่น YouTube, Facebook เป็นต้น

ขั้นตอนการดำาเนินการคือ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์

ในระบบคอมพวิเตอรข์องผูใ้หบ้รกิาร เจา้ของลขิสทิธิต์อ้งยืน่

คำาร้องขอต่อศาลเพ่ือมีคำาสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิด

ลขิสทิธิน้ั์น โดยคำารอ้งตอ้งมรีายละเอยีดทีส่ำาคญั เชน่ ช่ือและ 

ที่อยู่ของผู้ให้บริการ งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด

ลิขสิทธิ์ หลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และความเสีย

หายที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

เมื่อศาลได้รับคำาร้องแล้ว ศาลจะทำาการไต่สวน  

หากเห็นควรอนุญาต ศาลจะมีคำาสั่งให้ผู้ให้บริการระงับ 

การกระทำาท่ีอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือนำางานท่ีอ้างว่า 

ได้ทำาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของ

ผู้ให้บริการภายในระยะเวลาที่ศาลมีกำาหนด โดยเจ้าของ

ลิขสิทธิ์จะต้องดำาเนินคดีต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะ

เวลาที่ศาลมีคำาสั่ง ในกรณีที่ผู้ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม 

หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของ 

ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการได้ดำาเนินการตามคำาสั่งศาลแล้ว 

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระทำาที่อ้างว่าเป็น 

การละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นนั้น (Safe Harbor)

The term “Service Provider” under the law includes 

both descriptions of service provider as follows:- one is 

any service provider whose services involve the provision 

of internet access to its customers, e.g. TRUE, AIS, 

TOT; and the other is the service provider who serves 

customers by storing computer data/information in the 

interests of other persons, e.g. YouTube, Facebook, etc.

To obtain the court’s injunction against the 

copyright infringement committed on the ISP’s computer 

system, the copyright owner needs to follow these steps:- 

file a motion with the court for the issuing of injunction, 

whereas the motion must contain all required information 

e.g. name and address of the ISP, details of copyrighted 

work allegedly being infringed, evidence showing the 

infringement of copyright, the damage sustained from 

infringement, etc.

After receiving the motion, the court will conduct 

hearing. If considered reasonable to grant in favor of 

the copyright owner, the court will issue an injunction 

instructing the ISP to suspend the alleged infringement 

act or remove the copyrighted work at issue from the 

ISP’s computer system within a time period as directed 

by the court. Provided the ISP has already followed the 

court order and the court findings later reveal that the 

infringing act on the ISP’s computer system is not under 

the oversight, initiation, nor direction of such ISP, the ISP 

will not be liable for the alleged infringement (Safe Harbor).

5. Exception for Temporary Reproduction
The example of the temporary reproduction 

exception is a reproduction of e-book by a computer 

system which is temporary and necessary to allow the 

viewer to read the e-book he/she legally bought. In this 

case, the temporary reproduction is not deemed the 

copyright infringement by the reader.
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5. ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์การทำาซำ้าชั่วคราว 
(Exception for Temporary Reproduction)

ตวัอยา่งเชน่ ซือ้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิสม์าอา่น เมือ่จะ

เปดิอา่น ระบบคอมพวิเตอรจ์ำาเปน็ตอ้งทำาซ้ำาหนงัสอืนัน้เพือ่

ให้สามารถอ่านหรือดูได้ ดังนี้ ไม่ถือว่าผู้อ่านละเมิดลิขสิทธิ์

โดยการทำาซ้ำานั้น 

นอกจากการกำาหนดมาตรการในการคุ้มครองและ

ปกปอ้งลขิสทิธิท์างสือ่อนิเทอรเ์นต็ทีก่ลา่วแลว้ กรมทรพัยส์นิ

ทางปัญญา ได้นำากระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก

โดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซ่ึงได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาใช้แก้ไขปัญหา

ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาก่อนที่จะนำาคดีขึ้น

สู่ศาล โดยเฉพาะข้อพิพาทที่มีสาเหตุมาจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นบนสื่ออินเทอร์เน็ตหรือ

การละเมิดออนไลน์ ซึ่งเกิดข้ึนได้ง่าย ทุกเวลาและสถานที่ 

เช่น การนำาเพลง หรือภาพยนตร์ไปแชร์หรือเผยแพร่ทางสื่อ

สังคมออนไลนโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต หรอืการนำาสนิคา้ละเมดิ

เครื่องหมายการค้ามาขายบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ขอ้ดขีองกระบวนการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท คอื สะดวก :  

ขั้นตอนและกระบวนพิจารณาไม่เข้มงวด เคร่งครัด เหมือน

การพิจารณาคดีในศาล รวดเร็ว : การพิจารณาใช้เวลาที่สั้น

และรวดเร็ว ประหยัด : คู่พิพาทไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ใดๆ เป็นธรรม : เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็น

คนกลางในการไกล่เกลี่ย ทำาให้การพิจารณาเป็นธรรม และ

สมประโยชน์แก่คู่พิพาท พึงพอใจ : คู่พิพาทที่เป็นคู่ค้ากัน

สามารถยตุขิอ้พพิาท และรกัษาสมัพนัธภาพทีด่ไีวไ้ด ้ไมต่อ้ง

เผชิญหน้าต่อสู้คดีเหมือนอยู่ในศาล

Apart from the implementation of the aforesaid 

measures to protect the copyright on internet, the 

Department of Intellectual Property has also adopted  

an alternative dispute settlement by mediation which 

has gained popularity in other countries in resolving the 

intellectual property-related disputes prior to seeking 

the court’s intervention. The disputed matter that is of 

particular interest is the one involving the copyright or 

other types of IP being infringed on the internet or online 

infringement. Infringement and disputes of this nature 

happen easily, regardless of time and place, e.g. sharing 

or disseminating musics or movies through online social 

media without proper authorization or selling trademark 

infringing products on internet, etc.

Advantages of dispute settlement by mediation 

are:- convenience - the overall process of mediation is 

fairly flexible and not as stringent as the court procedures; 

timeliness - the mediation process is not lengthy;  

low cost - disputing parties are not required to pay any 

fee; fairness – the Department’s official is assigned to act 

as a mediator, assuring the fairness to the disputing parties 

and the solution that best suits both parties’ needs; and  

satisfaction – while reaching the solution for the conflict, 

the business-partners relationship of disputing parties is 

not ruined, unlike the settings in court where the hostile 

confrontation between two parties cannot be avoided.   

To strengthen the copyright protection system, it 

is necessary to have both effective protection measures 

and the dispute settlement process that is effective, fast, 

and suits the present circumstances of copyright and 

IP infringement.

If any dispute or conflict related to IP infringement 

arises, regardless of whether it takes up the old form 

or a new trend of internet media, the disputing parties 

are now able to bring the matter to the Department of 
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การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในยุคดิ จิทัล นอกจากมี

มาตรการในการคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

ที่มีประสิทธิภาพแล้ว จำาเป็นต้องมีกระบวนการระงับ 

ข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รองรับกับสถานการณ์ 

การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

ท้ัง น้ี  หากมีประเด็นข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท 

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบเดิม หรือเป็นการละเมิด

จากการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต คู่พิพาทสามารถนำาข้อพิพาท

ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทของกรมทรัพย์สิน 

ทางปญัญาแทนการดำาเนนิคดทีางศาล ซึง่จะชว่ย ลดขัน้ตอน 

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย อีกทั้งช่วยลดจำานวนคดีที่เข้าสู่

กระบวนพิจารณาของศาล ●

Intellectual Property to initiate a settlement process, 

instead of bringing the case to the court. In conclusion, 

the overall process of alternative dispute settlement is 

shorter, saves both time and money, and helps reduce 

the number of cases brought to the court. ●
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การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน
Valuation of Intellectual Property to Get Access to Capital Sources

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบให้ 

แก ่ธรุกจิ โดยการนำาไปผลติเปน็สนิคา้เพือ่จำาหนา่ย นอกจากนี ้ 

ยังสามารถอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นั้นไปใช้ผลิตและขายโดยเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

ได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งใช้สำาหรับเป็นหลักประกัน 

ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น ในการใช้

ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา จึงต้องมีการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำ าหนดจำานวนเงิน 

ในการทำาธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงในการประเมินแต่ละครั้ง 

ต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจน 

ในต่างประเทศมีการนำาทรัพย์สินทางปัญญาใช้เป็น

หลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อจากธนาคารเป็นอย่างมาก เช่น 

ในสหรฐัอเมรกิา จากรายงานการศกึษาเรือ่งการใชท้รพัยส์นิ

ทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันในการขอสินเชื่อ  

ของบริษัท Relecura ซ่ึงเป็นบริษัทเก่ียวกับการวิเคราะห์ 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ เดือนพฤษภาคม 2015  

รายงานวา่ จากการวจิยัข้อมลูการโอนสทิธบิตัร จากสำานกังาน

Intellectual property is a type of asset bearing 

economic value and capable of enhancing competitiveness 

and strengthening businesses by either using it directly in 

producing goods to serve the market or indirectly making 

profit by granting others to use the proprietary intellectual 

property for their production and sales in exchange for 

royalty fees paid to the IP owner. In addition to the 

above, the IP owners now have the option to use the 

intellectual property as collateral to secure a loan from 

financial institutions. That explains why it is important 

for business owners to get their assets of intellectual 

property; or IP assets, properly assessed of their values 

which will then be taken into consideration when it involves 

the determination of the amount of money associated 

with to-do transactions. It is essential that the purpose 

of each valuation be clearly identified. 

In many countries e.g. the United States of 

America, the practice of collateralization of IP assets for 
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สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO)  

(http://assignment.uspto.gov) ระหว่างปี 2009 – 2014 

จากสิทธิบัตรที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงจำานวน 333,577  

สิทธิบัตร เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 896,254 รายการ 

พบว่าการนำาไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันมีแนวโน้มสูงขึ้น  

โดยมีบริษัทด้าน Software และ Hardware เป็นผู้นำา 

ในการใช้เป็นหลักประกัน ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม 

ต่างๆ ดงันี ้Digital Data Processing, Digital Communication, 

Medical devices, Semiconductors, และ Transportation 

และกลุม่เทคโนโลยทีีก่ำาลงัเพิม่ขึน้คอืกลุม่ Nanotechnology, 

Lighting, Musical Instrument, และ Food บริษัทที่มีการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน 5 อันดับแรก 

คือ General Motors, Avago, Alcatel-Lucent, Kodak และ 

Freescale สถาบันการเงินที่ให้กู้โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน 5 อันดับแรก คือ JP Morgan 

Chase, Bank of America, Citigroup, Well Fargo, และ 

Wilmington Trust 

สำาหรับประเทศไทย การนำาทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ได้มี 

การออกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นี้ เพื่อเป็น

ชอ่งทางใหมท่ีจ่ะเพิม่โอกาสใหผู้ป้ระกอบการและประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากย่ิงขึ้น เป็น 

การเพิ่มสภาพคล่องและขยายธุรกิจได้มากขึ้น ส่งเสริม

การนำาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

อยา่งเปน็รูปธรรม โดยไดก้ำาหนดใหท้รพัยส์นิทางปญัญาเปน็

ทรัพย์สินประเภทหน่ึงที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ และ 

ให้ความสำาคัญในเร่ืองมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพย์สิน

banks’ credit is growing. According to a report conducted 

by Relecura; a company rendering services in relation 

to IP analysis, on IP financing as of May 2015, patent 

assignments from 2009 – 2014 were considered in the 

study and it yielded 896,254 transactions comprising 

333,577 applications. Please note that this analysis 

was performed based on the patent assignment 

information obtained from the United States of Patent 

and Trademark Office (USPTO). The trend of IP financing 

is generally increasing and the leading software/hardware 

corporations that are actively leveraging their IP assets 

in exchange for finance are in various industries as 

follows:- digital data processing, digital communication, 

medical devices, semiconductors, and transportation, 

and the other industries that are closely following suit 

are the nanotechnology, lighting, musical instrument, 

and food. The first top 5 companies securing loans 

by using IP as collateral are General Motors, Avago, 

Alcatel-Lucent, Kodak and Freescale while the first top 

5 financial institutions advancing loans to companies with 

IP as collateral are JP Morgan Chase, Bank of America, 

Citigroup, Wells Fargo, and Wilmington Trust.

In Thailand the practice of using intellectual 

property assets as collateral is fairly new. The Secured 

Transaction Act B.E. 2558 (2015) which is to come into 

force on July 2, 2016 will provide business owners, 

and even people in non-business sector, a greater 

opportunity to gain access to credit, entailing increased 

liquidity, business expansion, and tangible results of IP 

commercialization. This Act recognizing the economic 

value of intellectual property defines the intellectual 

property as a type of asset capable of being placed as 

collateral to secure loans. To ensure the utilization of IP to 

the maximum extent, financial institutions including other 

relevant parties need to have a good understanding in 

the methodologies applied to assess IP value.
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ทางปัญญา สถาบันการเงิน รวมทั้งผู้เก่ียวข้องจำาเป็นต้อง

มีความเข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือ

ใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งคุม้คา่

ในทางทฤษฎี การประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน 

ทางปัญญาสามารถทำาได้หลายวิธี แต่ที่เป็นที่ยอมรับโดย

ทั่วไป มี 3 วิธีหลัก คือ การประเมินจากต้นทุน การประเมิน

จากราคาตลาด และการประเมินจากรายได้ ซึ่งทั้ง 3 วิธีนี้

เป็นการประเมินมูลค่าที่ใช้สำาหรับทรัพย์สินทั่วไปอยู่แล้ว 

เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น แต่ในกรณีของทรัพย์สิน

ทางปัญญา มีลักษณะสำาคัญคือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถ

จับต้องได้ เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ตลอดจนมี 

ความเสี่ยงในการถูกละเมิดได้ง่าย จึงจำาเป็นต้องมี  

การพิจารณาใช้การประเมินมูลค่าแต่ละวิธีอย่างรอบคอบ 

การประเมนิจากตน้ทนุ (Cost Approach) จะพจิารณา

จากเงินที่ใช้ลงทุนในการสร้างหรือทำาให้ได้มาซ่ึงสิ่งนั้น  

เช่น ในการสร้างภาพยนตร์ 1 เรื่อง จะต้องมีค่าจ้างนักแสดง 

ค่าบันทึกภาพ ค่าเขียนบท ค่าแต่งตัว ค่าแต่งเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ เป็นต้น เทียบเคียงว่าภาพยนต์เรื่องนี้ มีมูลค่า

เท่ากับจำานวนเงินที่ใช้ในการสร้างทั้งหมด แต่วิธีนี้อาจ 

ไมส่ะทอ้นมูลคา่ทีแ่ทจ้รงิของทรพัยส์นิทางปญัญาทีต่อ้งการ

ประเมนิ เนือ่งจากมิไดค้ำานงึถงึระยะเวลาหรอือายกุารใชง้าน

ของทรพัยส์นิทางปญัญา และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัในอนาคต

หรือศักยภาพในการสร้างรายได้และผลกำาไรของทรัพย์สิน

ระหว่างอายุการใช้งาน เช่น การที่ภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว 

ไม่ได้รับความนิยม หรือถูกก็อปปี้ ก็จะทำาให้มูลค่าลดลง

In theory, there are many IP valuat ion 

methodologies, but the generally accepted methods 

are:- 1) Cost Approach, 2) Market Approach, and 3) 

Income Approach. All of these 3 methods have been 

commonly used in determining the value of asset ordinarily 

known e.g. house, land, automobile, etc. Due to certain 

distinctive characteristics of IP asset that it is intangible, 

unprecedented, and vulnerable to being infringed, one has 

to exercise due care and consideration when choosing the 

method suitable to the items of IP asset to be assessed. 

For cost approach, the amount of money spent 

in the development and acquisition of the intellectual 

property must be measured. For example, the production 

of a movie essentially incurs costs of actors fee, movie 

recording, screenwriting, costumes, soundtrack, etc. 

On the basis of cost approach, the total cost incurred 

in making a movie would be treated as the actual value 

of that particular movie. This valuation method may not 

reflect the actual value of the intellectual property because 

it does not take into account the value associated with 

time duration or life cycle of intellectual property, the 

benefit that IP will generate in the future, nor the potential 

of such IP in making income or profit during its life cycle. 

For example, if the above movie is not well received by 

moviegoers or becomes a victim of movie piracy by illegal 

copying, the value of this movie will decrease. 
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การประเมินจากราคาตลาด (Market Approach) 

พิจารณาโดยอาศัยราคาตลาดของสิ่งของที่เทียบกันได้  

เชน่ การประเมินภาพยนตรท์ีเ่รากำาลงัจะสรา้งขึน้มาเรือ่งหนึง่ 

แตท่นุไมพ่อจงึตอ้งการกูธ้นาคารมาสรา้งภาพยนตรเ์รือ่งนัน้ 

ต้องการทราบว่ามีมูลค่าเท่าไรเพ่ือจะได้นำาไปขออนุมัติเงิน

กู้จากธนาคาร จะใช้วิธีเปรียบเทียบราคากับภาพยนตร์ที่อยู่

ในแนวเดียวกัน ดาราที่แสดงได้รับความนิยมพอๆ กัน เป็น 

Animation หรือเป็นคนแสดง เป็นต้น ซึ่งการจะเปรียบเทียบ

กันได้ ผู้ประเมินต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

ทรพัยส์นิทางปญัญานัน้ เชน่ ประเภทอตุสาหกรรม ศกัยภาพ

ในการสรา้งผลกำาไร สว่นแบง่ตลาด การแข่งขันทางเทคโนโลย ี

อุปสรรคในการเข้าตลาด การคุ้มครองทางกฎหมาย โอกาส

การเตบิโตของตลาด และอายกุารใชง้านทีเ่หลอืของทรพัยส์นิ

ทางปัญญา วิธีนี้มีจุดอ่อนคือ ทรัพย์สินทางปัญญามักมี

เอกลักษณ์เฉพาะ และเป็นสิ่งใหม่ ทำาให้ยากที่จะหาสินค้า 

บริการ หรือเทคโนโลยีที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงที่สามารถ 

นำามาใช้เปรียบเทียบได้

การประเมินจากรายได้ (Income Approach) เป็น 

การพิจารณาว่า ทรัพย์สินทางปัญญานั้น สามารถสร้างผล

ตอบแทนหรือสรา้งรายไดต้อ่ไปในในอนาคตมากนอ้ยแค่ไหน 

โดยใช้วิธีคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow) เช่น สมมติว่า สร้างภาพยนตร์ขึ้นมาหนึ่งเรื่อง 

คาดว่าจะเป็นที่นิยม และน่าจะทำาเงินได้ปีละ 10 ล้านบาท 

เป็นเวลา 5 ปี ให้นำารายได้สุทธิรายปีของภาพยนตร์เรื่องนั้น

หรือสินค้าที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน ตลอดระยะ

เวลาทีส่ามารถสรา้งรายไดห้รอืระยะเวลาทีก่ฎหมายคุม้ครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้อง แล้วนำารายได้สุทธิมาคิด

เป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value: PV) โดยใช้อัตราคิดลด

กระแสรายได ้(Discount Factor or Discount Rate) ทีก่ำาหนด 

ขึน้อยา่งเหมาะสม เชน่ ความเสีย่งในการถกูกอ๊ปปี ้ความเสีย่ง 

ที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะไม่ได้รับความนิยม ความล้าสมัย 

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นต้น  

ซึ่งผลรวมทั้งหมดของมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่เกิดขึ้น 

(Net Present Value: NPV) จะถือเป็นมูลค่าของทรัพย์สิน 

ทางปัญญานั้น

Market approach determines the value of IP 

asset by referring to the market value of a comparable 

asset/transaction. For example, if you plan to produce 

a movie and need to apply for a loan with a bank to 

finance your production, the value of your finished 

movie needs to be assessed in advance so that you 

can bring it to the negotiation table with the bank. By 

applying a market approach, you have to compare your 

movie to other movies having the same theme, starring 

the actors of comparable popularity, using the same 

techniques of movie production; animation or real-life 

actors, etc. There are also other factors associated with 

the subject asset the assessor needs to consider e.g. 

type of industry, potential profitability, market share, 

technological competition, market penetration issues, 

legal protection, opportunity of market growth, and the 

remaining life span of the IP asset. However, the main 

drawback of this valuation method is the difficulty in finding 

existing products, service, or technologies having similar 

or comparable characteristics to the IP asset which is a 

subject of valuation for each piece of intellectual property 

is, by nature, unique and distinctive.

Income approach focuses on how much return 

or income can be generated from a particular piece of 

intellectual property on a basis of discounted cash flow 

calculation. For example, given a production of movie 

which is anticipated to generate annual income of THB 

10 million for a period of 5 years, the value of this movie 

or IP asset is determined by calculating the present value 

(PV), on a basis of appropriate discount factor or discount 

rate, of every annual income stream expected to derive 

within the period for which that movie remain on screen 

or the IP asset is still eligible for legal protection, whereas 

the applied discount rate varies with some factors such 
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as the risk of being copied or failing to attract moviegoers 

as expected, being out of fashion, the risk associated 

with technological changes, etc. Then, the net present 

value of the above cash flows will be treated as the value 

of the IP asset in question.

The suitability of the described-above methodologies 

for any particular IP asset should be considered on a 

case by case basis. In assessing the value of intellectual 

property for purpose of IP collateralization for loans, the 

analyst would rather, in most cases, make decisions 

based on the potential of a particular IP asset to generate 

income for it reflects the borrower’s capacity to meet the 

obligation of making loan repayment. While the income 

approach is primarily used in calculating the value of IP 

collateral, the other method secondary to the income 

approach is the market approach; generally both valuation 

techniques are compared and the most suitable approach 

will be chosen. The approach as discussed earlier are 

only a part and starting point of the whole process 

of IP valuation to secure IP-back loans. The bank or 

lending institution will agree to advance credit backed 

by the proposed IP asset or not largely depends on the 

negotiation between the IP owner (borrower) and the 

financial institution (lender) on the agreed value of the IP 

asset in question. ●

จากวิ ธี การประเมินดั งกล่ าว  จะเห็นได้ ว่ ามี  

ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกรณีแตกต่างกัน

ไป สำาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้

เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

นั้น โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากศักยภาพในการสร้าง

รายได้ซึ่งจะทำาให้ความสามารถชำาระหน้ีได้ ดังน้ัน จึงมัก

จะใช้วิธีการประเมินจากรายได้เป็นวิธีหลัก และอาจใช้วิธี

ประเมินราคาจากราคาตลาดเป็นวิธีรอง เพ่ือเปรียบเทียบ

กันแล้วจึงพิจารณาตามความเหมาะสม แนวทางที่กล่าวมา 

ข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ทางปญัญา และจดุเริม่ตน้ทีจ่ะทำาใหเ้กดิการพจิารณาอนมุตั ิ

สินเชื่อ ซึ่งหลังจากนั้นการอนุมัติสินเชื่อจะสำาเร็จหรือไม่  

อยู่ที่การยอมรับระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา  

(ผู้กู้) และสถาบันการเงิน (ผู้ให้กู้) ที่จะตกลงกันในเรื่องมูลค่า

ทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป ●

การประเมินมูลค�า
ของทรัพย�สินทางป�ญญา
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