






ในปจจบุนั เปนท่ียอมรบัวา การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและ
ความมัง่คัง่ของประเทศวดัไดดวยการทีป่ระเทศนัน้เปนเจาของทรพัยสนิ
ทางปญญาจำนวนมาก โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีการแขงขนัทางการคา
ระหวางประเทศคอนขางรนุแรง ไมสามารถใชนโยบายราคาเพยีงอยาง
เดยีวได จงึจำเปนท่ีจะตองใชทรพัยสนิทางปญญาในการสรางมลูคาเพิม่
ใหแกสนิคาและบรกิาร เชน การนำเคร่ืองหมายการคามาสราง Brand
การประดษิฐคดิคนและพฒันาตอยอดใหไดผลติภณัฑใหมๆ  มเีทคโนโลยี
สงู เปนตน นอกจากนี ้ กระทรวงพาณชิยยงัมนีโยบายทีจ่ะดึงการลงทนุ
เขาประเทศ ทำใหประเทศไทยมรีายไดสงูขึน้ เชน ใหไทยเปน Medical
Hub เปนตน เพือ่ทำใหมกีารจางงานเพิม่มากขึน้ อนัจะสงผลใหในทีส่ดุ
แลว ระบบเศรษฐกจิมกีารเตบิโตอยางยัง่ยนืตอไป

ดงันัน้ กรมทรัพยสนิทางปญญา จงึมภีารกิจสำคญัในการท่ีจะสง
เสรมิใหผปูระกอบการไทยมีความคิดสรางสรรคทรพัยสนิทางปญญามาก
ขึ้น และขณะเดียวกันก็ตองใหความคุมครองแกผูสรางสรรคอยางมี
ประสทิธภิาพ เพือ่ใหเกดิความเชือ่มัน่ในระบบทรพัยสนิทางปญญาไทย
ตลอดจนมกีารใชทรพัยสนิทางปญญาในเชงิพาณชิยอยางกวางขวาง

ในวาระวันคลายวันสถาปนากรมทรัพยสินทางปญญาครบรอบ
16 ป ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลใหขาราชการและเจาหนาที่ของกรมจงประสบความ
สขุและมสีขุภาพสมบรูณ เพือ่รวมกนัทำหนาท่ีทีก่ลาวขางตนใหประสบ
ความสำเรจ็ สงผลใหเศรษฐกจิและประเทศชาตมิคีวามกาวหนายิง่ขึน้ไป

(นายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ)
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิย
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It has become accepted actuality of the present era that economic growth and prosperity of a particular
country may be indicated by the amount of intellectual property owned by that country or its nationals. In particular,
at times of rather strenuous trade competition in international arenas, price-oriented policies may hardly offer sole
solutions and, as such, compelling needs are felt for commercial exploitation of intellectual property as a means to
create added value for goods and services. This may, for instance, be envisioned from the use of trademarks to
build branding or the pursuit of further inventions and developments so as to achieve new and highly technological
products. In addition, the Ministry of Commerce has put in place policies dedicated to drawing foreign investments
into Thailand and with a view to generating greater revenues for the country. In effect, the idea of gearing Thailand
to becoming a Medical Hub is also part of such admirable endeavours. The policies thus far initiated will certainly
contribute to a growing volume of employment, indeed eventually leading to the nation’s sustainable economic
growth.

Amidst this truism, the Department of Intellectual Property assumes a pivotal mission of promoting Thai
entrepreneurs’ creative thinking propagating intellectual property and a simultaneous mission of affording creators
with effective protection of their works, with a view to establishing their confidence in the functionality of intellectual
property. To this end, the Department should also be committed to the promotion of commercial exploitation of
intellectual property on a more extensive scale.

On the auspicious occasion of the 16th anniversary of the Department of Intellectual Property’s inauguration,
may all civil servants and officials of the Department graciously be bestowed best blessings, by the Buddhist Virtue
as well as all holy powers, for happiness and good heath necessary for the performance of the above-mentioned
official duties in the interest of enhanced development of our national economy and the progression of the nation
as a whole

(Mr. Mingkwan Sangsuwan)
Deputy Prime Minister and Minister of Commerce
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ในสถานการณปจจบุนัเปนโลกของการแขงขนั และมีการเปลีย่น
แปลงท่ีรวดเร็ว องคกรตางๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนจะตองปรับตวัเพ่ือสราง
โอกาสในการทางการคา อนัเปนผลตอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ และสิง่สำคญัทีจ่ะสามารถแขงขนัทางการคากบัประเทศอืน่ๆได
กต็องมสีนิคา และบรกิารใหมๆ  ซึง่ไมแตเฉพาะสนิคานวัตกรรมเทานัน้ แต
สนิคาท่ีเปนภมูปิญญาก็สามารถสรางมลูคาเพิม่ได

กรมทรพัยสนิทางปญญาจงึเปนกลไกสำคัญทีจ่ะชวยในการพัฒนา
และผลักดันความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิดทรัพยสินทางปญญาในงาน
นวตักรรมดานตางๆ และเสรมิสรางการใชภมูปิญญา ในการสรางมูลคา
ของสินคา เพือ่สรางขีดความสามารถในการแขงขนัในตลาดการคาท้ังภาย
ในและตางประเทศ ซึง่เปนปณิธานท่ีกรมฯ ไดตัง้ไวแลววา ทรพัยสนิทาง
ปญญา เพิม่คาทางการคา นำพาเศรษฐกจิไทยสสูากล

ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมทรัพยสนิทางปญญาครบ 16 ป
ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2551 นีผ้มขอสงความปรารถนาดีมายงัขาราชการ
และเจาหนาท่ีทกุทาน จงประสบแตความสุข และมีความสำเรจ็ในการ
ทำงานทกุประการ

(นายวริฬุ  เตชะไพบลูย)
รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
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The world of today is indeed the world of competition, with swift changes. In the course of this phenomenon,
both public and private agencies are compelled to make appropriate adaptation so as to stimulate trade opportunities
in an endeavour to boost up national economic growth. This competitiveness can only be made possible through
new goods and services. Admittedly, not only innovative goods may be contemplated. But, intellectual products
may also create added value.

The Department of Intellectual Property serves as an essential mechanism for developing and putting forth
creative thinking leading to intellectual property in innovations and also for strengthening the use of wisdom in
generating ‘added value’ for products. All this is necessary for building up ability to compete with others in both
domestic and international trade. This is, in truth, in line with the Department’s announced determination –
“Intellectual property as a means to create added value for trade and drive Thai economy towards internationality”.

On the occasion of the 16th anniversary of the Department of Intellectual Property’s inauguration, which falls
on 3rd May 2008, I would like to avail myself of this propitious opportunity to extend to the Department’s all civil
servants and officials my best wishes for happiness and success in the prestigious profession.

(Mr. Viroon  Tejapaibul)
Deputy Minister of Commerce
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ในยุคโลกาภิวัตนที่เทคโนโลยีมีความกาวหนาและเปล่ียน
แปลงอยางรวดเร็ว ทรพัยสนิทางปญญารปูแบบใหมๆ  จงึเกดิขึน้มากมาย
เชน เทคโนโลยคีอมพวิเตอร เทคโนโลยดีานการสือ่สาร เทคโนโลยชีวีภาพ
ฯลฯ ผลติภณัฑทีเ่กดิจากการสรางสรรคทางเทคโนโลยีและภูมปิญญาไทย
จงึมีความ สำคญัตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะสามารถสราง
มลูคาทางเศรษฐกจิไดอยางมหาศาล ในขณะเดยีวกนั การท่ีเทคโนโลยกีาว
หนาขึน้ กท็ำใหการละเมดิทรพัยสนิทางปญญารปูแบบใหมๆ  มมีากขึน้ตาม
ไปดวย

กรมทรพัยสนิทางปญญาจดัเปนหนวยงานท่ีมคีวามสำคญัและมี
หนาท่ีรบัผดิชอบหลกัตามกฎหมายในการใหความคมุครองและปกปองสทิธิ
ในทรพัยสนิทางปญญา เพือ่จงูใจใหคนไทยมคีวามคดิรเิริม่สรางสรรคและ
ผลติสนิคาและบรกิารใหมๆ  อนัเปนประโยชนแกประเทศชาต ิและสราง
ความมัน่ใจแกนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตางประเทศวาจะไมถกูละเมดิ
ทรพัยสนิทางปญญา ดงันัน้กรม จงึตองมีกฎหมายท่ีเขมแข็ง สามารถบังคบั
ใชไดอยางมปีระสิทธภิาพ และทำใหการปองปรามการละเมิดทรพัยสนิทาง
ปญญาเกดิประสทิธผิลอยางเปนรปูธรรม โดยสามารถปราบปรามขยาย
ผลไปยังแหลงผลิตเพื่อลดการละเมิดไดอยางแทจริง อันจะทำใหนานา
ประเทศประจกัษวาประเทศไทยใหความสำคญัและมคีวามจรงิใจในการ
แกไขปญหาการละเมดิทรพัยสนิทางปญญา ซึง่จะสงผลดตีอภาพพจนของ
ประเทศ และดึงดดูการลงทนุเขาสปูระเทศ ในขณะเดยีวกนักจ็ะเปนการ
ลดผลกระทบและแรงกดดนัตอการคาการสงออกของไทย และสงผลให
เศรษฐกจิของประเทศขยายตวัขึน้

ในวาระครบรอบ 16 ป ของการสถาปนากรมทรัพยสนิทางปญญา
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์จงดลบันดาลให
ขาราชการในสังกัดกรมทรัพยสินทางปญญาทุกคนประสบแตความสุข
และความสำเรจ็ในหนาท่ีการงานโดยท่ัวกนั

(บรรยิน ตัง้ภากรณ)
รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย

พนัตำรวจโท
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The present world of swiftly advanced technology has witnessed the emergence of many new forms of
intellectual property in the fields of computer technology, communication technology, biotechnology and others.
Products made out of Thai technological creation and wisdom are, indeed, of significant importance to the
development of national economy. Obviously, such products have generated tremendous economic value in our
interest. At the same time, such technological advancements give rise to a growing rate of intellectual property
infringement in various unprecedented ways as well.

The Department of Intellectual Property is a central agency statutorily tasked with the protection of intellectual
property so as to boost Thai people’s incentives for creative thinking and production of new goods and services
beneficial to the country. In such pivotal roles, the Department of Intellectual Property should ensure sufficiency of
sturdy legislation and its efficient enforcement capable of suppressing infringement in concrete fashions. In particular,
such suppression should be extended to places of production to ensure maximised reduction of piracy. This will,
in effect, demonstrate to the world community Thailand’s determination and sincerity in solving problems surrounding
intellectual property infringement. Indeed, these endeavours will result in a pleasant image of the country and draw
investments into Thailand. Simultaneously, such efforts become a contributory factor for trimming down adverse
impacts and pressure faced by Thailand in trade and export, thereby leading to national economic growth.

On the occasion of the 16th anniversary of the Department of Intellectual Property’s inauguration, may I wish
that the Buddhist Virtue and other holy powers would most graciously bring all civil servants and officials of this
Department great happiness and fabulous success in all lines of work.

(Bunyin Tangpakorn)
Deputy Minister of Commerce

Pol.Lt.Col.
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ทศิทางของกระแสโลกในปจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
ทัง้ดานเทคโนโลยี และองคความรตูางๆ การแขงขนัทางการคาในตลาด
โลกจึงเปนการแขงขันดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรพัยสนิทางปญญา
จงึมคีวามสำคญัอยางยิง่ในการเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขนัทาง
การคาของประเทศใหมศีกัยภาพ สามารถสรางประโยชนและมูลคาเพิม่
ใหภมูปิญญาไทยและสนิคาไทย การสงออกของไทย อนัเปนการสนบัสนนุ
ใหมคีวามแขง็แกรงทดัเทยีมนานาชาติ

กรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของกระทรวง
พาณชิย จงึมบีทบาทสำคญัในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัทาง
การคาดงักลาว โดยสงเสริมใหคนไทยนำทรัพยสนิทางปญญามาใชเพิม่
มูลคาสินคาหรือผลิตภัณฑที่เกิดจากภูมิปญญาไทยใหเปนท่ียอมรับของ
ตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ดงัจะเห็นไดจากการประดิษฐ
คิดคนสินคาและบริการใหมๆ ตามความตองการของตลาด การสราง
ตราสนิคา (BRAND) หรอืเครือ่งหมายการคา เพือ่ดงึดดูใจผบูรโิภคและ
เปนที่จดจำได ตลอดจนงานลิขสิทธิ์ที่เกิดจากความคิดสรางสรรคจาก
ภมูปิญญาของคนไทย สิง่เหลานี ้สามารถนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
เพือ่พฒันาธรุกจิและเพิม่ขดีความสามารถทางการคาของประเทศ

ในโอกาสวันคลายวนัสถาปนากรมทรัพยสนิทางปญญาครบรอบ
16 ป ผมขออำนวยพรใหขาราชการ และเจาหนาทีก่รมทรัพยสนิทาง
ปญญา มคีวามเจริญกาวหนา และมีกำลงัใจในการปฏิบตัหินาทีอ่นัสำคัญ
นี้ เพื่อประโยชนโดยรวมของประเทศชาติและเพ่ือเปนกำลังสำคัญ
ของกระทรวงพาณิชยในการดำเนินนโยบายท่ีกำหนดไวตอไป

(นายศริพิล  ยอดเมอืงเจรญิ)
ปลดักระทรวงพาณชิย
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The world has witnessed incessant changes both in technological advancements and in diverse bodies of
knowledge. Trade competition in the present world market is fundamentally driven by innovations and technology.
As such, intellectual property is apparently indispensable for the enhancement of Thailand’s competition capability.
With intellectual property, benefits and added value may enormously be created for Thai wisdom, Thai products
and Thai export, thereby gearing Thai economy towards an international arena.

The Department of Intellectual Property, as an agency within the Ministry of Commerce, therefore takes a
vital role in elevating such competition capacity. Along this line, this Department promotes utilisation, amongst Thai
traders, of intellectual property as a tool for giving their goods or products, made out of Thai wisdom, added value
contributing to public acceptance at both domestic and international levels. To this end, we have envisioned the
emergence of new goods and services in response to the market’s demand, the creation of brands and trademarks
catching the attention of, and indeed recognisable by, consumers at large.

On the occasion of the 16th anniversary of the Department of Intellectual Property’s inauguration, I would like
to extend to all civil servants and officials of the Department my warmest wishes for prosperity and high spirits
needed for carrying out this most pivotal mission for the benefit of the country as a whole and, as well, needed for
becoming the Ministry’s valuable resources fully capable of implementing all its determined policies.

(Mr. Siriphol Yodmuangcharoen)
Permanent Secretary for Commerce
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(นางพวงรัตน อศัวพศิษิฐ)
อธบิดีกรมทรัพยสนิทางปญญา

ทรัพยสินทางปญญามีความหมายกวาง ครอบคลุมท้ังทรัพยสิน
อตุสาหกรรม เชน เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ สทิธบิตัร แบบ
ผงัภมูวิงจรรวม เปนตน และลขิสทิธ์ิ เชน วรรณกรรม ศลิปกรรม ดนตรี
กรรม และ Software เปนตน จงึเปนการยากทีจ่ะทำใหประชาชนทัว่ไป
เขาใจเร่ืองทรัพยสนิทางปญญา ถงึแมระยะหลังมาน้ี ประชาชนคนไทย
จะมคีวามตืน่ตวักนัมากขึน้และเริม่เขาใจคณุคาของทรพัยสนิทางปญญา
แตกย็งัมจีำนวนจำกดัทีม่คีวามเขาใจอยางแทจรงิ

การท่ีประชาชนจำนวนมากเขาใจเร่ืองทรัพยสนิทางปญญาอยาง
ผวิเผนิกลบัเปนอนัตรายมากกวาท่ีมคีนจำนวนนอย แตเขาใจอยางลกึซ้ึง
ในฐานะท่ีกรมทรัพยสนิทางปญญาเปนองคกรหลกัทีร่บัผดิชอบงานดาน
ทรพัยสนิทางปญญาของประเทศมาเปนเวลา 15 ป และกำลงักาวยาง
ไปสปูที ่ 16 กรมไดตระหนักถงึขอเท็จจริงนีเ้ปนอยางดี และไดพยายาม
ปรบับทบาทของกรม มใิชทำหนาทีเ่นนหนกัดานการปราบปรามการละเมดิ
ทรพัยสนิทางปญญาเพยีงดานเดยีว แตยงัเนนดานการใหบรกิารและการ
สรางความรคูวามเขาใจอยางแทจรงิ ลกึซึง้ ในเร่ืองทรัพยสนิทางปญญา
การใหคนไทยไดตระหนักถึงคุณคาและความเปนเจาของทรัพยสินทาง
ปญญา รจูกับรหิารจดัการทรพัยสนิทางปญญาและนำไปใชในเชงิพาณชิย
อยางกวางขวาง เพือ่ในท่ีสดุแลวคนไทยจะสามารถกาวสสูากลไดอยางมี
ประสิทธภิาพ ในการน้ีกรมจึงไดปรบัเปล่ียนแผนยุทธศาสตรและกำหนด
วสิยัทัศนใหม คอื “เปนเลศิในการใหบรกิาร คมุครอง และบรหิารจดัการ
ดานทรพัยสนิทางปญญา”

ภาพลักษณของกรมทรัพยสนิทางปญญาในกาวตอไป จงึตัง้มัน่
วา จะตองมคีวามทนัสมยั เปนสากล และทีส่ำคญัคอืทันความตองการ
ของประชาชน เพือ่สรางสงัคมเศรษฐกิจบนฐานความรแูละภูมปิญญา อนั
นำไปสกูารพฒันาประเทศอยางมัน่คงและยัง่ยนืในอนาคต
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Intellectual property has an extensive coverage and embraces both industrial property (such as trademarks,
service marks, patents, topographies of integrated circuits and so on) and copyright (such as literary works, artistic
works, musical works and computer software). Such extensiveness of intellectual property makes its public
comprehension rather difficult.  Although at recent times we have witnessed Thai people’s growing alertness and
awareness of the value of intellectual property, a rather limited portion of the public is equipped with genuine
understanding of this matter.

Having the large general public with superficial understanding of intellectual property indeed poses greater
harm than having merely a small portion of the public with insightful comprehension of it. As a central agency
responsible for intellectual property work of the country over the past 15 years and embarking on its 16th year of
operation, the Department of Intellectual Property becomes well aware of this truism and thus makes fullest efforts
in adjusting its roles. In this connection, the Department not merely places emphasis on the suppression of
intellectual property infringement. Rather, it also strives to deliver services related to intellectual property and create
actual and profound understanding about it in order that Thai people will appreciate the value and ownership of
intellectual property, learn how to manage and exploit intellectual property commercially on a large scale and
thereby enter an international arena effectively. To this end, the Department of Intellectual Property has now revised
its strategic plans and come up with its new vision: “Achieving excellence in serving the public in protecting and
managing intellectual property”.

The forthcoming image of the Department of Intellectual Property must be based upon modernity,
internationality and, importantly, ability to meet public needs, with a view to gearing the country towards the
knowledge-based economy eventually contributory to national development in a stable and sustainable fashion in
days to come.

(Mrs. Puangrat Asavapisit)
Director-General of the

Department of Intellectual Property
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Functions and Responsibility of the Department of Intellectual Property

กรมทรพัยสนิทางปญญา มภีารกจิเกีย่วกับการสงเสรมิ
พฒันาและคมุครองสิทธใินทรัพยสนิทางปญญา โดยการสราง
กลไกการบริการเพื่อการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ตลอดจนปกปองพิทักษสิทธิและสรางความเชื่อม่ันใหเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ
ทดัเทยีมมาตรฐานสากล เพือ่ใหสอดคลองและรองรบัการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหมีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดงัตอไปน้ี

(1) ปฏิบัติงานใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายวาดวยเครื่อง
หมายการคา กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยแบบ
ผงัภมูขิองวงจรรวม กฎหมายวาดวยความลับทางการคา กฎหมาย
วาดวยส่ิงบงชีท้างภมูศิาสตร และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ

(2) พัฒนาการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
สงเสรมิการคดิริเริม่สรางสรรคผลงานทรพัยสนิทางปญญาใหมๆ
จากภูมิปญญาไทยและสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจาก
ทรพัยสนิทางปญญา

(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานทรัพยสิน
ทางปญญา

(4) พฒันากฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการคมุครองทรพัยสนิ
ทางปญญาใหทนัสมัยและมีประสิทธภิาพ

(5) สรางกลไกและสงเสริมในการปกปองและพิทักษ
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาไทยทั้งภายในประเทศและตาง
ประเทศ และสรางวนิยัทางการคา

(6) ดำเนินการเพ่ือไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทดาน
ทรพัยสนิทางปญญา

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปน
อำนาจหนาที่ของกรมหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

The Department of Intellectual Property has as its
missions the promotion, development and protection of
intellectual property rights, to be carried into effect through
building up services for protecting intellectual property
rights and creating confidence in turning creativity into
new works efficiently and in a manner comparable to
international standards so as to accommodate national
economic development. The functions and responsibilities
assumed by the Department of Intellectual Property can
be enumerated below.

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

(2) Developing measures and mechanisms for
the protection of intellectual property, promoting
creativity, the creation of new intellectual property works
from Thai wisdom and knowledge as well as the creation
of added value for products through intellectual property;

(3) Developing information technology systems
related to intellectual property;

(4) Conducting reform and revision of legislation
related to the protection of intellectual property to keep
pace with current advances and ensure its efficiency;

(5) Establishing mechanisms for promoting and
protecting Thai intellectual property rights both
domestically and abroad and creating trade disciplines;

(6) Handling mediation and settlement of
intellectual property disputes; and

(7) Performing such other activities as prescribed
by law to be under the responsibility of the Department
of Intellectual Property or as entrusted by the Ministry
or by the Council of Ministers.
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วสิยัทศัน เปนองคกรนำในการเสรมิสรางขดีความสามารถในการแขงขนัทางการคาดวยทรพัยสนิทางปญญา

เปาหมาย สรางสงัคมไทยใหเปนสงัคมแหงทรัพยสนิทางปญญาและการเรยีนร ู เพือ่พฒันาเศรษฐกจิไทยใหเตบิ
โตอยางย่ังยืน
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(Vision) Becoming a leading agency in enhancing competence in trade competition through
intellectual property

(Ultimate  Goal) Putting forth Thai society that is based upon intellectual property and knowledge for
sustainable development of Thai economy
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดทรงเสด็จพธิเีปดงาน “ราชนัแหงปญญา” เมือ่วนัเสารที่
17 พฤศจิกายน 2550 เวลา 18.30 น. ณ รอยัลพารากอน
ฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน ซึ่งกระทรวง
พาณิชย โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ไดจัดทำโครงการ
ทรัพยสินทางปญญาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวั เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล เฉลมิ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 โดยมวีตัถุ
ประสงค เ พ่ือใหประชาชนได เจริญรอยตามเบื้ อง
พระยุคลบาท ในฐานะท่ีทรงเปนพระบิดาแหงการประดิษฐ
ไทย และเล็งเห็นความสำคัญของการ สรางสรรค การคมุครอง
และการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาอยางเปน
ระบบและครบวงจร รวมท้ังเพือ่ปลกูฝง เสรมิสราง และ
สงเสริมใหเยาวชนไทยใหมีทุนทางสังคมของความเปน
นกัประดิษฐคดิคน การจัดงานน้ีมขีึน้ระหวางวันที ่16 – 18
พฤศจิกายน 2550 โดยมีกจิกรรมตาง ๆ ดงันี้

1. π‘∑√√»°“√º≈ß“π ‘∑∏‘∫—μ√„πæ√–
ª√¡“¿‘‰∏¬ : จัดแสดงนิทรรศการผลงานสิทธิบัตรใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จำนวน 5 ผลงาน (จาก
จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ไดทูลเกลาถวายการรับ
จดทะเบียน 8 ฉบบั) ไดแก

- เคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผวิน้ำหมุนชาแบบทนุลอย
หรอื กงัหนัน้ำชยัพัฒนา เปนสิทธบิตัรทีท่ลูเกลาฯ
ถวาย เปนฉบับแรก และเครือ่งกลเตมิอากาศ
แบบอัดอากาศและดูดน้ำ โดยเฉพาะกงัหนัน้ำ
ชยัพฒันาทีท่รงคดิคนพฒันามาจาก “หลกุ” ซึง่
เปนระหัดวดิน้ำของทางภาคเหนือ และทรงใช
เวลาในการพัฒนาถึง 9 ป

- การใชน้ำมันปาลมกล่ันบริสุทธิ์เปนน้ำมันเชื้อ
เพลงิสำหรับเครือ่งยนตดเีซล หรอื น้ำมนัปาลม
ไบโอดีเซล จัดแสดงในลักษณะที่ผูเขาชมงาน
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Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn graciously presided over the “The great
Intellectual Property” Fair held on Saturday 17th

November 2007 at 18.30 p.m. at the Royal Paragon
Hall, Floor 5, Siam Paragon Shopping Centre. This most
graceful event was organised by the Department of
Intellectual Property in pursuit of the “Intellectual Property
in Cerebration of His Majesty the King’s 80th Birthday
Anniversary” Project, given that this utmost prominent
anniversary would fall on 5th December 2007. This event
was intended to encourage Thai people to follow His
Majesty the King’s footsteps, in view of His Majesty the
King’s most noble role as the “Father of Invention” of
Thailand, and become aware of the importance of the
creation, protection and exploitation of intellectual
property in a systematic and integrated fashion. Extended
objectives of this event reside in the attempts to implant

on Thai adolescents, strengthen and promote social
capital necessary for becoming inventors. This fair indeed
ran from 16th November 2007 through 18th November
2007, with the following activities.

1. Exhibition of His Majesty’s Patents
At this exhibition, 5 of His Majesty the King’s patented
works (out of 8 patents/petty patents granted to His
Majesty) were exhibited for public view. These patented
works are enumerated below.

- Floating Aerator (Chaipattana Aerator), the
first patent granted to His Majesty King
Bhumibol Adulyadej, and the Water-Air Pump
Type Aerator (RX-5C Aerator). In particular,
the Chaipattana Aerator was invented through
His Majesty’s development from the traditional
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สามารถเรียนรแูละทดลองทำน้ำมนัไบโอดีเซลได
เองจากคอมพวิเตอร

- การดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือใหเกิดฝน หรือ
ฝนหลวง ไดจัดแสดงใหทราบถึงขั้นตอนการ
ทำฝนหลวง ทีป่ระกอบดวยข้ันตอน “กอกวน”
เพือ่ทำใหเกดิเมฆ “เลีย้งใหอวน” เพือ่ทำใหเมฆ
รวมตัวกันหนาแนนย่ิงขึน้ และข้ันตอน “โจมต”ี
เพ่ือใหเมฆทีร่วมตัวกนัหนาแนนแลวตกลงมาเปน
ฝน โดยทรงคิดคนพฒันามาเปนเวลากวา 30 ป

- กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปร้ียวเพื่อให
เหมาะแกการเพาะปลูก หรอื โครงการแกลง
ดนิ ซึง่เปนสทิธบิตัรฉบับลาสดุ โดยไดถวายการ
รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2550 ไดจัดแสดงข้ันตอนในการแก
ปญหาดนิเปรีย้ว โดยการแกลงใหดนิเปรีย้วจดั
กอน แลวพฒันาดินใหสามารถปลูกพชืผลทาง
การเกษตรได

2. นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดสิทธิ
บัตรการประดิษฐ : เปนการแสดงออกถึงการเจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งจัดแสดงผลงานสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ ภายใตหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 4 สาขา
คอื สาขาพลังงาน สาขาสุขภาพ สาขาส่ิงแวดลอม และ
สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

โดยจัดแสดงหนุตนแบบผลงานท่ีไดรบัการตัดสนิให
ไดรบัรางวลัและผลงานทีไ่ดรบัการตดัสนิในรอบแรกใหผาน
การคัดเลือกท้ัง 4 สาขา รวม 40 ผลงาน เชน

- สาขาพลังงาน ผลงาน เคร่ืองยนตเลก็เอทานอ
ล เปนเครือ่งยนตทีส่ามารถใชเอทานอลเปนเชือ้
เพลงิแทนน้ำมันเบนซนิ

- สาขาสขุภาพ ผลงาน ขาวเจากรดหามเลอืด เปน
แผนทีใ่ชสำหรับหามเลือดในการผาตดั ทีท่ำจาก
แปงทีส่กดัไดจากขาวเจา

- สาขาสิง่แวดลอม ผลงาน หฉูลามเทยีม เปนการ
ทำหฉูลามเทียมแทนการใชหฉูลามท่ีไดจากปลา
ฉลาม

- สาขาเกษตร ผลงาน เครือ่งสาวไหมเดนชยั 1
เปนเครือ่งสาวไหมทีม่กีารพฒันาขึน้ทำใหไดเสน
ไหมที่มีการรวมตัวของเสนไหมที่มีคุณภาพสูง
มากกวาเคร่ืองสาวไหมแบบเดิมถึง 2.2 เทา ทำให
เสนไหมไมแตกงาย มลีกัษณะเปนเสนกลม และ
คงคณุภาพท่ีดขีองเสนไหมเดิมไว นอกจากน้ียงั
สามารถทำงานไดเร็วกวาของเดมิ 2 เทา

3. นิทรรศการแสดงผลงานสิทธิบัตรของ
คนไทย : จดัแสดงผลงานสิทธบิตัรของคนไทย รวม 20
ผลงาน เพือ่ใหเหน็ศกัยภาพของคนไทยในการประดิษฐคดิ
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“Looke” (a water wheel in northern Thailand),
with 9 years of His Majesty’s intellectual effort.

- Palm Oil Distillation for Use as Fuel for
Diesel Engines (Bio-diesel Palm Oil). At
this exhibition, visitors could, with the
assistance of computers, learn and experiment
the process for the production of this bio-
diesel oil.

- Weather Modification by Royal Rain Making
Technology (Royal Rain). Visitors were
introduced the thorough process for making
royal rain, consisting of the “Disturbance”
stage aimed at making clouds, the
“Nourishing” stage where clouds formed are
reinforced and the “Attack” stage where such
condensed clouds become falling rain. The
invention of this rain making process became
successful after over 30 years of His Majesty’
s continual development.

- Reconditioning of Sour Soil for Cultivation
(so-called “Soil Bullying” Process). This is
the latest patent granted to His Majesty King
Bhumibol Adulyadej on 5th December 2007.
The exhibition with respect to this patent
showed stages for eradicating a sour or acid
condition of soil. This re-conditioning entails
the act of “bullying” the soil in the sense of
making it most acid before converting it into
cultivatable land.

2. Exhibition of Patents for Inventions
Winning Contest AwardsThis exhibition was
intended to encourage visitors to follow His Majesty’s
inventive footsteps. Leading patented inventions along
the line of the self-sufficiency economy philosophy were
put on view in 4 main categories, viz, energy, health,
environment and, finally, agriculture and agricultural

industry. In this regard, models of 40 winning inventions
as well as inventions shortlisted in the first round of the
contest in all 4 categories were exhibited. The following
items provide illustrations of these patented works.

- Energy Category: ethanol engine which is
fueled by ethanol in lieu of benzene;

- Health Category: hemorrhage-control rice
pad, made of rice extracts,  used for a
complete control of the hemorrhage during
an operation;

- Environment Category: artificial shark fins,
used in place of natural shark fins;

- Agriculture Category: Denchai 1 silk reeling
machine. This silk reeling machine is
developed to achieve silk of the 2.2 times
higher quality than the quality produced by
traditional reeling machines. This newly
invented machine produces unbroken and
round thread of silk that retains the quality of
the original silk. This machine is also capable
of operation at the speed twice faster than
original reeling machines.

3. Exhibition of Patented Works of
Thai People Twenty patented works of Thai people
were displayed at the exhibition so as to reflect Thai
people’s potential for inventions. Such works included
the energy-saving air-conditioner, the mango selection
machine and the adjustable ladder capable of standing
on an uneven surface. The exhibition also offered
negotiation tables amongst businesspersons and
patentees in case businesspersons became interested
in commercial exploitation of patented works owned
by Thai people, with a view to manufacturing goods
from patents owned. The fair, in this light, served as a
practical forum for IP Matching. As a result, 2 patented
works were sold at this fair. Further, an award ceremony
was also held for granting awards to winning contestants.
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คน เชน แอรประหยัดพลงังาน เครือ่งคัดมะมวง บนัไดท่ี
ปรบัขาตัง้ไดเพือ่ใหสามารถวางต้ังบนัไดบนพ้ืนท่ีมรีะดบัแตก
ตางกันได เปนตน นอกจากนี้ ยังจัดใหมีโตะเจรจาธุรกิจ
ระหวางนกัธรุกจิและเจาของผลงานในกรณีทีน่กัธรุกิจสนใจ
ที่จะนำผลงานสิทธิบัตรของคนไทยไปผลิตเปนสินคาเพื่อ
จำหนาย (IP MATCHING) ซึง่มกีารตกลงซือ้ขายทรพัยสนิ
ทางปญญากนัจำนวน 2 ราย รวมทัง้มพีธิมีอบรางวลัใหแก
ผูสงผลงานเขาประกวดท่ีไดรับการตัดสินใหไดรับรางวัล
ตาง ๆ

4. นิทรรศการสิง่บงชีท้างภมิูศาสตรของไทย
และนานาชาต ิ : จดัแสดงนทิรรศการสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร
ของไทย รวม 26 คหูา แสดงสินคาสิง่บงชีท้างภูมศิาสตร
จากกลุมประเทศอาเซียนและกลุมประชาคมยุโรป อาทิ
ฝรั่งเศส โปรตุเกส อิตาลี สเปน กรีซ รวม 50 คูหา
นทิรรศการดานสทิธบิตัรตางๆ ของประเทศญีป่นุ รวม 3
คูหา นิทรรศการแสดงผลงานส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรของ
ประเทศเปรู และแสดง ผลงานดานลิขสิทธิ์ของประเทศ
เกาหล ี โดยสิง่บงชีท้างภมูศิาสตรของไทยทีน่ำมาจดัแสดง
เชน ขาวหอมมะลทิงุกลุารองไห กาแฟดอยตงุ มะขามหวาน
เพชรบรูณ สมโอนครชยัศรี

5. การเสวนาความรดูานทรพัยสนิทางปญญา
โดยมีหัวขอท่ีนาสนใจ เชน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ผปูระสบความสำเรจ็ในการประดษิฐคดิคน การสมัภาษณ

ผผูลติสนิคาสิง่บงชีท้างภูมศิาสตร
ทัง้ไทยและตางประเทศ เปนตน

6. การสงเสริมและบริการ
ทรัพยสินทางปญญา โดยจัด
หนวยบริการเคลื่อนท่ี (Mobile
Unit) ใหคำปรึกษาแนะนำ และ
รับคำขอเคล่ือนท่ี รวมท้ัง การ
ใหบริการตามโครงการแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนทุน รวม
กบัธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ซึ่งมีผูมาติดตอขอรับ

คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 61 ราย และมีผูยื่นคำขอ
จดทะเบยีนในงานดงักลาวจำนวน 29 คำขอ ในประเภท
เครือ่งหมายการคา 21 คำขอ สทิธบิตัร 4 คำขอ และลขิสทิธ์ิ
4 คำขอ

7. การจำหนายสินคาทรัพยสินทางปญญา
ประเภทตางๆ โดยนำสินคาทีน่ำมาจำหนายเปนสนิคาทีไ่ด
รบัความคมุครองทรพัยสนิทางปญญา เชน สทิธบิตัร เครือ่ง
หมายการคา ลขิสทิธิ ์และส่ิงบงชีท้างภูมศิาสตร รวม 95
บธู สนิคาทีน่าสนใจ เชน ลกูบอลดบัเพลงิ กระเปาทำจาก
ไขนกกระจอกเทศ และสินคาเคร่ืองแตงกาย ของใช ตลอด
จน อาหาร และเคร่ืองด่ืม

8. กิจกรรมอ่ืน ๆ  ไดแก การตอบคำถามชงิรางวลั
และการแสดงมินิคอนเสิรตจากศิลปนคายแกรมมี่ และ
อารเอส

ผลท่ีไดจากการจัดงาน ประชาชนท่ีเขาชมนิทรรศการ
ไดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และไดชื่นชมพระปรีชา
สามารถ รวมทัง้ไดเหน็วาความสามารถในการประดษิฐคดิ
คนของคนไทยไมดอยกวาชาติใดในโลก และไดตระหนักถงึ
ความสำคัญของบทบาททรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะ
ดานสิทธิบัตรและส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรตอการพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศ
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4. Exhibition of Thai and Foreign
Geographical Indications At this exhibition, 26
booths were dedicated to displaying Thai geographical
indications, whilst geographical indications from ASEAN
nations and members of the European Union (e.g. France,
Portugal, Italy, Spain and Greece) were exhibited at 50
booths. Another 3 booths were provided for the exhibition
of patented inventions from Japan. This exhibition also
included geographical indications from Peru and
copyrighted works from South Korea. Included in the
exhibition of Thai geographical indications were jasmine
rice from the Kularonghai paddy field, coffee from Doi
Tung, sweet tamarind from Petchaboon and pomeloes
from Nakhonchaisri.

5. Seminar Discussions on Intellectual
Property Special talks were held on several topics
of interest e.g. “Following His Majesty’s Footsteps for
Success in Inventions”. Some talks featured interviews
of producers of products for which geographical
indications have been used, both in Thailand and in
other countries.

6. Promotional and Servicing Units for
Intellectual Property As part of the fair, the
Department made available mobile units for giving advice
on intellectual property and receiving applications related
to intellectual property. The mobile units also offered
financing services under the Capitalisation of Intellectual

Property Project held in collaboration with the Bangkok
Bank and the SME Bank. Throughout the fair, 61 people
approached the mobile units for advice and 29
applications (21 for trademarks, 4 for patents and 4 for
copyright) were submitted to the Department via these
units.

7. Sale of Intellectual Property
Products Many products associated with protected
intellectual property (e.g. patents, trademarks, copyright
and geographical indications) were available for sale at
95 booths at this fair.  Examples of interesting products
are fire-extinguisher balls, bags made of ostrich eggs,
clothes, food and beverages.

8. Other Activities The fair was glorified
by many other activities. Quiz contests and mini concerts
by GRAMMY and RS musical groups provide striking
examples.

Obviously, this fair produced most prestigious
outcomes in that participants derived full insights into
His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s great inventive
talents, became aware that Thai inventors are no less
talented than inventors in other leading countries in the
world and realised crucial roles played by intellectual
property, in particular patents and geographical
indications, in gearing the economic development of
the country.
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สมเดจ็พระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี
ทรงสนพระทัยใฝรู
แ ล ะ ฝ ก ฝนด า น
ศิลปะสาขาตางๆ
ตัง้แตทรงพระเยาว
ไมวาจะเปนจติรกรรม

วรรณกรรม คตีศลิป ดรุยิางคศิลป พระปรชีาสามารถเปนท่ีประจกัษชดั
จากผลงานลิขสทิธิอ์นัทรงคณุคาทีม่คีวามหลากหลายจำนวนมาก ซึง่ใน
ระหวางป 2548-2549 กรมทรัพยสนิทางปญญาไดดำเนนิการรับแจง
ขอมลูลขิสทิธิข์องพระองคทานฯ รวมท้ังสิน้ 349 ผลงาน โดยจัดหมวดหมู
ตามประเภทและลกัษณะผลงาน กลาวคอื งานวรรณกรรม จำนวน 140
ผลงาน งานศิลปกรรม จำนวน 197 ผลงาน งานดนตรีกรรม จำนวน
10 ผลงาน งานอืน่ใดในแผนกศลิปะ จำนวน 1 ผลงาน และงานโสต
ทศันวสัด ุจำนวน 1 ผลงาน

กรมทรพัยสนิทางปญญา จงึไดจดัทำโครงการเผยแพรผลงาน
ดานในลิขสทิธิใ์นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่
รวบรวมผลงานดานลิขสทิธิข์องพระองคทานฯ เพือ่เทิดพระเกียรติในพระ
ปรชีาสามารถดานการสรางสรรคผลงานลขิสิทธิ ์และเพือ่เปนแบบอยาง
แกประชาชนชาวไทย และสงเสรมิใหคนไทยสรางสรรคทรพัยสนิทาง
ปญญาเพิม่ขึน้ โดยไดกราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระราชานญุาตจดั
ทำหนงัสอืรวบรวมผลงานลิขสิทธิท์ีก่รมทรัพยสนิทางปญญารับแจงขอมลู
ลขิสทิธดงักลาว โดยกระทรวงพาณชิยไดขอทลูเกลาฯ ถวายหนงัสอื
จำนวน 8,000 เลม ซึง่ทรงพระราชทานช่ือวา “เทพรัตนวศิิษฏศิลป”

ในวันจนัทร ที ่1 ตลุาคม 2550 เวลา 09.00 น. รฐัมนตรีวา
การกระทรวงพาณิชย (นายเกริกไกร จรีะแพทย) ปลดักระทรวงพาณิชย
(นายศิรพิล ยอดเมืองเจริญ ) และอธิบดกีรมทรัพยสนิทางปญญา (นาง
พวงรตัน อศัวพศิษิยฐ) พรองท้ังคณะเจาหนาท่ีจากกรมทรัพยสนิทาง
ปญญา ไดรบัพระราชทานพระราชวโรกาสจากสมเด็จพระเทพรัตนราช
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีใหเขาเฝาฯ เพือ่ทลูเกลา ฯ ถวายหนงัสอืดงั

กลาว พรอมท้ังหนังสอืรบัรอง 349 ฉบบั
ณ อาคารชยัพฒันา สวนจติรลดา ซึง่
ผลงานดงัท่ีไดกลาวมา จะเปนสือ่ใหปวง
ชนชาวไทยไดปติชื่นชมในพระปรีชา
สามารถดานการสรางสรรคงานลขิสทิธิ์
หลากหลายสาขา รวมท้ังเปนแบบอยาง
ใหชาวไทยมีความพากเพียรอุตสาหะ
สรางสรรคทรพัยสนิทางปญญา เพือ่ประ
โยนของสงัคมโดยรวม

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
has, since Her childhood, most proudly demonstrated vigorous
interests in learning and practising the creation of art works in a
variety of branches ranging from artistic works, literary works,
singing-art works and musical works. The Princess’s magnificent
talents are indeed reflected in extensive copyrighted works of
great value. From 2005 – 2006, the Department of Intellectual
Property has effected notification of copyright information for
349 works created by Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn, indeed classified into 140 literary works, 197 artistic
works, 10 musical works, 1 other work in the artistic domain and
1 audiovisual work.

The Department of Intellectual Property has therefore
initiated a special project for the compilation and dissemination
of copyrighted works of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn in
honour of these brilliant talents and also with the intention to
encourage Thai people to see the Princess as an idol in this
respect and to promote further creation of intellectual property
by Thai people. In this regard, the Department of Intellectual
Property has been granted HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’
s permission for the publication of a book featuring the collection
of the Princess’s copyrighted works in respect of which notifications
of copyright information have been made to the Department.
The Ministry of Commerce has handed over to the Princess
8,000 copies of this book, now named by HRH Princess Maha
Chakri Sirindhorn “Dhepha Rattana Visidhthasilapa”.

On Monday 1st October 2007 at 09.00 a.m., Minister of
Commerce (Mr. Krerkkrai Jirapaet), Permanent Secretary for
Commerce (Mr. Siriphol Yodmuangcharoen) and Director-General
of the Department of Intellectual Property (Mrs. Puangrat
Assawapisit), together with officials of the Department of Intellectual
Property, were granted an audience with HRH Princess Maha
Chakri Sirindhorn for handing over to the Princess the above-
mentioned book as well as 349 certificates at Chaipattana Building,
Chidlada Palace. This book will certainly be a token of such a
great pride which Thai people have in HRH Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s creation of copyrighted works in varied branches.
No doubt, the book provides remarkable aspirations and
determinations for Thai people to create intellectual property for
the Thai society.
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พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสริวิณัณวรีนารรีตัน ได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอธบิดกีรมทรัพยสนิทางปญญาและ
คณะฯ เขาเฝา ณ วงัศโุขทยั ในวนัที ่3 ธนัวาคม 2550 เพือ่ทลู
เกลาถวายหนงัสอืสำคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา
ในประเทศไทย เครื่องหมาย “S’homme” , พระนาม
“Sirivannavari” ในลักษณะประดิษฐ และรูปนกยูง รวม 3
เคร่ืองหมาย จำนวน 15 คำขอ ใชกับสินคา เคร่ืองประดับ
กระเปาถือ เครื่องเขียน ผาเปนช้ิน เสื้อผา เข็มขัด รองเทา
และบรกิารจดัการธรุกจิจำหนายเสือ้ผาเครือ่งแตงกาย ซึง่ทัง้หมด
ไดรบัการจดทะเบยีนแลว เมือ่วนัที ่ 28 กนัยายน 2550 นอก
จากนี ้ยงัทรงใหยืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายดงักลาว ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญีป่นุ และกลมุสหภาพ
ยโุรปดวย

พระปรีชาสามารถในการสรางสรรคผลงานดานทรัพยสนิ
ทางปญญาของพระองคทาน เปนทีป่ระจกัษแกพสกนกิร ตลอด
จนทรงตระหนกัในความสำคญัของทรพัยสนิทางปญญา ซึง่เปน
แบบอยางท่ีดใีหแกปวงชนชาวไทย และเปนแรงบันดาลใจให
คนไทยคิดและสรางสรรคผลงานดานทรัพยสินทางปญญา
มากย่ิงขึ้น

Her Royal Highness Princess Siriwannavari
Nariratana granted an audience to Director-General of
the Intellectual Property and the Department’s delegation
at the Sukhothai Palace for handing over certificates of
registration of 3 trademarks: the “S’homme” trademark,
the “Sirivannavari” trademark and the peacock-shaped
trademark, as per 15 applications submitted by HRH
Princess Siriwannavari Nariratana, for use with ornaments,
handbags, clothing, clothes, belts and the service of
managing business of dress supplies.  All these
trademarks have been registered on 28th September 2007.
HRH Princess Siriwannavari Nariratana has also filed
applications for registration of these trademarks in the
United States of America, People’s Republic of China,
Japan and the European Union.

Her Royal Highness Princess Siriwannavari
Nariratana’s talents in the sphere of intellectual property
are well apparent to Thai people. With HRH Princess’s
robust appreciation of the value of intellectual property,
HRH Princess has always been an eminent idol for Thai
people and indeed provided Thai people with abounding
aspirations for greater attempts in discovering and
creating intellectual property works.
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1. การสงเสรมิการสรางสรรคและใชประโยชนทรัพย
สนิทางปญญาในเชงิพาณชิย

กรมทรพัยสนิทางปญญาไดสงเสรมิการสรางสรรคและใช
ประโยชนทรพัยสนิทางปญญาในเชิงพาณชิย โดยสรางความรู
ความเขาใจดานทรพัยสนิทางปญญาใหแกประชาชนคนไทยใน
ทกุระดบั เพ่ือสงเสรมิการสรางสรรคผลิตภณัฑรปูแบบใหมๆ  ให
ตรงตามความตองการของตลาด รวมทัง้สงเสรมิใหมกีารพฒันา
ทรพัยสนิทางปญญาเพือ่ใชประโยชนในเชิงพาณชิยเพิม่มากขึน้
โดยดำเนนิงานดังนี้

1.1 จดัทำโครงการประกวดผลงานสทิธบัิตรการ
ประดิษฐเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหัูว

เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 เพือ่ใหประชาชนได
เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ในฐานะท่ีทรงเปนพระบิดา
แหงการประดิษฐไทย และเล็งเห็นความสำคัญของการสราง
สรรค การคุมครอง และการใชประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญาอยางเปนระบบและครบวงจร โดยกำหนดใหสงผลงาน
ประกวดภายใตหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงใน 4 สาขา คอื สาขา

พลงังาน สาขาสิง่แวดลอม สาขาสขุภาพ และสาขาเกษตรหรอื
อตุสาหกรรมการเกษตร และจากการประชาสมัพนัธเชญิชวน
ใหสงผลงานเขาประกวด ตัง้แตวนัท่ี 1 พฤษภาคม ถงึวนัท่ี 29
มถินุายน 2550 มผีสูงผลงานเขาประกวดรวม 358 ผลงาน แบง
ออกเปนสาขาพลงังาน 87 ผลงาน สาขาสขุภาพ 93 ผลงาน
สาขาสิง่แวดลอม 70 ผลงาน และสาขาเกษตรและอตุสาหกรรม
การเกษตร 108 ผลงาน ซึง่กรมฯ ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
รวม 4 คณะ เพือ่คดัเลอืกผลงานทีส่งเขาประกวดสาขาละ 10
ผลงาน รวมทัง้ตดัสนิผลงาน โดยมรีางวลัสาขาละ 3 รางวลั
และไดนำผลงานท่ีชนะการประกวดและผลงานท่ีผานการ

44



1. Promotion of Creation and
Commercial Exploitation of Intellectual
Property

The Department has carried out the promotion
of creation and commercial exploitation of intellectual
property. To this end, the Department has made
continued efforts in educating the Thai general public
at all levels on intellectual property as an essential
instrument for the creation of new forms of products
responsive to the market’s needs. In addition, the
development of intellectual property has been promoted
with a view to commercial exploitation on a larger scale.
All this is reflected in the following activities.

1.1 Patented Works Contest in
Cerebration of His Majesty the King’s 80th

Birthday Anniversary

As part of the celebration on the auspicious
occasion of His Majesty the King’s 80th Birthday
Anniversary, falling on 5th December 2007, the
Department of Intellectual Property held the Patented
Works Contest to encourage general members of the
public to follow the inventive footsteps of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej, the Father of Inventions of
Thailand and also to promote awareness of the important
values of the creation, protection and commercial

exploitation of intellectual property in a systematic and
integrated manner. This contest welcomed patented
works in 4 categories under the self-sufficiency economy
philosophy:  energy, environment, health, agriculture and
agricultural industry. The Department’s extensive publicity
of this event since 1st May 2007 to 29th June 2007 led
to the submission of 358 patented works for the contest,
87 from the energy category, 93 from the health category,
70 from the environment category and 108 from the
agriculture and agricultural industry category. In this
connection, 4 committees were appointed for selecting
10 leading works for each category. Awards were granted
to 3 works of each category but all the 40 shortlisted
works (10 from each category) were graciously displayed
at the fair specially held under the “Intellectual Property
in Cerebration of His Majesty the King’s 80th Birthday
Anniversary” Project, at which the award ceremony took
place, at the Siam Paragon Shopping Centre from 16th

– 18th November 2007.

1.2 IP Fair 2007

The IP Fair 2007 was organised for promoting
the use of intellectual property as a means to enhance
trade competition capacity and create business
negotiation channels. This fair, also aimed at encouraging
intellectual property owners to come into the protection
system under the law and building up an appropriate
mindset towards promoting non-pirated goods, was
actually attended by approximately 16,000 members of
the public. Prominent patented and copyrighted works
were exhibited at this fair. In effect, the fair led to an
extensive volume of trade and negotiations involving
commercial exploitation of intellectual property in an
aggregate amount of 114 million Baht. Successful
business negotiations were found in 3 intellectual
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คดัเลอืกทัง้ 40 ผลงานไปแสดงในงานทรพัยสนิทางปญญาเฉลมิ
พระเกยีรตฯิ พรอมทัง้จดัพธิมีอบรางวลัภายในงานดงักลาว ใน
ระหวางวนัที ่16-18 พฤศจกิายน 2550 ณ ศนูยการคาสยามพารากอน

1.2 จดังานตลาดนดัทรัพยสนิทางปญญา (IP FAIR
2007) เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัทางการคาและ
การสงออก สรางโอกาสและชองทางในการเจรจาธรุกจิ กระตนุ
ใหเจาของทรัพยสนิทางปญญาเขาสรูะบบการคมุครอง และเพ่ือ
รณรงคและสรางจิตสำนึกไมสนับสนุนสินคาละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา โดยมีผูสนใจเขารวมชมงานและเจรจาธุรกิจ
ประมาณ 16,000 คน กิจกรรมภายในงานประกอบดวยการ
แสดงนทิรรศการผลงานสทิธบิตัรและลขิสทิธิ ์ การเจรจาธรุกจิ
เพือ่นำผลงานทีแ่สดงไปใชประโยชนเชงิพาณชิย โดยมยีอดขาย
สนิคาและยอดเจรจาธรุกจิ มลูคารวม 114 ลานบาท และทรพัย
สนิทางปญญาทีเ่จรจาธุรกจิสำเรจ็ภายในงานมี 3 ราย ไดแก
ผงไอศกรมีผลไมไทยกึง่สำเรจ็รปู หวัเตาแกสแบบประหยดัแกส
Innogas แกสเชือ้เพลงิ/ภาชนะบรรจุน้ำยาเชือ้เพลงิพรอมเตา
นอกจากนีย้งัมกีารจดัคลนิกิใหคำปรกึษาและรบัคำขอเคลือ่นที่
(Mobile Unit) โดยมีผูมาขอรับคำปรึกษาดานทรัพยสินทาง
ปญญา รวม 833 ราย ยืน่คำขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการคา
84 คำขอ และยืน่แจงขอมลูทรพัยสนิทางปญญา 192 คำขอ

การตัดสนิการประกวดแตงเพลงรณรงคสรางจติสำนกึไมละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาของโรงเรียนในเขตภาคกลาง การแสดง
มนิคิอนเสริต การจำหนายสนิคาทรพัยสนิทางปญญา และการ
จดัเสวนาดานทรพัยสนิทางปญญา

1.3. การสราง Public Awareness และใหความรู
ดานทรัพยสนิทางปญญา (Educate)

1) จดัอบรมสมัมนาเพือ่เผยแพรความรดูานทรพัยสนิทาง
ปญญา เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในดาน
ทรพัยสนิทางปญญา ใหแกบคุลากรในวงการทรพัย
สนิทางปญญา อาจารยในสถาบนัการศกึษา นกัวจิยั
ผปูระกอบการ OTOP SMEs และวสิาหกิจชมุชน
ในสวนกลางและสวนภูมภิาค รวม 20 ครัง้ มผีเูขา
รวมอบรมทัง้สิน้ 2,838 คน

2) จัดทำโครงการเรียนรูทรัพยสินทางปญญาทางไกล
(Distance Learning) โดยมกีารลงนามบนัทึกความ
รวมมอื “Framework Agreement of Corporation
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property works, namely, fruit ice cream powder, gas-
saving stove head, Innogas gas/fuel chemicals container
and stove. In addition, mobile units were also set up at
the fair for giving advice on matters related to intellectual
property and taking IP-related applications and
notifications. Indeed, officials stationed at these units
had a total number of 833 advisees and received 84
applications for registration of trademarks and 192
notifications of information related to intellectual property.
Also included at this fair were the selection of songs
composed, by students in schools in central Thailand,
for campaigning non-piracy awareness, mini concerts,
sales of IP-related products and special talks on topics
related to intellectual property.

1.3 Public Awareness and Education in
relation to Intellectual Property

1) Training and Seminars on Intellectual
Property

The Department organised training and
seminars dedicated to creating knowledge and

understanding of intellectual property amongst
personnel handling IP-related works, teaching
staff of educational institutions, researchers,
OTOP entrepreneurs, SMEs operators and
operators of community enterprises, both in
the central part of Thailand and in regional
areas of the country. The training and seminars
took placed on 20 occasions and had the total
number of 2,838 participants.

2) IP Distance Learning

The IP Distance Learning Project was
specially launched by the Department of
Intellectual Property under co-operation with
the WIPO Worldwide Academy. In this regard,
the “Framework Agreement of Co-operation
between WIPO Worldwide Academy and DIP”
was concluded between the two agencies for
this purpose. This distance learning facility was
intended to be an efficient means for
disseminating knowledge related to intellectual
property to the public via the Internet and, in
this connection, the DL-101 Thai syllabus has
been introduced, in reality, in line with the DL-
101 distance-learning syllabus as operated by
the WIPO Worldwide Academy. Indeed, it is
for the first time that the Department has
received assistance from WIPO in establishing
its e-Learning System in intellectual property.

Since its inauguration, the IP Distance
Learning Project launched its first class of the
DL-101 syllabus on 3rd May 2007, with an intake
of 387 learners.  Indeed, out of 169 participants
who took a qualifying examination, the
programme had a total of 142 successful
examinees, to whom certificates were awarded.
The next intake, for Class 2 of the programme,
is scheduled to be in January 2008.
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between WIPO Worldwide Academy and DIP”
ระหวางกรมทรัพยสินทางปญญาและสถาบันทรัพย
สนิทางปญญาโลก เพือ่รวมมอืในโครงการเรยีนรดูาน
ทรัพยสนิทางปญญาทางไกล ทีจ่ะกระจายความรดูาน
ทรัพยสนิทางปญญาผานอนิเทอรเน็ตโดยใชหลกัสตูร
DL-101 thai ซึง่เปนหลกัสตูรมาตรฐานเดยีวกบัหลกั
สตูร DL-101 ของสถาบันทรัพยสนิทางปญญาโลก
ที่ไดมีการเปดสอนทางไกลมากอน ซึ่งกรมฯ ไดรับ
ความรวมมือจากองคกรทรัพยสินทางปญญาโลก
(WIPO) ในการจัดทำระบบการเรียนการสอนดวย
อเิลก็ทรอนกิส (E-Learning System) ดานทรพัยสนิ
ทางปญญาข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศไทย

ทัง้นี ้ ไดเปดตวัโครงการฯ และเริม่ทำการเรยีน
การสอนหลักสูตร DL-101 รุนที่ 1 ตั้งแตวันท่ี 3
พฤษภาคม 2550 มผีสูมัครเรยีนจำนวน 387 คน เขา
สอบจำนวน 169 คน และสอบผานหลกัสตูรพรอม
ทัง้รบัประกาศนยีบตัรแลว จำนวน 142 คน และ
จะเปดรับสมัครหลักสูตรในรุนที่ 2 ตั้งแตเดือน
มกราคม 2551 เปนตนไป

3) จดัสมัมนาเชงิวิชาการ เรือ่ง “ทำอยางไรจงึจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาไดท่ัวโลก” เพื่อเผยแพรความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม Madrid
Protocol และระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
วงการทรพัยสนิทางปญญา ผสูงออก ผปูระกอบธรุกจิ

ทีเ่กีย่วของ ตลอดจนแลกเปลีย่นความรคูวามเขาใจ
ในการเขาเปนภาคี ประเมนิ ผลดผีลเสียในการเขา
เปนภาคขีองประเทศไทยในอนาคต รวมท้ังประโยชน
ทีจ่ะไดรบัแกกลมุผสูงออก ผลจากการสัมมนา ทำให
ผสูมัมนาเกิดความเขาใจหลักการ และวิธกีารปฏิบตัิ
ตามระบบ Madrid Protocol ตลอดจนแนวทาง
ปฏบิตัขิองตางประเทศ อกีทัง้เปนการสงเสรมิระบบ
เครื่องหมายการคาของไทยใหพัฒนาไปในทิศทางท่ี
เหมาะสมและเปนประโยชนตอผสูงออกในการขอรบั
ความคมุครองในตางประเทศ ทัง้นี ้มผีเูขารวมสัมมนา
จำนวน 220 คน

1.4 การสงเสริมการบริหารจัดการสิทธิและใช
ประโยชนทรัพยสนิทางปญญา

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมดวยทรัพยสินทางปญญา
เพื่อสรางศักยภาพใหแกผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมดวยการใชทรัพยสินทาง
ปญญาในการพัฒนาการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทางการคา รวมทั้งสง
เสรมิใหผปูระกอบการ SMEs เขาสรูะบบการคมุครอง
สทิธใินทรพัยสนิทางปญญา โดยคัดเลอืกผปูระกอบ
การเขารวมโครงการจำนวน 200 ราย เพือ่อบรมเชงิ
ปฏบิตักิารใหความรดูานทรัพยสนิทางปญญาจำนวน
8 ครัง้ มผีปูระกอบการท่ีเขารวมโครงการย่ืนคำขอ
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3) Seminar on “How to Register Trademarks
Worldwide”

The seminar on “How to Register Trademarks
Worldwide” was held by the Department of
Intellectual Property as a forum for
disseminating knowledge and understanding
in connection with the Madrid Protocol and
also for brainstorming on this matter amongst
personnel in the intellectual property sphere,
exporters and operators of related businesses.
The Seminar also accommodated an exchange
of views and opinions concerning pros and
cons, in the context of Thailand, for joining
this Protocol in the future and advantages to
be acquired by Thai exporters from
mechanisms of protection under the Protocol.
As a result of this seminar, participants became
knowledgeable not only about principles and
practices under the Madrid Protocol but also
practices in other countries. The seminar would
contribute to the development of Thai
trademark systems in an appropriate direction
and facilitate exporters in acquiring protection
in foreign jurisdictions. This seminar was
attended by approximately 220 people.

1.4 Promotion of Management and
Exploitation of Intellectual Property

1) Workshops in Development of SMEs
through IP

Workshops have been held in an
attempt to promote the use of intellectual
property as an instrument for elevating potential
of SMEs, enhancing their ability to compete in
business arenas and brining them towards the
protection system under the law. For this
purpose, 200 entrepreneurs were selected to
join the workshops, indeed held on 8 occasions.
In consequence of the workshops, 118
applications were filed by participants (65
applications for registration of patents/pretty
patents, 46 for trademarks and 7 applications
in the category of copyright). Indeed, 67
applications (representing 56.78 percent of the
total applications filed) have led to commercial
exploitation of intellectual property.

2) Promotion of OTOP Products

The Department of Intellectual
Property, in collaboration with the Department
of Business Development, has initiated a project
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จดทะเบียนทรพัยสนิทางปญญา รวม 118 คำขอ ใน
ประเภทสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 65 คำขอ เครือ่งหมาย
การคา 46 คำขอ และลิขสิทธิ์ 7 คำขอ และมีผู
นำทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
รวม 67 คำขอ คดิเปนรอยละ 56.78 ของจำนวน
การย่ืนคำขอจดทะเบยีน

2) โครงการสงเสรมิผลิตภณัฑชมุชนและทองถ่ิน (OTOP)
โดยกรมทรพัยสนิทางปญญารวมกบักรมพฒันาธรุกจิ
การคา ในการดำเนนิโครงการดงักลาว เพือ่สงเสรมิ
ผลติภณัฑ OTOP ใหมชีองทางการตลาด และสราง
เครอืขายการตลาด รวมทัง้ใหผผูลติสามารถเรียนรวูธิี
การประกอบธรุกจิดวยตนเอง โดยกจิกรรมประกอบ
ดวยการจัดนิทรรศการ จัดอบรมเพ่ือเตรียมความ
พรอมเขาสูธุรกิจ การใหคำปรึกษาและจัดหนวย
บรกิารเคลือ่นทีเ่พือ่รบัคำขอจดทะเบยีนผปูระกอบการ
OTOP ซึ่งจัดขึ้นทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
จำนวน 8 ครัง้ มผีมูาขอคำปรึกษาแนะนำรวม 447
ราย และรบัคำขอจดทะเบยีนรวม 276 คำขอ

3) การแปลงทรัพยสนิทางปญญาเปนทุน โดยจดัอบรม
เชงิปฏิบตักิารใหความรดูานการแปลงทรัพยสนิทาง
ปญญาเปนทุน การจัดทำแผนธุรกิจ และจัดหนวย
บรกิารรบัคำขอกเูงนิเคลือ่นทีไ่ปยงัสวนภมูภิาค โดย
รวมกับสถาบันการเงินท่ีเขารวมโครงการไดแก
ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
ธนาคารออมสนิ เพือ่ใหผปูระกอบการเจาของทรพัย
สนิทางปญญาสามารถเขยีนแผนธรุกจิได และอำนวย
ความสะดวกแกผปูระกอบการสามารถย่ืนคำขอกเูงนิ
กบัสถาบนัการเงนิทีเ่ขารวมโครงการไดโดยตรงและ
รวดเร็ว ทำใหมโีอกาสเขาถงึแหลงเงินทนุไดมากข้ึน
โดยต้ังแตเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2550 มผีแูจง
ยื่นคำขอกูเงินท่ีใชทรัพยสินทางปญญาเปนหลัก
ประกนัการกเูงินกบัสถาบันการเงินดงักลาว รวม 322
ราย ไดรบัอนมุตั ิ9 ราย รวมวงเงินท่ีอนมุตัริวม 1.795
ลานบาท
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2. Development of Systems for the
Protection Intellectual Property Rights

The Department of Intellectual Property has taken
regular action in developing systems for the protection
of intellectual property rights with a view to offering
Thai people convenience and speediness in the
registration of intellectual property and encouraging them
to make extensive use of the protection systems both
domestically and in foreign countries. In effect,
international co-operation has also been established so
as to elevate protection standards to the level
comparable to international positions. Under the umbrella
of this development, the Department has carried out
the following activities.

2.1 Promotion of Intellectual Property
Protection

1) Provision of Mobile Units

Mobile units have been established
for facilitating correct and complete preparation
of applications for registration with expediency.
These mobile units also provided counselling
services in connection with the registration of
intellectual property and received applications
for registration of intellectual property and
notification of information related to intellectual
property. Owing to these continued services,
residents in provincial areas were offered the
same level of convenience and alacrity in IP

aimed at promoting OTOP products in an
endeavour to provide market channels and
networking for such products. It was also
intended to provide OTOP product producers
with an effective facility for self-tuition on
business skills. Activities carried out on 8
occasions both centrally and regionally in the
implementation of this project included
exhibitions, training on business preparation,
counseling services and mobile units for
receiving applications from OTOP operators.
In effect, 447 persons received the counseling
service under this project and, in addition, 276
applications were filed during the currency of
the above-mentioned activities.

3) Capitalisation of Intellectual Property

The Department has organised
workshops for promoting knowledge and
understanding in connection with capitalisation
of intellectual property and preparation of
business plans. To this end, mobile units were
set up for receiving loan applications in
provincial areas in collaboration with financial
institutions participating in the project (namely,
the SMEs Bank and the Government Savings
Bank). Through this channel, entrepreneurs
owning intellectual property became capable
of drawing up their business plans and were
given assistance in making loan applications
to participating financial institutions directly and
expeditiously, thereby contributing to more
extensive access to sources of funding. As a
matter of fact, since January through December
2007, 322 loan applications were submitted to
the above-mentioned financial institutions by
those wishing to charge intellectual property
as security for loan repayment and, indeed, 9
applications were approved, with the aggregate
amount totaling 1.795 million Baht.
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2. การพัฒนาระบบคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา

กรมทรพัยสนิทางปญญาไดพฒันาระบบคมุครองสทิธใิน
ทรพัยสนิทางปญญา เพือ่ใหคนไทยไดรบัความสะดวก รวดเรว็
ในการจดทะเบียน และจงูใจใหเขาสรูะบบการคมุครองสทิธใิน
ทรพัยสนิทางปญญาอยางทัว่ถงึทัง้ในประเทศและตางประเทศ
รวมท้ังสรางความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเทียบเทาสากล
โดยมกีจิกรรม ดงันี้

2.1 สงเสรมิการคมุครองทรัพยสนิทางปญญา

1) จดัหนวยบริการรบัคำขอเคลือ่นท่ี (Mobile Unit) เพือ่
ใหการจัดทำคำขอจดทะเบียนเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน และสามารถรับจดทะเบยีนไดอยางรวดเรว็
โดยจดัหนวยบรกิารรับคำขอเคลือ่นทีไ่ปใหคำปรกึษา

แนะนำเกีย่วกบัการจดทะเบียนทรัพยสนิทางปญญา
รวมทัง้รบัคำขอจดทะเบยีนและแจงขอมูลทรพัยสนิ
ทางปญญาอยางตอเนือ่ง สงผลใหประชาชนในสวน
ภมูภิาคไดรบัความสะดวกรวดเร็วเชนเดียวกับทีก่รมฯ
ใหบรกิารในสวนกลาง โดยมีการรับคำขอจดทะเบียน
รวมทัง้สิน้ 37 คำขอ

2) จดัประชุมเชงิปฏบัิติการและศกึษาดูงานการสงเสรมิและ
พฒันาการขึน้ทะเบียนสิง่บงชีท้างภมิูศาสตรของไทย
เพื่อใหประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการนำ
พระราชบญัญัตคิมุครองสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร พ.ศ. 2546
มาเปนเครือ่งมอืในการพฒันาทองถิน่ของตนเอง ซึง่
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปรียบเสมือน Brand ของ

ชุมชน จึงเปนการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาชุมชนและ
สรางผลประโยชนใหแกชมุชนอยางยัง่ยนื นอกจากนี้
ยังจัดประชุมกลุมหารือรวมกับผูขอข้ึนทะเบียนฯ
ผูผลิต และผูเกี่ยวของในพ้ืนที่ ในการรางคูมือ
ปฏบิตังิาน โดยมกีารจดัประชมุรวม 18 ครัง้ และมี
ผลติภณัฑทีเ่กีย่วของกบัสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร รวม 53
ผลติภณัฑ เชน โองราชบรุ ีขนมหมอแกงเมอืงเพชร
ขาวหอมมะลิบรุรีมัย ฯลฯ

2.2 พฒันากฎหมายทรัพยสนิทางปญญา เพือ่ให
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทยทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณดานทรัพยสนิทางปญญาของโลก และเอือ้ตอการ
คมุครองสิทธใินทรัพยสนิทางปญญาของคนไทย โดยปรับปรุง
รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา รางพระราชบัญญัติ
สทิธบิตัร และยกรางพระราชบัญญตัคิวามลับทางการคา รวม
ทัง้แกไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัลิขิสทิธิ ์มาตรา 32 โดยเพ่ิม
ขอยกเวนการละเมดิลขิสทิธิ ์ (9) เพือ่ใหคนพกิารทางการมอง
เหน็หรอืทางการไดยนิสามารถเขาถงึงานอนัมลีขิสทิธิไ์ด โดยมี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะทำงาน
ทีเ่กีย่วของ รวม 12 ครัง้

2.3 ความรวมมือระหวางประเทศดานทรพัยสนิทาง
ปญญา กรมทรัพยสนิทางปญญาไดสรางความรวมมือในการ
แลกเปลีย่นความรแูละขอมลูกบัตางประเทศ เพือ่พฒันาระบบ
ทรพัยสนิทางปญญาของไทยใหทดัเทียมระดบัสากล โดยดำเนนิ
การ ดงันี้

1) การลงนามบันทึกความเขาใจและประชุมความรวมมือ
ดานทรพัยสนิทางปญญา โดยลงนามบนัทกึความเขาใจ
(MOU) วาดวยความรวมมือดานทรัพยสนิทางปญญา
จำนวน 2 ฉบบั คอื
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registration as found at the Department’s
relevant Offices in the central part of the
country. In this regard, 37 applications were
filed at the Department’s mobile units.

2) Workshops and Observation Trips Related
to the Promotion and Development of
Registration of Geographical Indications in
Thailand

The Department held workshops and
observation trips in connection with the
promotion and development of registration of
Thai geographical indications in order to build
up public awareness of the use of the
Geographical Indications Protection Act, B.E.
2546 (2003) as a tool for developing their
localities, given that geographical indications
constitute a marketing strategy and serve as
local brands generating added value for goods
in particular areas, thereby bringing about
sustainable benefits for local residents. In
addition, focus-group meetings were held for
brainstorming on work manuals amongst
applicants for registration as well as producers
and local residents concerned with
geographical indications. Such meetings were
held on 18 occasions and involved 53 products
associated with local geographical indications,
including jars of Ratchaburi, custard of
Petchaburi and jasmine rice of Burirum.
2.2 Reform of Legislation on

Intellectual Property

To keep intellectual property law modern, in
line with global circumstances and well suited to the
protection of IP rights for Thai people, the Department
carried out reform of legislation on intellectual property.
To this end, the Department drew up draft amendments
to the Trademarks Act, the Patents Act and the Trade
Secrets Act. Amendment was also made to section 32

of the Copyright Act, wherein sub-paragraph (9) was
inserted as another exemption to infringing acts, to the
effect that persons with visual or audio disability would
lawfully have access to copyrighted works. All this
involved 12 meetings of the IP Law Reform Committee
and working group.

2.3 International Co-operation in
Intellectual Property

A great deal of international co-operation in
intellectual property has been developed by the
Department of Intellectual Property with a view to forming
an exchange of knowledge and information with foreign
countries and consequently elevating our IP systems to
an international level. The co-operation was reflected in
the following events:

1) Memoranda of Understanding and
Conferences on IP Co-operation

A couple of memoranda of
understanding (MOUs) have been signed on
IP co-operation, viz:

- MOU on IP Co-operation between Thailand
and Australia. This MOU accommodates
preparation of action plans and practices in
respect of invention examination services as
between Thailand’s Department of Intellectual
Property and the Australian Patent Office (APO).
This MOU also sets out activities to be carried
out for creating public awareness of the efficacy
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- ความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญาไทย-
ออสเตรเลีย ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและจัด
ทำแนวทางปฏิบัติในการใหบริการตรวจสอบการ
ประดิษฐ ระหวางกรมทรัพยสนิทางปญญา กบัสำนัก
งานทรัพยสินทางปญญาออสเตรเลีย มีกิจกรรม
ประชาสมัพนัธใหประชาชนและผปูระกอบการเขาใจ
ถงึประโยชนของระบบทรัพยสนิทางปญญา จดัทำคู
มอืสำหรบั SMEs พฒันาระบบหองสมุดของกรมฯ
และแนะนำการเขาถงึขอมลูสทิธบิตัรระหวางประเทศ

- ความรวมมอืดานทรพัยสนิทางปญญาไทย-เกาหลี
ในเรื่องการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน (E-
Learning) ดานทรัพยสนิทางปญญา โดยใชโปรแกรม
IP Panorama ซึง่เปนการเรยีนการสอนดานทรพัย
สนิทางปญญาสำหรบัผปูระกอบการ SMEs และผทูี่
สนใจท่ัวไป โดยถายทอดเน้ือหาของบทเรียนออกมา
ในรปูแบบ Animation ทำใหดงึดดูความสนใจของผู
เรียนและงายแกการเขาใจ และโปรแกรม IP
Xpedite ซึง่เปนการเรยีนการสอนออนไลนสทิธดิาน
ทรพัยสนิทางปญญาสำหรับผทูำงานวิจยัและพัฒนา
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of intellectual property, the preparation of manuals
for SMEs, the development of the Department’
s library systems and the introduction of access
to international patent data.

- MOU on IP Co-operation between Thailand
and Korea. This MOU is dedicated to IP e-
Learning. Based upon the IP Panorama
programme designed for educating SMEs
operators as well as general members of the
public, lessons on intellectual property are in
animation formats capturing attention of
learners and proving easy for understanding.
In addition, the IP Xpedite programme is also
employed, indeed well designed for those
involved in research and development of
technology. With these e-learning facilities,
these groups of people will be made aware of
and knowledgeable about their own intellectual
property.

2) IP Co-operation with the European Patent
Office (EPO)

Co-operation has been entered into
with the European Patent Office (EPO) for the
EPOQUE Net Project under which Thai patent
examiners may conduct patent search directly
from the patent database of the EPO at the
Hague, the Netherlands. This database, which
emerges as the world’s largest patent database
and embraces over 50 million patents, offers
swift examination of patents and consequently
serves as an efficient means to reduce backlogs
of work. The Department of Intellectual Property
and the European Patent Office plan to
conclude an agreement authorising a test of
the EPOQUE Net access services in May 2008.

3) Protection of Intellectual property Rights in
Foreign Countries

- Opposition to Registration by Foreigners of
the “Rusi Datton” Trademark

As publicly known, applications were
filed with the Japan Patent Office (JPO) by a
Japanese investor for registration of Thailand’
s well-known “Rusi Datton”, for use with the
following goods and services: newspapers,
magazines, Thai Yoka teaching, the organisation
of activities involving the Thai-style Yoka and
the provision of venues for hosting Thai-style
Yoka activities. Indeed, the JPO in the end
effected registration of this mark.

In an attempt to protect this intellectual
property of Thailand, the Department of
Intellectual Property engaged attorneys in
Japan to file an opposition to the registration
of such trademark, by reason that “Rusi Datton”
is a generic name representing the Thai-style
body massage involving breath and meditation
in existence in Thailand for a considerable
length of time and has thus long been
recognised as Thai intellectual creature. In
response to this opposition, a counter-
opposition was filed by the Japanese registrant,
alleging that the registrant was justified in
holding rights over the Rusi Datton mark on
the ground that the registrant had been
disseminating and making it known in Japan.

Having considered the opposition and
the counter-opposition, the Japan Patent Office
revoked the registration of the “Rusi Datton”
mark as per the 2 applications filed at that
Office by reason that registration thereof was
made in a manner repugnant to public policy
and good morals of the public under the trade
mark law of Japan, given that the Rusi Datton
mark has been the property of Thailand as
well as Thai people. It was opined further that
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เทคโนโลยี เพื่อใหบุคคลเหลานี้ตระหนักถึงความ
สำคัญและมีความรคูวามเขาใจในสิทธดิานทรัพยสนิ
ทางปญญาของตน

2) ความรวมมือดานทรัพยสนิทางปญญากบัสำนกังาน
สทิธบัิตรยุโรป (EPO) โดยดำเนนิโครงการ EPOQUE
Net เพือ่ใหผตูรวจสอบสิทธบิตัรของไทยสามารถสืบ
คนขอมลูสทิธบิตัรจากฐานขอมลูสทิธบิตัรของสำนกั
งานสิทธบิตัรยุโรป ณ กรงุเฮก ประเทศเนเธอรแลนด
ไดโดยตรง ซึง่ฐานขอมลูดงักลาวเปนฐานขอมลูทีใ่หญ
ที่สุดของโลก มีจำนวนขอมูลสิทธิบัตรมากกวา 50
ลานฉบับ ทำใหสามารถตรวจสอบสิทธบิตัรไดรวดเร็ว
และลดปญหางานคางไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยกรมทรพัยสนิทางปญญาและสำนกังานสทิธบิตัร
ยุโรป จะรวมลงนามสัญญาวาดวยการอนุญาตการ
ทดสอบการเขาถงึการบรกิาร EPOQUE Net ในเดอืน
พฤษภาคม 2551

3) การปกปองคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใน
ตางประเทศ

- การคัดคานตางชาตจิดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
คำวา “ฤๅษีดัดตน”

จากการท่ีมชีาวญ่ีปนุนำช่ือ “ฤๅษีดดัตน” ไปจด
ทะเบยีนเครือ่งหมายการคาทีส่ำนกังานสทิธบิตัรญีป่นุ
(Japan Patent Office : JPO) เพือ่ใชกบัสนิคาและ
บรกิาร ไดแก หนงัสอืพมิพ นติยสาร การสอนโยคะ
แบบไทย การจัดกจิกรรมท่ีมหีวัขอเก่ียวกับโยคะแบบ
ไทย และการใหบรกิารสถานท่ีเพือ่จดักจิกรรมโยคะ
แบบไทย และสำนักงานสิทธิบัตรญ่ีปุนไดรับ
จดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาดงักลาวไวแลว

เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญาของไทยดัง
กลาว กรมทรัพยสนิทางปญญา จงึไดจดัจางทนาย
ความในประเทศญ่ีปุนใหดำเนินการคัดคานการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาว เนื่องจาก
“ฤๅษดีดัตน” เปนชือ่สามญัของวธิกีารดดัตนดวยการ
กำหนดลมหายใจและการทำสมาธิ ซึง่มีอยใูนประเทศ
ไทยมาเปนเวลานานแลว จงึเปนภมูปิญญาไทย ใน
การน้ี ผูขอจดทะเบียนชาวญ่ีปุนไดยื่นคำโตแยงคำ
คดัคานของไทย โดยใหเหตผุลเพือ่สนบัสนนุการรบั
จดทะเบยีนวา ตนเปนเพยีงผเูผยแพรและทำใหฤๅษี

ดดัตนเปนท่ีรจูกัในประเทศญีป่นุเทานัน้จงึควรเปนผู
ทีม่สีทิธใินเครือ่งหมายการคาดังกลาว

เม่ือสำนกังานสทิธบิตัรญีป่นุ ไดพจิารณาคำคดั
คานและคำโตแยงประกอบกนัแลว จงึไดมคีำวนิจิฉยั
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาคำวา
“ฤๅษดีดัตน” ทีไ่ดเคยใหไวแกชาวญีป่นุทัง้สองคำขอ
ตามท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาไดยื่นคำคัดคานการ
จดทะเบยีนไว โดยใหเหตผุลวา การจดทะเบยีนเครือ่ง
หมายการคาดังกลาวขัดตอรัฐประศาสโนบายและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามกฎหมายเครื่อง
หมายการคาญีป่นุ เนือ่งจากฤๅษดีดัตนเปนสมบตัขิอง
ประเทศไทยและประชาชนชาวไทย เพราะเปนสิง่ที่
สรางขึ้นและรักษาไวโดยพระมหากษัตริยของไทย
เพือ่ใชรกัษาอาการเจ็บปวยของคนไทย และกลายเปน
ภูมิปญญาด้ังเดิม ประกอบกับสังคมไทยเปนสังคม
ระบอบพระมหากษัตริย และใหความเคารพตอ
สถาบนัพระมหากษตัริยเปนอยางมาก ดงันัน้ ฤๅษดีดั
ตนจงึเปนสมบตัขิองชาตแิละประชาชนชาวไทย นอก
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this mark has graciously been created and
maintained by the King of Thailand as a
therapeutic device for Thai subjects. All this
has vindicated a strong justification that the
mark has become a traditional intellectual
property of Thailand. Indeed, according to the
JPO, this truism has much been reflected in
the greatest respect paid by the Thai people
to their monarchy. At any rate, registration of
this trademark in Japan would seriously
undermine the long maintained mutual loyalty
as between Japan and Thailand. In
consequence of this revocation, the registrant
is no longer entitled to claim ownership of the
“Rusi Datton” trademark in Japan.

- Response to Imitation of the “Sun Elephant”
Label for Rambutan in Syrup

The Department of Intellectual
Property co-ordinated with the China Patent
and Trademark Office (CTMO) and requested
its further co-ordination with its agencies
concerned in suppressing pirated products
bearing the “Sun Elephant” mark owned by
the Erawan Foods Public Co. Ltd. for use with
canned rambutan product. In this connection,
this mark was imitated by commercial firms in
Guangxi in reliance on similarities as to colours,
labels and appearance of the product, coupled
with the false indications “Thailand’s rambutan
in syrup” and “Product of Thailand”, which
caused the Chinese public to be misled that
the products were from Thailand. The progress
of this action will have yet to be informed by
CTMO

- Revocation of Trademarks for Fragrant
Jasmine Rice of Thailand

The Department of Intellectual
Property lodged a written request to CTMO

for revocation of the trademark “Ubon
Province” “Chiangrai Province” and “Chiangrai”
registered in China for fragrant rice, by reason
that such indications are geographical
indications of Thailand. In response to such
request, those trademarks have now been
revoked.

3. Prevention of Intellectual Property
Infringement

3.1 Suppression of Intellectual Property
Infringement

- The Department provided a strategic mobile
taskforce intended to work together with the
police and private individual right-holders in
connection with the inspection of target
shopping areas and shopping centres where
a high incidence of infringing products was
found, in Bangkok, greater Bangkok and other
provinces. In effect, inspections were conducted
on 1,460 occasions. Also made available by
the Department was a tripartite taskforce for
inspection purposes. The taskforce inspected
compact disc manufacturing plants on 431
occasions and received 4,120 notifications of
information under the Production of CD
Products Act, B.E. 2548 (2005).

- Workshops on “Protection and Suppression
of Intellectual Property Infringement” were held
in an endeavour to promote proper
understanding of law, rules and regulations as
well as practices in regard to the protection
and suppression of intellectual property
infringement. Those workshops, indeed specially
designed for police officers in the ranks of
Inspector and Deputy Inspector in charge of
the protection and suppression of intellectual
property infringement within the areas of
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จากนี ้ การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาดงักลาวท่ี
ประเทศญี่ปุน เปนการกระทำที่ขัดตอหลักความ
ซือ่สตัยระหวางประเทศญ่ีปนุและประเทศไทย

ผลของการเพกิถอนการจดทะเบยีนเครือ่งหมาย
การคาคำวา “ฤๅษีดัดตน” คือ ผูถูกเพิกถอนการ
จดทะเบียนไมสามารถอางความเปนเจาของเคร่ืองหมาย
การคาดงักลาวในประเทศญ่ีปนุได

- การลอกเลียนแบบฉลากผลิตภัณฑเงาะกระปอง
“ตราชางพระอาทติย”

กรมทรพัยสนิทางปญญาไดประสานงานสำนกังาน
เคร่ืองหมายการคาจนี (CTMO) ในการขอความรวม
มือประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือปราบปราม
สนิคาทีถ่กูละเมิด กรณีผลติภณัฑเงาะกระปอง “ตรา
ชางพระอาทิตย” ของ บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด
(มหาชน) ถกูบรษิทัในมณฑลกวางสี ลอกเลียนแบบ
ฉลากผลติภณัฑ โดยอาศยัความคลายเหมอืนของสี
ฉลาก และรูปแบบสินคา รวมทั้งไดพิมพขอความ
“Thailand’s rambutan in syrup” และ “product
of Thailand” ทำใหผบูรโิภคในประเทศจนีเขาใจผิด
วาเปนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้ CTMO
จะแจงผลใหกรมฯ ทราบอยางเปนทางการตอไป

- การเพกิถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาสนิคา
ขาวหอมมะลิ

กรมทรพัยสนิทางปญญาไดมหีนังสอืถงึ CTMO
ขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
สนิคาขาวหอมมะลิ โดยใชชือ่ “จงัหวัดอบุล” “จงัหวัด
เชยีงราย” และ “เชยีงราย” เน่ืองจากคำดงักลาวเปน
ชือ่ทางภมูศิาสตรของไทย โดย CTMO ไดเพกิถอน
การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาดงักลาวตามท่ีไทย
ไดมหีนงัสอืรองเรยีนไปแลว

3. การปองปรามการละเมดิทรัพยสนิทางปญญา

3.1 การปองปรามการละเมิดทรัพยสนิทางปญญา โดย

- จดัชดุปฏบิตักิารจรยทุธรวมกบัเจาหนาทีต่ำรวจ และ
ภาคเอกชนซ่ึงเปนเจาของสิทธ ิ เพือ่ออกตรวจสอบยานการคา
และศนูยการคาเปาหมายทีม่ปีรมิาณการจำหนายสนิคาละเมดิ

สงู ทัง้ในเขตกรุงเทพ ปรมิณฑล และตางจังหวัด รวม 1,460
ครัง้ รวมทัง้จัดชดุปฏบิตักิารคณะทำงานไตรภาคี ออกตรวจสอบ
โรงงานผลติซดี ีรวม 431 ครัง้ และรบัแจงขอมูลตามพระราช
บญัญตักิารผลิตผลติภณัฑซดี ีพ.ศ. 2548 รวม 4,120 ราย

- จดัสมัมนาเชิงปฏบิตักิารเรือ่ง “การปองกนัและปราบ
ปรามการละเมดิทรพัยสนิทางปญญา” เพือ่สรางความรคูวามเขา
ใจในกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ ตลอดจนวธิปีฏบิตังิานในการ
ปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสนิทางปญญา ใหแก
เจาหนาที่ตำรวจระดับสารวัตรหรือรองสารวัตรที่เกี่ยวของกับ
การคมุครองและปองปรามการละเมดิทรพัยสนิทางปญญา ใน
สงักดักองบญัชาการตำรวจภธูรภาค จำนวน 5 ครัง้ มผีรูวม
สมัมนารวม 1,040 คน

3.2 การดำเนนิการดานการคมุครองสิทธแิละแกไข
ปญหาการละเมดิลขิสทิธิ์

1) จัดประชุมเร่ือง การใหความรวมมือชวยเหลือผู
ประกอบการคาราโอเกะใน 3 จงัหวดัชายแดนภาค
ใต โดยมกีารกำหนดมาตรการและแนวทางการชวย
เหลือผูประกอบการในการงดเวนการจัดเก็บคาเผย
แพรลขิสทิธิเ์พลง และงดเวนการจบักมุดำเนนิคดแีก
ผปูระกอบการทีใ่ชงานเพลงทีเ่ปนสมาชกิของทัง้ 14
บริษัท เริ่มต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ถึง 30
มถินุายน 2550 และไดขยายความชวยเหลือไปจนถึง
วนัที ่31 กรกฎาคม 2551 เนือ่งจาก

สถานการณและความเดอืดรอนของผปูระกอบ
การยงัคงมอีย ูทกุบรษิทัจงึใหคำม่ันวาจะพจิารณาให
ความชวยเหลอืตอไป
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Regional Police Headquarters, were organised
on 5 occasions, with a total audience of 1,040
participants.

3.2 Action in the Sphere of Protecting
Copyright and Resolving Copyright
Infringement Problems

The following activities have been carried out to
protect copyright and resolve copyright infringement
problems.

1) Round-Table Discussion on Rendering
Assistance to Karaoke-Business Operators
in 3 Provinces at the Southern Border

A meeting was initiated by the
Department of Intellectual Property for
discussing measures assisting Karaoke-
business operators in 3 provinces at the
Southern border. The meeting gave rise to
measures and directions for easing financial
mishaps encountered by those engaging in
the karaoke business, whereby 14 companies
authorised to handle collection of copyright
royalties for songs of members agreed to refrain
from taking legal proceedings against those
financially troubled operators for unauthorised
use of those songs. This altruistic measure
would take effect as from 1st December 2006
through 30th June 2007 and was subsequently
extended to 31st July 2008. In effect, in view of

the prolongation of the stressful situation and
financial unrest of those operators, such
continued leniency appears to be a shared
view of all these companies.

2) Brainstorming Forum on “Collection of
Royalties for Karaoke Songs”

A meeting was also held as a forum
for brainstorming on “Collection of Royalties
for Karaoke Songs” in immediate response to
a complaint referred to the Department by the
Thai Hotels Association following the notice,
given to the Association by Thai Copyright
Collection Co. Ltd., demanding additional
payment of royalties for songs used in
ballrooms. With respect to this problematical
event, a suggestion was made by the
Department of Intellectual Property for collective
bargaining with Thai Copyright Collection Co.
Ltd. on types of business liable for payment of
royalties and rates of royalty. In this connection,
the Department acted as a facilitator of
discussions between parties concerned and
encouraged further resolution by way of
mediation.

3) Activities under the Copyright Awareness
Campaign Project 2007

The Department carried out the
Copyright Awareness Campaign Project 2007.
Activities under this Project were composed
of contests of songs composed by secondary
1-6 students (in schools within the Office of
the Basic Education Commission in the central,
eastern and southern regions) for campaigning
non-infringement, the exhibition of SPOT
boards, mini-concerts, exhibitions, the finals
of the contests and the award ceremony for
winning contestants. Indeed, the result of the
contest for schools in the Central area was
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2) จัดประชุมหารือเรื่อง “การจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง
คาราโอเกะ” เพือ่พจิารณาประเด็นขอรองเรยีนของ
สมาคมโรงแรมไทย กรณีบรษิทั จดัเกบ็ลขิสทิธิไ์ทย
จำกดั ไดมหีนังสอืแจงเตือนสมาชิกสมาคมฯ ใหจาย
คาลขิสทิธิเ์พลงประเภทหองจดัเลีย้งเพิม่เตมิ ซึง่กรม
ทรัพยสินทางปญญาไดเสนอแนะใหสมาชิกสมาคม
โรงแรมไทยรวมตวักนัเพือ่ตอรองเกีย่วกบัการกำหนด
ประเภทกิจการและอัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ กับ
บรษิทั จดัเกบ็ลิขสทิธิไ์ทย จำกดั และจะเปนสวนกลาง
ในการจัดประชุมหารือรวมกัน โดยอาจนำเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทดานทรัพยสินทาง
ปญญาตอไป

3) จัดโครงการรณรงคสรางจิตสำนึกไมละเมิดลิขสิทธิ์
ประจำป 2550 โดยกจิกรรมภายใตโครงการประกอบ
ดวย การประกวดแตงคำรองเพลงของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปที ่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกดัสำนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต การจดัทำ SPOT เผยแพร
การจดัแสดงมนิคิอนเสริต นทิรรศการ การประกวด
รอบตัดสิน และพิธีมอบรางวัลใหแกนักเรียน
ที่ชนะการประกวด ทั้งนี้ ไดจัดกิจกรรมตัดสินการ
ประกวดสำหรับโรงเรียนในเขตภาคกลาง ในงาน IP
Fair 2007 เม่ือวนัที ่20 กรกฎาคม 2550 มนีกัเรยีน
สงผลงานเขารวมประกวดรวม 110 ผลงาน สวน
โรงเรียนในภาคตะวันออกและภาคใต มีนักเรียน
สงผลงานรวม 120 ผลงาน จัดกิจกรรมในรอบ
ชงิชนะเลิศสำหรับโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก ณ
โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี เมื่อวันท่ี 24

สิงหาคม 2550 และโรงเรียนในเขตภาคใต ณ
โรงเรยีนสรุาษฎรพทิยา จงัหวดัสรุาษฎรธาน ี เมือ่วนั
ที ่31 สงิหาคม 2550 มนีกัเรยีนเขารวมงานประมาณ
2,000 คน

3.3 การระงับขอพพิาทดานทรัพยสนิทางปญญา

1) จัดสัมมนาการระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทาง
ปญญาดวยวิธสีมานฉนัท เพือ่เผยแพรความรเูกีย่ว
กับกระบวนการระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทาง
ปญญา ใหแก เจาของสทิธใินทรพัยสนิทางปญญากลมุ
ตางๆ อาทิ ผปูระกอบการ SMEs OTOP และภูมิ
ปญญาทองถิน่ รวมทัง้เจาหนาทีภ่าครฐั ภาคเอกชน
ทีเ่กีย่วของ เชน ผพูพิากษา อยัการ ตำรวจ ทนายความ
คร ูอาจารยจากสถานศึกษา เจาหนาทีอ่งคการบริหาร
สวนจงัหวัด สมาชกิสภาอตุสาหกรรม ในสวนภมูภิาค
รวม 2 ครัง้ มผีรูวมสมัมนารวม 425 คน ทำใหผเูขา
รวมสมัมนามคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบักระบวนการ
ระงบัขอพพิาทโดยอนญุาโตตลุาการและการไกลเกลีย่
ขอพพิาทดานทรัพยสนิทางปญญา ซึง่เปนทางเลือก
ใหมดวยวธิสีมานฉันทเพือ่ความยุตธิรรม

2) การระงับขอพพิาทดานทรพัยสนิทางปญญาโดยใชวิธี
การไกลเกลีย่ขอพพิาทและอนุญาโตตุลาการ

การดำเนินการดังกลาว ทำใหขอพิพาทหลาย
กรณีสามารถยุติลงไดโดยสันติวิธี รวดเร็ว และ
ประหยัดคาใชจาย อีกทั้งยังทำใหคูพิพาทมีความ
เขาใจท่ีดตีอกนั สามารถรักษาความสัมพนัธทีด่ตีอกนั
ไวได โดยต้ังแตเดือน มกราคม- ธนัวาคม 2550 กรมฯ
ไดดำเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ย
ขอพพิาท จำนวน 75 ครัง้ รวม 45 เรือ่ง โดยมีเรือ่ง
ทีไ่กลเกลีย่สำเร็จแลว เชน ขอพพิาทเร่ืองสญัญาชำระ
คาลิขสิทธิ์ระหวางสำนักพิมพกับผูแตงหนังสือ ขอ
พพิาทเครือ่งหมายการคา-เครือ่งหมายบรกิารของตาง
ประเทศ ระหวางบรษิทัผผูลติรถยนตในยโุรปกบับรษิทั
ทีจ่ำหนายรถดงักลาวในประเทศไทย ขอพพิาทดนตรี
ในภาพยนตรจากคายหนงัในตางประเทศ
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announced at the IP Fair 2007 on 20th July
2007 and, as a matter of fact, 110 works were
sent by students for this contest.  By way of
comparison, the contests held for schools in
the East and the South were participated by
120 works. The final round of this contest for
eastern schools took place at Chonkanyanukul
in Chonburi Province on 24th August 2007 whilst
the final round for the South was held at
Suratpittaya School in Surat Thani on 31st

August 2007. All these contests had an
approximate audience of 2,000 students.

3.3 Settlement of Intellectual Property
Disputes

1) Seminars on “Distributive Settlement of
Intellectual Property Disputes”

In an endeavour to disseminate knowledge
about procedures for alternative resolution of
intellectual property disputes, seminars on
“Distributive Settlement of Intellectual Property
Disputes” were held, on 2 occasions, for holders
of intellectual property rights in varying groups
e.g.  SMEs operators, traders of OTOPS
products and traditional knowledge, State
officials and personnel in the relevant public
and private sectors e.g. judges, public
prosecutors, police officers, lawyers, teachers
from educational institutions, officials of
Provincial Administration Organisations,
members of the Federation of Thai Industry in
provincial areas. These seminars had the total
audience of 425 participants and indeed led
to the appropriate understanding of procedures
involved in the settlement of IP disputes by
way of arbitration and mediation – a new way
of alternative dispute resolution apparently in
a manner promoting harmony and unity
amongst all parties.

2) IP Settlement by way of Mediation and
Arbitration

As a consequence of settlement of
intellectual property disputes by way of
mediation and arbitration initiated by the
Department of Intellectual Property, many
disputes were settled amicably, expeditiously
and economically in a manner enabling the
parties to continue good understanding and
business relationship. From January 2007 to
December 2007, 75 meetings took place for
mediating 45 disputes. Illustrations of
successfully mediated disputes are afforded
by the dispute over a royalty agreement
between a publisher and a book author, the
dispute over foreign trademarks and service
marks between a car manufacturer in Europe
and the dealer of this car in Thailand and the
dispute concerning movie songs of a foreign
film-maker.
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โดย : นายสนัต ิรตันสุวรรณ

กาวสำคัญที่ยิ่งใหญของกรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณชิย ในยคุน้ี เหน็จะเปนความคืบหนาในการ
เสนอใหประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกของสนธิสัญญา
ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา ซึง่กรมทรัพยสนิทางปญญาไดรบัความเหน็ชอบจาก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่
1/2551 วนัที ่10 มกราคม 2551 ในการเขาเปนภาคสีมาชกิ
ของอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินทาง
อตุสาหกรรม (Paris Convention) และสนธิสญัญาความ
รวมมอืดานสิทธบิตัร (Patent Cooperation Treaty)

เหตุผลท่ีสนบัสนุนใหเหน็วาการดำเนินการในเร่ือง
ดงักลาวของกรมทรพัยสนิทางปญญา ถอืเปนการเดนิหนา
ในนโยบายดานการพัฒนาคมุครองทรัพยสนิทางปญญาของ
ประเทศแบบกาวกระโดด กเ็พราะวาในชวงเวลามากกวา
ทศวรรษที่ผานมา การดำเนินการเพื่อเขารวมเปนภาคี
สมาชิกของสนธิสญัญาระหวางประเทศท้ังสองฉบับดังกลาว

ไดถกูทกัทวง และเรียกรองใหชะลอเวลาเพือ่ความพรอมของ
ประเทศเสยีกอน โดยมปีระเดน็เรือ่งของผลด-ีผลเสยี รวม
ทัง้ประโยชนตอสงัคมไทย และความพรอมในดานความรู
ความเขาใจของผเูกีย่วของท้ังภาครัฐและเอกชน ซึง่เปนหัว
ขอทีม่กีารวพิากษวจิารณ และอภปิรายกนั อยางกวางขวาง

ในขณะนี้ สถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป ความ
ทาทายใหมของกรมทรัพยสนิทางปญญา คงจะพงุเปาไปท่ี
การเตรียมความพรอมและการสรางบรรยากาศเพื่อเปด
โอกาสใหคนไทยสามารถไดรบัประโยชนสงูสุดจากการเขา
เปนภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาระหวางประเทศดังกลาว
รวมทัง้สนธสิญัญาอืน่ทีอ่าจมขีึน้ใหมๆ  อกีในอนาคต

อนุสญัญากรงุปารีส

เปนความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยสินทาง
อุตสาหกรรมที่บังคับใชตั้งแตป ค.ศ.1883 เพื่อใหเปน
เสมือนกฎหมายแมบทสำหรับการคุมครองทรัพยสินทาง
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Santi Rattanasuwan

In the present era, a striking progress made
by the Department of Intellectual Property lies in its
proposal towards Thailand’s accession to international
agreements or conventions concerning the protection
of intellectual property. In this respect, as requested
by the Department of Intellectual Property, the
National Legislative Assembly, at its sitting No. 1/
2008 on 10th January 2008, has given approval to
Thailand joining the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property (Paris Convention)
and the Patent Co-operation Treaty.

Indeed, the Department of Intellectual Property’
s action in this matter is discernible as a progressive
move in the development of the country’s policies
with regard to the protection of intellectual property.
Such truism lies in the fact that over a decade
attempts for accession to both of these international
agreements had always been encountering objections
and calls for deferment until the country became

ready for accession. Extensive debate was advanced
surrounding pros and cons, for Thailand, flowing from
these international agreements and also surrounding
readiness of persons concerned, both in public and
private sectors, in terms of knowledge and
understanding of these matters.

At present, changes of circumstances have
been witnessed. New challenges faced by the
Department of Intellectual Property should now be
concentrated upon the creation of readiness and
positive atmospheres enabling Thai people to
achieve optimum benefits from becoming a member
(Country of the Union) of the Paris Convention
and a State party to the Patent Co-operation Treaty
or joining other international agreements which may
emerge in the future in respect of the protection of
intellectual property. This article provides a brief
account of the Paris Convention and the Patent
Co-operation Treaty.
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อตุสาหกรรมทุกประเภท อนัไดแก สทิธบิตัรการประดิษฐ/
อนสุทิธบิตัร การออกแบบผลติภณัฑอตุสาหกรรม เครือ่ง
หมายการคา ชือ่การคา สิง่บงช้ีทางภมูศิาสตร รวมทัง้การ
แขงขนัทางการคาทีไ่มเปนธรรม (เชน ความลบัทางการคา)
เปนตน มีจุดประสงคที่จะใหประเทศภาคีตองกำหนด
มาตรฐานขัน้ต่ำของการคมุครองทรพัยสนิทางอตุสาหกรรม
ทีไ่มกอใหเกดิความไดเปรียบหรือเสียเปรียบในการคมุครอง
สิ่งที่เปนผลงานประเภทเดียวกันในแตละประเทศสมาชิก
ของอนสุญัญาดงักลาว

ชวงทีผ่านมาแมประเทศไทยยงัไมไดเขารวมเปนภาคี
สมาชิกของอนสุญัญากรงุปารสี แตในทางปฏบิตัขิอกำหนด
มาตรฐานขัน้ต่ำของอนสุญัญาดังกลาวก็ไดถกูนำมาปรบัใช
กบักฎหมายไทย ทีเ่ก่ียวของทัง้หมดแลว โดยเฉพาะอยาง
ยิง่นบัแตวนัทีป่ระเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีขององคการ
การคาโลก (WTO) ตัง้แตป พ.ศ.2538 เพราะภายใตความ
ตกลงในเรือ่งของการคาทีเ่กีย่วของกบัทรพัยสนิทางปญญา
(TRIPS) ขององคการการคาโลกน้ันไดกำหนดใหประเทศ

สมาชิกตองใชเกณฑมาตรฐานท่ีเปนสาระสำคัญ ของอนุ
สญัญากรงุปารสีกบักฎหมายภายในของแตละประเทศภาคี
สมาชกิดวย กลาวโดยสรุปกค็อืแมประเทศไทยจะเขารวม
เปนภาคีสมาชิกของอนุสญัญากรุงปารีสหรือไมกต็าม พนัธะ
กรณทีีม่ผีลตอประเทศไทย ของอนสุญัญาดงักลาวจากการ
ผูกโยงกับความตกลงภายใตองคการการคาโลกที่ประเทศ
ไทยเปนสมาชิก ก็มีผลเกิดขึ้นเสมือนหนึ่งประเทศภาคี
สมาชิกอืน่ๆ ของอนุสญัญากรุงปารีสอยแูลวเชนกนั

ดงันัน้ การทีก่รมทรพัยสนิทางปญญาไดรบัฉนัทานมุตัิ
จากสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหเขารวมเปนภาคีสมาชิก
ของอนุสญัญากรุงปารีสในคร้ังนี ้ จงึนาจะสนับสนนุใหการ
พฒันาดานนโยบายในการคมุครองทรพัยสนิทางปญญาเปน
ไปอยางมีระบบและสามารถดำเนนิการอยางมีประสทิธภิาพ
ไดดยีิง่ขึน้ เพือ่รองรับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกจิทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต ทัง้นีเ้พราะการไดเขารวมเปน
ภาคสีมาชกิของอนสุญัญากรงุปารสีนัน้ ประเทศไทยจะได
รบัสทิธแิละประโยชนดงันี้
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Paris Convention

The Paris Convention is an international
agreement in the sphere of the protection of industrial
property. Effective as from 1883, this Convention
serves as a master agreement for the protection of
all kinds of industrial property, namely, patents for
invention, utility models, industrial designs, trademarks,
trade names, indications of source or appellations of
origin and also unfair competition (e.g. trade secrets).
The Convention requires all members to establish
the minimum standard for the protection of industrial
property in a manner not posing any advantages or
disadvantages in the protection of the same kind of
property in each member.

Although Thailand has not yet acceded to the
Paris Convention, in practice such ‘minimum
protection’ requirements as embodied in the
Convention have all been translated into relevant
legislation of Thailand, given in particular that Thailand
has become a member of the World Trade
Organisation since 1995 and is therefore bound by
the WTO’s Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS) to accommodate,
through domestic legislation, essential standards of
protection along the line of the Paris Convention as
well. In other words, irrespective of accession on the
part of Thailand to the Paris Convention, international
obligations under this Convention are also imposed
upon Thailand as a result of their recognition by the
WTO’s TRIPS Agreement of which Thailand has
become a member. As such, Thailand’s position is
already as if it became a country of the Union under
the Paris Convention.

The endorsement by the National Legislative
Assembly towards accession to the Paris Convention

on this occasion seems to constitute an important
driving force for the development of intellectual
property protection policies so as to achieve more
systematic protection and greater efficiency, indeed
as enhanced infrastructure for economic development
and change likely to occur in the future. In essence,
Thailand’s accession to the Paris Convention will
bring about admirable rights and benefits for our
country in the following respects.

1. A bridge of International
Protection of Industrial Property

The Paris Convention, when viewed in
comparison with general legislation, is a substantive
law establishing various principles including the
National Treatment principle, the ‘right of priority’
principle or the ‘common rules’ principle. Members
are obliged to implement these principles through
domestic enactment. In effect, many international
agreements setting out measures facilitating the filing
of applications in a single country for the protection
of industrial property in several countries (e.g. the
Patent Co-operation Treaty, the Madrid Protocol and
the Hague Agreement) requires a condition precedent
connected to the Paris Convention – in the sense
that a country intending to join those particular treaties
or agreements concerning international protection
of industrial property must first become a party to
the Paris Convention.

Amidst the reality spelled out above, a
compelling need must be felt by the Department of
Intellectual Property for examining the desirability of,
and also preparing readiness for, accession to other
international conventions or co-operation in relation
to the facilitation of the protection of industrial
property of Thai people in other countries, apart

65



1. อนสุญัญากรงุปารสี เปนเสมอืนสะพานเชือ่ม
ตอสำหรบัการคมุครองผลงานทรพัยสนิอตุสาหกรรมใน
หลายประเทศ

หากจะมองเทียบเคยีงอนสุญัญากรุงปารสีกับรปูแบบ
กฎหมายทัว่ไปแลว อนสุญัญากรงุปารสีจะเปนเสมอืนแม
บทกฎหมายท่ีกำหนดในสวนทีเ่ปนสาระบัญญตั ิ เชน หลกั
ปฏบิตัเิยีย่งคนชาติ (national treatment) หลกัการนับวนั
ยืน่ยอนหลงั (right of priority) หรอื หลกัเกณฑพืน้ฐาน
สำคญั (common rules) เปนตน โดยประเทศภาคีสมาชกิ
จะตองนำไปบัญญตัใินกฎหมายภายในของแตละประเทศให
สอดคลอง ซึง่สนธสิญัญาความรวมมอืระหวางประเทศที่
จะอำนวยความสะดวกในการยืน่ขอความคมุครองทรพัยสนิ
อตุสาหกรรมในหลาย  ๆประเทศ เชน สนธิสญัญาความรวมมือ
ดานสิทธบิตัร พธิสีารความตกลงกรุงมาดริด ความตกลง
กรุงเฮก เปนตน จะถูกกำหนดเปนเงื่อนไขที่ผูกโยงไวกับ
อนสุญัญากรุงปารีส กลาวคอื ประเทศท่ีสามารถเขารวมเปน
ภาคสีมาชกิของสนธสิญัญาหรอืความรวมมอืในการคมุครอง
ทรพัยสนิอตุสาหกรรมระหวางประเทศใดๆ จะตองเปนภาคี
ของอนุสญัญากรุงปารีสกอน

นัน่คอื กรมทรพัยสนิทางปญญาคงตองรบีศกึษาและ
เตรียมความพรอมเพ่ือกาวตอไปท่ีจะเปนสมาชิกของสนธิ
สัญญาหรือความรวมมือระหวางประเทศที่อำนวยความ
สะดวกในการคมุครองผลงานใหแกคนไทยในประเทศตางๆ

นอกเหนอืจากสนธสิญัญาความรวมมอืดานสทิธบิตัร ซึง่สภา
นติบิญัญตัแิหงชาตไิดใหความเหน็ชอบไปแลวดวย

2. มาตรฐานการคมุครองทรัพยสนิอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย เปนท่ียอมรับของนานาประเทศโดยปราศจาก
ขอโตแยงเชนในอดีต

การเขารวมเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุง
ปารีสจะสงผลไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมในการลดแรง
กดดันจากประเทศคูคาที่มักจะหยิบยกเรื่องปญหาการคุม
ครองทรัพยสินทางปญญาที่ขาดประสิทธิภาพ และไมได
มาตรฐานสากลเพ่ือตอรองผลประโยชนได ตลอดจนภาพ
ลกัษณของประเทศในสายตาของประเทศคคูาและประชาคม
โลกจะดขีึน้

สนธสิญัญาความรวมมือดานสทิธบัิตร

ดงัทีก่ลาวไวกอนหนานี ้สนธิสญัญาความรวมมอืดาน
สทิธบิตัร หรอื PCT เปนความตกลงระหวางประเทศในการ
กำหนดแบบวิธแีละข้ันตอนเก่ียวกับการย่ืนขอความคมุครอง
สทิธบิตัรการประดิษฐเดยีวกันในหลายประเทศ โดยทีผ่ยูืน่
คำขอสามารถดำเนินการไดสะดวกและมีเวลาในการตัดสนิ
ใจเลอืกประเทศทีจ่ะคมุครองไดมากข้ึน รวมทัง้สามารถได
รับความมั่นใจและลดความเส่ียงตอการถูกปฏิเสธ การ
คมุครองผลงานประดิษฐอนัจะชวยใหสามารถบริหารคาใชจาย
ทีต่องชำระเปนคาธรรมเนยีมการคมุครองตามกฎหมายและ
คาใชจายในการจดัหาทนาย หรอืตวัแทนทีจ่ำเปนไดอยาง
ประหยดั นอกจากนี ้ระบบ PCT ยงัเปนระบบทีช่วยลดภาระ
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวของมิใหเกิดความ
ซ้ำซอนและผลการพิจารณาเปนมาตรฐานท่ีเชือ่ถอืและเปนที่
ยอมรบัในระดบัสากล

ดังนั้น เมื่อประเทศไทยสามารถเขารวมเปนภาคี
สมาชิกของสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรแลว
ประเดน็สำคญัทีต่องพิจารณากำหนดเพ่ือใหการยืน่คำขอรบั
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from the accession to the Patent Co-operation Treaty
as approved by the National Legislative Assembly.

2. International Recognition of Thai
Standards of Protection of Industrial
Property

Becoming a party to the Paris Convention will, directly
or indirectly, have the effect of reducing pressure
exerted over Thailand by trading partner countries,
given that those countries usually raise the issue of
inefficient and internationally incompatible protection
of intellectual property as a bargaining device in
trade negotiations with Thailand. In addition, accession
to the Paris Convention will also produce a better
image of Thailand towards trading countries as well
as the world community.

Patent Co-operation Treaty

As earlier alluded to, the Patent Co-operation
Treaty or PCT is an international agreement setting
out formalities and procedures in connection with
the filing of applications for the protection of inventions
in various countries, in respect of which the applicant
may conveniently initiate the filing at any receiving
country and freely choose countries in which a given
invention is intended to be protected. Through this
international scheme, the applicant is offered greater
assurances of protection and also feels much reduced
risks of rejection, hence a wise way to manage and
save costs from fees chargeable under the law as
well as professional fees for patent attorneys or
agents. Further, the PCT system helps reduce
workloads of State agencies concerned and trim
down possible duplication of works amongst those
agencies. Moreover, the result of the application
consideration will be trustworthy and enjoy
international recognition.

Following Thailand’s preparedness to become
a party (Contracting State) to the Patent Co-operation
Treaty, the crucial effort to be made for ensuring
that filings under the PCT scheme will most benefit
Thailand and Thai people lies in the preparation of
supplementary bye-laws (under the Patents Act) to
accommodate the procedures set forth by the PCT.
Such bye-laws will be notified to the World Intellectual
Property Organisation for application to all parties to
this Treaty. For this purpose, such subordinate
legislation needs to specify the following matters.

1.The time within which applications may be
filed in Thailand must be prescribed in accordance
with the minimum period set forth in the PCT. This
minimum period is for the purposes of compelling
foreigners intending to file applications in Thailand
to take action without delay and also enabling the
Department of Intellectual Property to accelerate the
examination time as well as provide interested persons
under Thai law with opportunities to submit
oppositions within an appropriate length of time prior
to the registration and issuance of patents. The time
limits for filing applications are herebelow indicated.

- In the case of PCT Chapter I, the applicant
is required to file, together with an
international search report, an application
in Thailand within 20 months as from the
first application.

- In the case of PCT Chapter II, the applicant
is required to file an application in Thailand
within 30 months as from the first
application. The application to be filed in
Thailand in this case must be accompanied
both by an international search report and
by a preliminary examination report.
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สิทธิบัตรในระบบ PCT เปนประโยชนตอสังคมไทยและ
คนไทยมากทีส่ดุ คอื การออกระเบยีบหรอืขอกำหนดเพิม่เตมิ
ทีจ่ะถอืปฏบิตัแิละแจงตอองคการทรพัยสนิทางปญญาโลก
เพือ่บงัคบัใชกบัทุกประเทศสมาชกิสนธสิญัญาความรวมมอื
ดานสทิธบิตัร ดงัมรีายละเอยีดตอไปนี้

1. กำหนดเวลาบังคับใหการย่ืนคำขอในประเทศเปน
ไปตามระยะเวลาข้ันต่ำท่ีสามารถทำไดตามขอกำหนดของ
PCT เพือ่บงัคบัใหตางชาตทิีป่ระสงคจะขอความคมุครองใน
ประเทศไทยเรงดำเนนิการโดยเรว็ และเพือ่ทีส่ำนกัสทิธบิตัร
กรมทรพัยสนิทางปญญา สามารถเรงรดัเวลาการตรวจสอบ
ใหเรว็ขึน้ รวมท้ังการเปดโอกาสการคัดคานโดยผมูสีวนได
เสียตามกฎหมายไทยสามารถดำเนินการไดในชวงเวลา
ที่เหมาะสม กอนท่ีจะพิจารณารับจดทะเบียนและออก
สทิธบิตัร กลาวคอื

- กรณี PCT Chapter I ผูยื่นขอจะตองยื่นใน
ประเทศไทยภายในเดือนที่ 20 นับแตวันยื่น
คำขอครัง้แรก พรอมแนบรายงานผลการตรวจ
คนมาดวย

- กรณี PCT Chapter II ผูยื่นขอจะตองย่ืนใน
ประเทศไทยภายในเดือนที่ 30 นับแตวันยื่น
คำขอครั้งแรกพรอมแนบรายงานผลการตรวจ
คน และรายงานผลการตรวจสอบ การประดิษฐ
เบื้องตนมาดวย

2. กำหนดเลอืกหนวยงานตรวจคน (International
Searching Authority: ISA) และหนวยงานตรวจสอบเบือ้ง
ตนระหวางประเทศ (International Preliminary Examining
Authority : IPEA) ทีเ่ปนประโยชนตอคนไทยทีต่องการจะไป
ขอความคมุครองในตางประเทศสามารถไดรบัความสะดวก
และประหยดัคาใชจายหรือลดภาระงานทีซ่้ำซอนลงได เชน
หากประเทศท่ีคนไทยสวนใหญประสงคจะไดรบัการคมุครอง
เปนกลมุของประเทศในยโุรปหรอืสหรฐัอเมรกิา หนวยงาน

ISA หรอื ISE กค็วรจะเปนหนวยงานของประเทศทีใ่ชภาษา
อังกฤษหรือยอมรับคำขอท่ีเปนภาษาอังกฤษ แตหากเปน
ประเทศทีม่คีวามสำคญัตอตลาดของสนิคาทีจ่ะขอความคมุ
ครองแตไมยอมรบัภาษาอังกฤษ เชน จนี ญีป่นุ เกาหล ีกอ็าจ
ตองพจิารณาเปนกรณีๆ  ดวย เพราะการยืน่คำขอระหวาง
ประเทศหรอืคำขอ PCT นัน้จะตองใชภาษาตามทีห่นวยงาน
ISA หรือ ISE ยอมรบั ในขณะทีค่ำขอในการยืน่ของแตละ
ประเทศทีจ่ะคมุครองจะตองใชภาษาของประเทศนัน้ๆ ทัง้
นี ้คนไทยทีเ่ปนผยูืน่คำขอจะไดไมตองเสยีคาใชจายในการ
แปลเอกสารและ คำขออยางซ้ำซอน

3. จดัตัง้หนวยงานเพ่ือรบัคำขอระหวางประเทศท่ี
เรยีกวา Receiving office ขึน้ในประเทศไทย เพือ่เปนการ
อำนวยความสะดวกตอการท่ีคนไทยจะย่ืนขอความคมุครอง
ในตางประเทศผานระบบ PCT ทัง้นีห้นวยงานดงักลาวควร
มีความเปนอิสระในลักษณะท่ีเปนเสมือนหนวยรับคำขอ
ระหวางประเทศหรือ คำขอ PCT ของสำนักงานกลาง
ระหวางประเทศของระบบ PCT ที่ตั้งอยูในองคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก แตอยูภายใตการกำกับ ดูแล
ของกรมทรัพยสินทางปญญา โดยเนนการใหบริการแก
ผยูืน่คำขอท่ีเปนคนไทยเปนสำคัญ

กลาวโดยสรุปแลว การท่ีประเทศไทยเขารวมเปน
ภาคีสมาชิกของอนุสญัญากรุงปารีส และสนธิสญัญาความ
รวมมือดานสิทธบิตัร ในคร้ังนี ้นบัไดวาเปนการสรางและ
กระตนุบรรยากาศของการสรางสรรคผลงานดานทรัพยสนิ
ทางปญญาใหแกคนไทยไดอกีระดับหน่ึง หรอืกลาวอีกนยั
หนึง่ไดวา ประเทศไทยไดเปดโอกาสใหคนไทยท่ีสรางสรรค
ผลงานทรัพยสินทางปญญาสามารถใชประโยชนเพื่อการ
คมุครองในตางประเทศไดสะดวกยิง่ขึน้
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2. The law must appropriately prescribe
International Searching Authorities (ISA) and
Preliminary Examining Authorities (IPEA) in a manner
beneficial to Thai inventors who seek protection in
foreign countries and offering those inventors
convenience, cost-effectiveness and reduction of work
duplication. For an example, if it appears that most
of Thai people seek protection in the European Union
or in the United States of America, then ISAs or
IPEAs should be agencies in English-speaking
countries or willing to accept English-language
applications. In contrast, where Thai investors intend
to have their inventions protected in countries which
are crucial markets for the intended products but
appear difficult in terms of insufficient welcome of
English-language applications (e.g. China, Japan,
Korea), the selection of International Searching
Authorities and Preliminary Examining Authorities must
be done with circumspection on a case-by-case
basis, given that international applications or PCT
applications are to be made in the language
acceptable to Searching Authorities and Preliminary
Examining Authorities, whilst applications to be filed
in each country for which protection is sought must
be in the official language of that country. Appropriate
determination of International Searching Authorities

and Preliminary Examining Authorities avoids duplicate
costs incurred in the translation of documents and
applications.

3. A particular office, known as the ‘Receiving
Office’, must be established for receiving international
applications in Thailand and servicing Thai investors
intending to secure protection of their inventions in
foreign countries through the PCT scheme. In this
regard, this Receiving Office should enjoy autonomy,
albeit placed within superintendence of the
Department of Intellectual Property, and serve as a
focal point for the International Bureau under the
PCT scheme. Ideally, this Office’s work will be
concentrated on the delivery of services to Thai
applicants.

In conclusion, a move made by Thailand
towards becoming a member of the Paris Convention
and of the Patent Co-operation Treaty on this
occasion will, to some extent, be a crucial contribution
to the creation and promotion of the intellectual
property of Thai people. Put simply, through these
international schemes, Thailand has now opened up
opportunities for Thai investors to exploit and protect
their works in other countries with great expediency.
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หากยอนไปดูประวัติศาสตรของการจัดตั้งองคกรจัด
เกบ็แลว องคกรจดัเกบ็คาลขิสทิธิอ์งคกรแรกเกดิขึน้ในประเทศ
ฝรั่งเศส ในป 1777 โดยนักประพันธละครเวทีชื่อ Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais กอตัง้อคกรชือ่ Bureau
de legislation dramatique โดยมีการรวมตัวกันของนัก
ประพันธละครเวทีชาวฝร่ังเศส ซึง่ตอมาองคกรดังกลาวเปล่ียน
ชื่อเปน Soce  ite  des auteurs dramatiques (SACD)
นบัเปนองคกรแรกทีเ่กิดข้ึนและดำเนินการบรหิารการจัดเกบ็คา
ลิขสิทธิ์จากโรงละครใหแกนักประพันธ ซึ่งปจจุบันองคกรดัง
กลาวก็ยังคงดำเนินการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์อยู นอกจากนี้ในป
ค.ศ. 1838 Honori de Balzac และ Victor Hugo ไดกอตัง้
สมาคมนักเขียนชาวฝร่ังเศส ชือ่วา Soce ite des gens doe
letteres (SGDL) เพือ่จดัเกบ็คาลขิสทิธิจ์ากผจูดัพมิพหนงัสอื

ในป ค.ศ. 1847 นบัวาเปนชวงทีอ่งคกรจดัเกบ็มกีาร
พัฒนาอยางเต็มรูปแบบ เมื่อผูประพันธทำนองในงานดนตรี
กรรมชือ่ Paul Henrion และ Victor Parizot กบัผปูระพนัธ
คำรอง ชือ่ Ernest Bourget ไดฟองรองดำเนินคดีรานอาหาร
ชือ่ “Ambassadeurs” ทีม่กีารเลนดนตรซีึง่มกีารเรยีกเกบ็เงนิ
จากคาอาหารและคาทีน่ัง่ โดยไมจายคาลขิสทิธิใ์หแกผปูระพนัธ
งานดนตรกีรรมดงักลาว ซึง่ศาลพพิากษาใหผปูระพนัธชนะคดี
และไดรบัคาเสยีหายจากรานอาหารดังกลาว จงึเปนทีม่าของการ
กอตัง้ตวัแทนจดัเกบ็คาลิขสทิธิใ์นป ค.ศ. 1850 ซึง่ตอมาเปน
องคกรท่ีมชีือ่วา Soce  ite  des auteurs, compositeurs et
editeurs de musiques (SACEM) ซึ่งองคกรดังกลาวยัง
คงดำเนนิการจดัเกบ็ อยใูนปจจบุนั

จากประวัตคิวามเปนมาของการเร่ิมมอีงคกรจดัเกบ็ดงั
กลาวขางตน จะเหน็ไดวางานลขิสทิธิไ์ดเขามามบีทบาทตอธรุกจิ
ของเจาของลิขสิทธิ์มานานมาก จวบจนกระทั่งปจจุบันงาน
ลขิสทิธิ ์ ถกูนำมาใชในลกัษณะท่ีหลากหลาย เนือ่งจากวิวฒันา
การความกาวหนาของเทคโนโลยี ทำใหอตุสาหกรรมลิขสทิธิม์ี
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนงานภาพยนตร งาน

ดนตรกีรรม งานวรรณกรรม และงานศิลปกรรม ฯลฯ ตางลวน
มีความสำคัญทางธุรกิจตอเจาของลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น ซึ่งกฎหมาย
ลขิสทิธิไ์ดใหความคมุครองแกเจาของลิขสทิธิแ์ตผเูดยีวในงานดัง
กลาวในอันท่ีจะนำไปใชประโยชนทางการคา เชน หางสรรพ
สินคาหรือรานอาหารนำเพลงของบุคคลอ่ืนไปเปดใหลูกคาฟง
สำนักพิมพนำงานวรรณกรรมของบุคคลอื่นไปทำซ้ำและ
จำหนาย เปนตน

การจัดเก็บคาตอบแทนจากการใชงานอันมีลิขสิทธิ์
สามารถกระทำไดโดยเจาของลิขสิทธิ์จัดเก็บคาตอบแทนจาก
ผูใชงานลิขสิทธิ์ดวยตนเอง เจาของลิขสิทธิ์มอบอำนาจให
บุคคล ซึ่งเปนตัวแทนรับมอบอำนาจดำเนินการจัดเก็บ เชน
สำนกัพมิพ ผแูทนจำหนาย ผผูลติสิง่บนัทึกเสยีง เปนตน หรอื
เจาของลิขสิทธิ์มอบอำนาจใหองคกรจัดเก็บดำเนินการจัดเก็บ
คาลิขสิทธิ์แทนตนก็ได

อยางไรกด็ ี การทีเ่จาของลขิสทิธิจ์ะตดิตามจดัเกบ็คา
ตอบแทนจากผใูชงานลขิสทิธิ ์ดวยตนเองนัน้เปนไปไดยาก เชน
เจาของงานดนตรีกรรม ไมสามารถติดตามเฝาดรูานอาหารท่ัว
ประเทศวา ไดเปดเพลงของตนหรอืไม จงึมีความจำเปนอยาง
ยิง่ทีจ่ะตองจดัตัง้องคกรจดัเกบ็คาลขิสทิธิ ์ซึง่ในหลายๆ ประเทศ
ไดมีการจัดต้ังองคกรการจัดเก็บ และบางประเทศก็ยังไดออก
กฎหมายเพือ่มากำกบัดูแลการจัดเกบ็คาลขิสทิธิข์ององคกรจัด
เกบ็เพือ่เปนการจดัระเบยีบใหแกสงัคม เชน ประเทศเยอรมนั
ญีป่นุ สวติเซอรแลนด ฝรัง่เศส ฮงัการ ีเกาหลีใต จนี และไตหวนั
เปนตน ในขณะทีบ่างประเทศมีองคกรการจดัเกบ็ แตรฐัไมได
ออกกฎหมายมาจดัระเบยีบ เนือ่งจากประเทศเหลานัน้อาจไมมี
ปญหาในการจดัเกบ็คาลขิสทิธิ ์เชน องักฤษ สงิคโปร อนิโดนีเซีย
และฟลลปิปนส เปนตน ทัง้นี ้การออกกฎหมายเพือ่จดัระเบยีบ
องคกรการจดัเกบ็นัน้ ขึน้อยกูบัความเหมาะสมและสถานการณ
ของแตละประเทศ

 โดย นางสาวธนฏิฐา สทิธมิงคล
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Historically, the first collecting society came into
being for the first time in France in 1777 when the
author known as Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
established the “Bureau de legislation dramatique” as
an association of dramatic authors of France. This
orgnanisation was then renamed “Soce ite des auteurs
dramatiques” (SACD), indeed the first organisation of
its kind in charge of collecting from theatres, on behalf
of dramatic authors, royalties for copyright owned by
the authors. At present, this organisation continues this
collective role in respect of copyright royalties. In addition,
in 1838, Honori de Balzac and Victor Hugo set up an
association of French authors known as “Soce ite des
Gens de Lettres” (SGDL) in charge of collecting royalties
from publishers.

In 1847, the world witnessed full development of
collecting societies when musical melody composers
named Paul Henrion and Victor Parizot Ernest Bourget
as well as the lyrics composer named Ernest Bourget
brought an action against the “Ambassadeurs” restaurant
for unauthorised use of their songs for entertaining its
customers, who paid for the food and seating, without
paying royalties to those composers of such musical
works. The court delivered judgment for these authors
and awarded them damages for infringement of their
legitimate rights. This litigation ex casu indeed constituted
a springboard to the formation, in 1850, of an organisation
representing copyright holders in collecting royalties
from users. This organisation was later called the Soce ite
des auteurs, compositeurs et editeurs de musiques
(SACEM), which has been in operation until now.

From the historical evolution of collecting societies
as explained above, it is apparent that copyrightable
works have long produced large impacts on copyright
holders’ businesses, with a great diversity of use of
such works. In effect, technological evolution gives rise

to a rapid growth of copyright industries. All copyrightable
works, including cinematographic works, musical works,
literary works and artistic works, pose immense
commercial value to the right holders’ businesses.
Copyright law affords copyright holders with exclusive
rights to exploit their works commercially. It is, for
example, illegitimate for department stores or restaurants
to play songs composed by others for customers’
entertainment or, likewise, it is unlawful for publishers
to reproduce or distribute literary works owned by others.

Royalties for the use of copyrighted works may
directly be collected by right holders from users.
Alternatively, right holders may authorise a third party
to handle collection for and on behalf of right holders,
as envisioned in the case where such authority is granted
to publishers, distributors or sound recordings producers.
In as much the same fashion, right holders may authorise
collecting societies to collect royalties on their behalf.

That having been said, collection of royalties by
copyright holders seems rather difficult. It may be, for
example, unpractical for owners of musical works to
keep a close eye on general restaurants across the
country in regard to unauthorised use of their songs.
This difficulty provides a compelling need for setting up
collecting societies as in existence in many countries.
In effect, in certain countries, specific legislation has
been enacted for regulating royalty collection activities
of collecting societies so as to ensure social order in
this respect as seen, for example, in Germany, Japan,
Switzerland, France, Hungary, South Korea, China and
Taiwan.  By way of comparison, common existence of
collecting societies without special enactment on is
found in some jurisdictions where collection of copyright
royalties has produced no problematical incidences, as
witnessed in the United Kingdom, Singapore and the
Philippines. Enactment of specific legislation to regulate

Miss Tanitta Sitthimongkol
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ไมวาในแตละประเทศจะมีการออกกฎหมายเพ่ือจัด
ระเบียบองคกรจัดเก็บหรือไม ในหลายประเทศสวนใหญกจ็ะมี
องคกรจัดเก็บ ซึ่งจะทำหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูใชงาน
ลิขสิทธิ์และเจาของลิขสิทธิ์ โดยจะเปนผูเจรจาตอรองการ
อนญุาตใหใชสทิธขิองเจาของลขิสทิธิ ์และจดัสรรคาลขิสทิธิค์นื
ใหแกเจาของลิขสทิธิ ์ลกัษณะโดยท่ัวไปขององคกรจัดเก็บท่ัวโลก
กจ็ะมีรปูแบบขององคกรท่ีคลายคลึงกนั กลาวคือ เปนองคกร
ทีไ่มแสวงหากำไร ทัง้นี ้คาตอบแทนจากการใชงานลิขสทิธิท์ีจ่ดั
เกบ็ได จะถกูจัดสรรคนืใหแกเจาของลขิสทิธิ ์ตามขอตกลงหรอื
สญัญาระหวางองคกรจดัเกบ็กบัสมาชกิ โดยองคกรจดัเกบ็ จะหกั
เงนิไวบางสวน สำหรบัคาใชจายในการดำเนินการจัดเก็บ คา
อบรม หรือใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์แก
ประชาชนท่ัวไป ในขณะท่ีองคกรจัดเก็บบางประเทศอาจมีการ
กนัเงนิไวเพือ่สนบัสนนุปรามการละเมดิลิขสทิธิ ์รวมทัง้ไวใชเพือ่
เปนกองทนุสำหรบัเจาของลขิสทิธิอ์กีดวย

นอกจากน้ีองคกรจัดเก็บโดยท่ัวไปยังมีหนาที่ในการ
เกบ็รวบรวมรักษาเอกสารตางๆ ทีเ่กีย่วของกบังาน ซึง่สมาชิก
ไดมอบหมายใหองคกรจดัเกบ็ดำเนนิการจดัเก็บคาลขิสทิธิใ์นนาม
ของสมาชิก ทำสัญญาอนุญาตและจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ใหแก
สมาชกิ รวบรวมและรายงานขอมูลการใชงานใหแกสมาชกิได
รบัทราบ ตดิตามเฝาดกูารใชงานลิขสทิธิข์องผใูช เชน สถานี
วทิยเุปดเพลงของสมาชิกไปจำนวนก่ีครัง้ เปนตน

การมอีงคกรจดัเกบ็จะกอใหเกดิผลดแีกทกุฝายทัง้ผใูช
งานลขิสทิธิแ์ละเจาของสทิธิ ์ โดยกอใหเกดิความสะดวกแกผใูช
และผถูอืสทิธ ิในลกัษณะ “One stop Shopping” ซึง่เปนการ
ตดิตอทำสญัญาอนญุาตใหใชผานองคกรจดัเกบ็ โดยไมจำเปน
ตองผานตัวแทนหลายคน ซึง่ไมเพยีงแตเปนการลดคาใชจายใน
การดำเนินการจัดเกบ็คาลขิสทิธิข์องเจาของลขิสทิธิ ์แตยงักอให

เกดิความสะดวกแกผใูชในการตดิตอขออนญุาตใชงานอกีดวย
นอกจากน้ียงัเปนการเพ่ิมอำนาจใหแกเจาของลิขสทิธิใ์นการตอ
รองการจัดเกบ็คาลขิสทิธิท์ัง้เงือ่นไขและระยะเวลาการใชงาน
ลขิสทิธิข์องผใูชซึง่อยตูามภมูภิาคตางๆ ทัว่ประเทศ และการจดั
เกบ็ผานองคกรเปนเครือ่งมอืทางธรุกจิอยางหนึง่ โดยอาจอยใูน
รูปของการทำสัญญาอนุญาตใหใชงานธุรกิจทางส่ือดิจิตอลซ่ึง
งายตอการทำธุรกจิทีก่วางขวาง รวมท้ังการมีองคกรจัดเก็บซึง่
ทำหนาทีใ่นการอนุญาต และจดัเกบ็คาตอบแทนจากผใูชงานได
อยางทัว่ถงึทำใหเจาของลขิสทิธิไ์ดรบัผลตอบแทนจากลงทนุลง
แรงของตน และกอใหเกดิความม่ันใจในการขยายตัวทางธุรกจิ
อันเปนผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ปจจบุนัประเทศตางๆ โดยสวนใหญ ลวนมอีงคกรการ
จัดเก็บงานดนตรีกรรมและ สิ่งบันทึกเสียง เชน ประเทศ
ออสเตรเลีย มีองคกรจัดเก็บงานดนตรีกรรม Australian
Performing right Association (APRA) ตัง้ขึน้ในป 1924 ดแูล
สทิธกิารแสดงและเผยแพรตอสาธารณชน สำหรบัผสูรางสรรค
งานดนตรีกรรม อนัไดแก ผแูตงเนือ้รอง ทำนอง และผเูรยีบ
เรยีงเสียงประสาน รวมถึงตัวแทนโฆษณาเพลง (Publisher)
และ ประเทศอังกฤษ มีองคกรจัดเก็บงานสิ่งบันทึกเสียง
Phonographic Performance Limited ( PPL) ทำหนาทีจ่ดั
เกบ็คาลขิสทิธิง์านสิง่บนัทกึเสยีงจากการนำงานออกเผยแพรตอ
สาธารณชนแทนผผูลติสิง่บนัทึกเสยีงและนักแสดง องคกร PPL
ดำเนนิการบริหารการจัดเกบ็คาลขิสทิธิม์าแลว เปนเวลา 70 ป
และมรีายไดจากการจดัเกบ็งานสิง่บนัทกึเสยีงมากทีส่ดุในโลก
โดยมรีายไดถงึ 90 ลานปอนดตอป

ทกุประเทศท่ีมรีะบบจัดเกบ็คาลขิสทิธิจ์ะมอีงคกรจัด
เก็บคาลขิสทิธิจ์ากการเผยแพร งานดนตรกีรรมและสิง่บนัทกึ
เสยีง ซึง่อาจเปนเพราะงานดนตรกีรรมเปนงานลขิสทิธิท์ีเ่ขาถงึ
ผคูนไดงายในสถานท่ีและส่ือตางๆ ไมวาจะเปนวทิย ุ โทรทัศน
รานอาหาร หางสรรพสนิคา บนเครือ่งบนิ หรอืสือ่อนิเทอรเนต็
เนื่องจากลักษณะของงานดนตรีกรรมซึ่งปรากฏออกมาในรูป
ของเสียง จะตองอาศัยการสื่อสารเพื่อใหเขาถึงการรับรูของ
ประชาชน โดยการบันทึกเสยีง บนัทกึภาพ ดวยความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีที่สามารถติดตอสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ทำใหมกีารใชประโยชนในงานดนตรกีรรมอยางแพรหลาย ซึง่
สวนใหญจะไมไดรบัอนุญาตจากเจาของลิขสทิธ์ิ เปนผลใหเจา
ของลิขสิทธิ์ไมไดรับผลประโยชนตอบแทนทางเศรษฐกิจเทาที่
ควร ดงันัน้ในประเทศตางๆ ทัว่โลกจึงไดนำระบบการบริหารการ
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collecting societies is therefore dependent on appropriate
settings and attending circumstances of each country.

Irrespective of specific legislation regulating
collecting societies, most countries have collecting
societies as a go-between bridging users and owners
of copyrighted works. Collecting societies act on behalf
of copyright holders in negotiating licensing agreements,
collecting royalties and distributing royalties to right
holders. In general, collecting societies around the world
share a similar character as to a non-profit entity –
royalties collected from copyrighted works will be duly
distributed to the right holders in accordance with
agreements between a given collecting society and its
members after deduction of a necessary sum
representing costs incurred in the royalty collection as
well as costs on the provision of training and education
on royalty collection. However, collecting societies in a
number of countries deduct a portion of royalties
collected as a necessary fund for promoting works
dedicated to the suppression of copyright infringement
and perhaps as a general fund for copyright holders.

In addition, collecting societies handle collecting
and maintaining relevant documentation related to
copyrighted works of their members, who delegate to
collecting societies the authority to collect royalties on
their behalf. The societies’ responsibilities are extended
to concluding licensing agreements on behalf of
members with a view to royalty fees, gathering, and
reporting to members, information on the use of
members’ works, and monitoring the use of rights by
users, such as the frequency at which songs are
broadcast by radio stations.

The presence of collecting societies is
advantageous to all parties – both users and holders of
copyrighted works. Indeed, the existence of collecting
societies offers immense convenience to users and right
holders, hence the “One-Stop Shopping” in negotiations
of licensing agreements via these organisations without
need to approach several agents. This not only provides
an efficient means to minimise transaction costs incurred

by right holders in the collection of royalties but also
offers great convenience to right users in seeking
authorisation for the use of the copyrighted works
concerned. Through the administration by collecting
societies, right holders are placed in a stronger position
in negotiations, with users in diverse locations across
the country, on royalty collection, rates of royalties,
conditions for the use of works and the term of
authorisation.  Collection of royalties through the
mechanism of collecting societies is therefore a business
instrument, whereby licensing agreements may be made
for the use of copyrighted works in a digital form, which
is now commonplace for extensive businesses. Given
that collecting societies make licensing agreements and
widely collect royalties on right holders’ behalf, right
holders have due returns from their investment and
intellect and feel confident in the expansion of their
businesses. This will, in turn, contribute to the economic
growth of the nation as a whole.

Today, most countries have collecting societies
in charge of collecting royalties for musical works and
sound recordings. An illustration can be afforded by
Australia, where the Australian Performing Right
Association (APRA) was established in 1924 for taking
care of the rights of public performance and public
communication of musical works on behalf of right
holders, namely, song composers, melody composers,
musical arrangers and publishers. Another example is
envisioned in the case of the United Kingdom where
we have seen the Phonographic Performance Limited
(PPL) as a collecting society, in respect of sound
recordings, with authority to collect on behalf of
producers or performers of sound recordings royalties
for their communication to the public.  PPL has been in
operation for over 70 years and has had the largest
revenues, totaling ฃ90 million per annum, from royalties
collected for the use of sound recordings.

All countries with good collecting systems in
respect of copyright have collecting societies for
collecting royalties for public communication of musical
works and sound recordings. This may be because
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จดัเก็บคาลขิสทิธิม์าใช โดยจัดตัง้เปนสมาคม หรอื บริษทั เพือ่
ทำหนาทีเ่ปนตวัแทนในการดำเนนิการใหอนุญาตใชงานดนตรี
กรรมแกผใูชงานดงักลาว

นอกจากองคกรจดัเกบ็งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทกึ
เสยีงซึง่มบีทบาทสำคญัทางธรุกจิแลว องคกรจดัเก็บในการทำซ้ำ
งานวรรณกรรมกม็บีทบาทสำคญัเชนกนั เนือ่งจากปจจบุนัความ
กาวหนาของเทคโนโลยีกอใหเกดิการทำซ้ำไดงาย รวดเร็วและ
เหมือนตนฉบับ ดงันัน้ในหลายๆ ประเทศ เชน ออสเตรเลีย ญีป่นุ
สิงคโปร และเกาหลี จึงมีการกอตั้งองคกรจัดเก็บการใชงาน
วรรณกรรมขึ้น เชน องคกร Copyright Licensing &
Administration Society of Singapore (CLASS) ของ
ประเทศสงิคโปร ตัง้ขึน้ในป 1999 ดแูลสทิธขิองผสูรางสรรค
งานวรรณกรรม และผพูมิพโฆษณาวรรณกรรม ทัง้ในและตาง
ประเทศท่ัวโลก โดยผานสญัญาทวิภาคแีละสญัญาตางตอบแทน
ที่ทำขึ้นกับองคกรจัดเก็บลิขสิทธิ์สมาชิกของ International
Federation of Reproduction Rights Organization (IFRRO)
การอนุญาตของ CLASS ทำกับสถาบันการศึกษา หนวย
งานราชการ และองคกรดานการพาณชิยและอตุสาหกรรม

นอกจากน้ียงัมกีารพัฒนาความรวมมือระหวางองคกร
จัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในประเทศตางๆ โดยมีการจัดทำสัญญา
ระหวางกนั (bilateral contract) เพือ่จัดเกบ็คาลิขสทิธิใ์หแก
เจาของลขิสทิธิท์ีเ่ปนสมาชกิองคกรในอกีประเทศหนึง่ ไดมกีาร
จดัตัง้ International Confederation of Societies of Authors
and Composers (CISAC) เพือ่เปนตวักลางในการจัดเกบ็คา
ลิขสิทธิ์ระหวางประเทศตางๆ ซึ่งในป ค.ศ. 2006 CISAC
มสีมาชกิทีเ่ปนองคกรจัดเกบ็คาลขิสทิธิใ์นประเทศตางๆ ถงึ 207
องคกร จาก 109 ประเทศ

สำหรบัประเทศไทย พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537
ไดใหสิทธิแตเพียงผูเดียว แกเจาของลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัด
แปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบบัหรอืสำเนางาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทศันวสัด ุภาพยนตร และสิง่บนัทกึ
เสยีง ใหประโยชนอนัเกิดจากลิขสทิธิแ์กผอูืน่ รวมท้ังอนุญาต
ใหผอูืน่ใชสทิธใินงานลิขสทิธิข์องตน ดงันัน้ ผทูีต่องการนำงาน
ลขิสทิธิข์องบคุคลอืน่ไปแสวงหาประโยชนใดๆ กจ็ะตองไดรบั
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เสียกอน ซึ่งโดยปกติการใชงาน
ลขิสทิธิข์องเจาของลขิสทิธิ ์ เจาของลขิสิทธิม์กัอนญุาตโดยผใูช
จะตองจายคาตอบแทนการใชงานลขิสทิธิ์

การจดัเกบ็คาลขิสทิธิใ์นประเทศไทยเริม่เกดิขึน้ครัง้แรก
ในป พ.ศ. 2537 ซึง่เมือ่เจาของสทิธริายอ่ืนเริม่มคีวามรใูนเร่ือง
สทิธขิองตนเอง จงึมกีารจดัต้ังบรษิทัจดัเกบ็คาลขิสทิธิเ์พิม่ขึน้
เรือ่ยๆ จาก 2 บรษิทั ในป พ.ศ. 2540 จนในปจจบุนัมจีำนวน
เพิม่ขึน้ถงึ 17 บรษิทั ซึง่ท่ีผานมากม็ปีญหาความขัดแยงหรอืขอ
พพิาทท่ีเกดิจากการจัดเกบ็คาลขิสทิธิจ์ำนวนมาก

ระบบการบริหารการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ของแตละ
ประเทศมีความแตกตางกนัขึน้อยกูบัปจจยัแวดลอมท่ีเกีย่วของ
เชน เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และโครงสราง
พืน้ฐานทางกฎหมายของประเทศนัน้ๆ สำหรบัอนาคตองคกร
จดัเกบ็คาลขิสทิธิข์องประเทศไทย ถงึเวลาแลวหรอืยงัท่ีควรจะ
มีกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการจัดเก็บคาตอบแทนการใชงาน
ลิขสิทธิ์ และไมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายดังกลาวหรือไม
ก็ตาม หากองคกรจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ที่มีอยูในปจจุบันยึดหลัก
คณุธรรมในการประกอบวิชาชพี ประเทศไทยกจ็ะมอีงคกรจัด
เกบ็คาลขิสทิธิท์ีม่มีาตรฐานทดัเทยีมนานาประเทศ อนัจะเปน
ประโยชนตอกลุมผลประโยชนทุกกลุม เชน บริษัทจัดเก็บ
เจาของสทิธ ิผใูชงานลขิสทิธิ ์ รวมท้ังผบูงัคับใชกฎหมายดวย
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musical works are easily reachable by the public through
a diversity of public places and media, including radio
and television broadcasting, restaurants, department
stores, aircraft, or the Internet. Musical works, in essence,
are expressed in an audible form and entail
communication as a tool for public perception, through
sound and/or video recording. Technological
advancements which give rise to swift and convenient
communication also result in wide use of musical works,
usually without authorisation from copyright holders.
With such illegitimate use, copyright holders are not
reasonably rewarded in an economic sense. As a solution
to this difficulty, many countries in various parts of the
world have put in operation the collective management
system whereby collecting societies are established in
the form of associations or companies so as to represent
right holders in granting licences to users for the use of
musical works.

Apart from musical works and sound recordings
in respect of which collecting societies play a vital role
in a commercial dimension, the important role of
collecting societies is also visualised in the context of
the collection of royalties for the use of literary works,
given easy, swift and fine reproduction of literary works
with the assistance of technological advancements.
Indeed, collecting organisations have been founded in
many countries for royalty collection purposes in this
category of copyrightable work. This is epitomised by
the Copyright Licensing & Administration Society of
Singapore (CLASS), founded in Singapore in 1999 to
represent rights of authors and publishers of literary
works both in Singapore and in other countries through
bilateral agreements and reciprocal agreements made
with collecting societies which are members of the
International Federation of Reproduction Rights
Organisation (IFRRO). In this regard, CLASS enters into
licensing agreements with educational institutions,
governmental agencies, business establishments and
industrial establishments.

In fact, we have also witnessed co-operation,
made on the basis of bilateral agreements, amongst
collecting societies in several countries for the purposes

of collecting royalties on behalf of copyright holders
who are members of collecting societies in other
countries. In this instance, the International Confederation
of Societies of Authors and Composers (CISAC) has
been formed for the purpose of international collection
of royalties. In 2006, CISAC has had as its members
207 collecting societies from 109 countries.

As far as Thailand is concerned, the Copyright
Act, B.E. 2537 (1994) grants the right holder exclusive
rights to reproduce, modify, communicate to the public
or rent the original or a copy of the copyright holder’s
computer programme, audiovisual work, cinematographic
work and a sound recording work, grant benefits accruing
on copyright and grant licences for the use of his
copyrighted work. In view of this statutory protection,
any commercial exploitation of a third person’s
copyrighted work requires permission from the right
holder. Usually, a licence for the use of copyright is
granted on payment by the user of a royalty to the
copyright holder.

In effect, systematic collection of royalties has
started its life in Thailand since 1994. Growing concerns
on the part of copyright holders about their rights have
led to an increased number of collecting companies,
from 2 in 1997 into 17 at present, albeit a plethora of
conflicts or disputes over royalty collection.

Collective administration systems in respect of
copyright royalties vary with relevant surrounding factors
such as economics, politics, social settings, cultural
backgrounds and legal infrastructure of particular
countries. Looking forwards with regard to the future of
collecting societies in Thailand, we may have to consider
whether time is ripe for statutory regulation of the
collection of royalties for copyrighted works. In effect,
irrespective of such legislation in Thailand, if collecting
societies conduct their business on the basis of
professional ethics, we will nonetheless witness collection
standards close to international acceptance and, of
course, benefits will fall on all interest groups, such as
collecting societies, right holders, users and also law
enforcers.
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การละเมดิทรพัยสนิทางปญญา เปนปญหาสำคญัทีเ่กดิ
ขึน้ทัว่โลก ซึง่นอกจากจะสรางความเสยีหายตอเจาของทรพัยสนิ
ทางปญญาซ่ึงเปนผเูสยีหายโดยตรงแลว ยงัมผีลกระทบตอการ
ขยายตัวทางเศษฐกิจ การคา การลงทุน การพัฒนานวัตกรรม
และการถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสุขอนามัยและความ
ปลอดภยัของประชาชนดวย อาท ิทำใหนกัลงทนุขาดความเชือ่
มัน่ในการลงทนุเพราะกลวัถกูละเมดิสทิธใินทรพัยสนิทางปญญา
ทำใหนักประดิษฐขาดแรงจูงใจและเงินทุนในการวิจัยและ
พฒันา และทำใหผบูรโิภคสินคาไดรบัอนัตรายจากการใชสนิคา
ปลอมซ่ึงไมมคีณุภาพ เปนตน

รฐับาลตระหนกัถงึปญหาและผลกระทบของการละเมดิ
ทรพัยสนิทางปญญาดังท่ีไดกลาวขางตน จงึไดมนีโยบายในการ
ปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางจริงจังและตอ
เนือ่ง ในสวนของกรมทรัพยสนิทางปญญา แมไมมอีำนาจจบักมุ
ปราบปราม แตไดทำหนาทีเ่ปนศนูยกลางประสานงานกบัหนวย
งานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกีย่วของ1 เชน สำนกังานตำรวจ
แหงชาต ิ กรมสอบสวนคดพีเิศษ กรมศลุกากร รวมทัง้เจาของ
ทรพัยสนิทางปญญา และเจาของศนูยการคา โดยกรมทรัพยสนิ

ทางปญญาไดลงนามและปฏบิตัติามบนัทกึความตกลง (MOU)
รวมกบัหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนดงักลาว เพือ่บรูณาการ
ในการทำงานและเปนเจาภาพรวมกัน และกำหนดมาตรการ
ตางๆ ในการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาโดยบังคับใช
กฎหมายท่ีเกีย่วของทุกฉบบั อยางไรกด็ ี การแกไขปญหาการ
ละเมดิจะไดผลมากนอยเพยีงใด ขึน้อยกูบัหลายปจจยัประกอบ
กัน โดยเฉพาะอยางย่ิงพฤติกรรมหรือคานิยมในการเลือกใช
สินคาของประชาชนผูบริโภค ดังนั้น ยุทธศาสตรในการปอง
ปรามการละเมดิทรพัยสนิทางปญญา จงึมไิดมงุเนนการบงัคบั
ใชสทิธใินทรพัยสนิทางปญญาเพยีงเทานัน้ แตตองรวมไปถงึการ
สรางความตระหนักในคุณคาของทรัพยสนิทางปญญาในสังคม
ไทย ควบคกูนัไปดวย ทัง้นีเ้พ่ือใหการแกไขปญหาการละเมิดเปน
ไปอยางครบวงจร ทั้งดานอุปทาน (Supply) และอุปสงค
(Demand) ทีม่ตีอสนิคาสนิคาละเมดิ

การละเมิดทรัพยสนิทางปญญา มหีลากหลายมิต ิไดแก
การผลติ การจำหนาย การนำเขาและการสงออกสนิคา กรม
ทรัพยสินทางปญญาและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดมีการวาง
มาตรการในการปองปรามการละเมิดและการสรางความ
ตระหนกัใหแกประชาชน ในเปนมติติางๆ ดงัตอไปนี้

1. มาตรการควบคุมการนำเขาเครือ่งจกัรผลติซีดี

กระทรวงพาณชิยไดออกประกาศกำหนดใหการนำเขา
เครือ่งจกัรผลติซดีตีองไดรบัใบอนญุาตนำเขา2

2. มาตรการกำกบัดูแลการผลติซีดี

พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. 2548
กำหนดมาตรการกำกับดูแลการผลิตซีดีอยางครบถวนทุกดาน
ภายใตพระราชบัญญัติดังกลาวผูประกอบการตองแจงขอมูล
เกีย่วกบัการผลติซดีตีอกรมทรพัยสนิทางปญญา ไดแก การครอบ
ครอง3และการจำหนาย จาย โอน4 เครือ่งจกัรผลติซดี ีการครอบ

1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2536
2 ประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนำสนิคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบบัที ่ 96) พ.ศ. 2536
3 มาตรา 16 แหงพระราชบญัญตักิารผลติผลติภณัฑซดี ีพ.ศ. 2548
4 มาตรา 17 แหงพระราชบญัญตักิารผลติผลติภณัฑซดี ีพ.ศ. 2548

ศริพัทธ  วชัราภยั
จกัรา  ยอดมณี
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1 Office of the Prime Minister’s Regulation on the Administration of Laws related to the Suppression of Copyright Piracy B.E. 2536 (1993)
2 Ministry of Commerce’s Notification on the Importation of Goods (No. 96) B.E. 2536 (1993)
3 Section 16 of the Optical Disc Production Act B.E. 2548 (2005)
4 Section 17 of the Optical Disc Production Act B.E. 2548 (2005)

Sirapat  Vajraphai
Chakra  Yodmani

Infringement of intellectual property is a global
phenomenon which not merely poses direct injury to right
holders but also has adverse impacts on economic growth,
trade investment, innovation development, technological
transfer and human sanitary conditions as well as safety. In
effect, this problem results in loss of confidence on the part
of investors for fear of their intellectual property rights being
violated. This actuality also impairs incentives of inventors
as well as availability of funding for research and development.
In effect, amidst incidences of infringement, consumers are
presented with hazards caused by pirated and low-quality
products.

In this connection, the government’s full awareness
of the problems and impacts of intellectual property
infringement as described above has now led to the policy
specially dedicated to attentive and continued suppression
of intellectual property infringement.  Although the Department
of Intellectual Property is vested with no legal authority to
arrest infringers and suppress infringement, the Department
serves as a focal point for co-ordination with public and
private sectors concerned1 such as the Bureau of the Royal
Thai Police, the Department of Special Investigation (DSI),
the Customs Department, owners of intellectual property
rights and owners of department stores. In this instance, the
Department of Intellectual Property has entered into an MOU
with such agencies of the public and private sectors with a
view to working together in an integrated fashion and jointly
determining measures for protecting intellectual property
rights through enforcement of all existing legislation. That
having been said, the effectiveness of solving infringement
problems apparently rests upon several factors especially
consumers’ behaviours or tastes in relation to product
selection. This being so, strategies towards the suppression

of intellectual property infringement is not merely directed
at the enforcement of law on intellectual property but should
also extend to the building up of awareness of the value of
intellectual property in the Thai society, in order for the
infringement problem to be curved in an integrated fashion
both on the supply side and the demand side vis-เ-vis
pirated products.

Infringement of intellectual property has, in effect,
been found in a variety of dimensions ranging from the
production, distribution, import and export of products.  The
Department of Intellectual Property and agencies concerned
therefore lay down measures for infringement suppression
and creation of a non-infringement mindset on the part of
the general public in a plethora of perspectives as explained
below.

(1) Measure for the Control of Import
of Machines Used for Producing Compact
Discs

In this respect, the Ministry of Commerce has issued
a notification to the effect that importation of machines
used for producing compact discs requires an import licence.2

(2) Measures for the Regulation of the
Production of Compact Discs

The Production of Compact Discs Products Act, B.E.
2548 (2005) lays down complete measures regulating the
production of compact disc products. Under this Act, business
operators are under the obligation to notify the Department
of Intellectual Property of information related to the production
of compact disc products. Such information includes the
possession, 3 distribution, disposal or transfer of machines
used for the production of compact disc product,4 the
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ครองเม็ดพลาสติก (วตัถดุบิ)5 การทำการผลติ6 และการวาจาง
ทำการผลิต7 นอกจากนี ้ เมือ่ไดรบัแจงการทำการผลติกรมทรพัยสนิ
ทางปญญาจะออกเครือ่งหมายรบัรองการผลติ ใหแกโรงงานเพือ่
ใชแสดงแหลงทีม่าของแผนซดี ีแผนดวีดี ีหรอืแผนงานตนแบบ8

และเมื่อไดรับแจงการวาจางทำการผลิตกรมทรัพยสินทาง
ปญญาจะออกเครื่องหมายรับรองงานตนแบบ ใหแกเจาของ
ลขิสทิธิ9์ เพ่ือใชแสดงใหทราบวาแผนซดีทีีผ่ลตินัน้ใครเปนผวูา
จางทำการผลิต ซึง่เคร่ืองหมายท้ังสองจะมีสวนชวยใหหนวยงาน
บังคับใชกฎหมายสามารถสืบสวนไปยังตนตอแหลงผลิตซีดี
ละเมิดลขิสทิธิไ์ด

สำหรับการกำกับดูแลใหผูประกอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กรมทรัพยสินทางปญญาไดสงเจาหนาที่ออกตรวจ
โรงงานเปนประจำทกุวนั

3. มาตรการปองปรามการจำหนายสนิคาละเมดิ

เจาหนาทีต่ำรวจและเจาหนาทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ
ไดดำเนนิการจับกมุผจูำหนายสนิคาละเมิดอยางตอเน่ือง โดย
ประสานเจาหนาที่กรมทรัพยสินทางปญญาและเจาของสิทธิ
นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐ 4 หนวยงาน เจาของสิทธิหรือ
ตวัแทน 25 หนวยงาน และ ศนูยการคา 10 แหง ไดลงนาม
บนัทกึความตกลง10เพือ่สงเสริมความรวมมอืในการปองกนัและ
ปราบปรามการจำหนายสนิคาละเมดิทรพัยสนิทางปญญา ภายใต
บนัทกึความตกลงดงักลาว เจาของสทิธหิรอืตวัแทนกำหนดพืน้ที่
ทีต่องเฝาระวังพิเศษรวม 25 จดุ ใน 8 จงัหวัด ซึง่เจาหนาท่ี
ตำรวจและเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะใชมาตรการ

กดดันมิใหมกีารจำหนายสินคาละเมิดโดยการบังคบัใชกฎหมาย
ทกุฉบบัท่ีเกีย่วของ และกำหนดพืน้ทีท่ีต่องเฝาระวงัรวม 19 จดุ
ใน 6 จงัหวัด ซึง่เจาของสิทธหิรอืตวัแทนมีหนาทีเ่ฝาระวังและ
ประสานหนวยงานภาครัฐในการปองปรามการละเมิด และ
ประการสำคญับนัทกึความตกลงฉบับนีย้งัไดกำหนดใหเจาของ
ศูนยการคามีความรับผิดชอบในการสอดสองดูแลไมใหมีการ
กระทำละเมดิทรพัยสนิทางปญญาเกดิขึน้ในศนูยการคาดวย

เพือ่เปนมาตรการเสรมิในการปองปรามการจำหนาย
สนิคาละเมิดทรพัยสนิทางปญญาดังท่ีไดกลาวมา กรมทรัพยสิน
ทางปญญา ไดรวมกับกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศษรฐกจิและเทคโนโลยี และตัวแทนเจาของสทิธจิดัชดุจรยุทธ
รวม 2 ชุด ออกปราบปรามการละเมิดในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เปนประจำทุกวนั โดยในป 2549 จบักมุได 879
คดี ยดึของกลางได 144,978 ชิน้ และในป 2550 จบักมุได
565 คด ียดึของกลางได 74,971 ชิน้

4. มาตรการปองปรามการนำเขาและสงออกสนิคาละเมดิ

กรมศลุกากรไดประสานกบักรมทรพัยสนิทางปญญา
และตวัแทนเจาของทรพัยสนิทางปญญา ตรวจ กกัและยดึสนิ
คาละเมดิเครือ่งหมายการคาและสนิคาละเมดิลขิสทิธิอ์ยางตอ
เนือ่ง โดยท่ีผานมาเจาหนาทีศ่ลุกากรสามารถตรวจ กกัและยึด
สินคาละเมิดไดเปนจำนวนมาก และมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น
อยางเห็นไดชดั กลาวคือ ในป พ.ศ.2549 มกีารจบักมุรวม 222
คดี ยดึของกลางได 862,607 ชิน้ และในป พ.ศ. 2550 มกีาร
จบักมุรวม 628 คด ียดึของกลางไดรวม 1,332,319 ชิน้

5. มาตรการใหเงินสนิบนและเงินรางวัล

กระทรวงพาณิชยไดผลักดันใหมีการออกระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจายเงินรางรัลหรือเงินสินบน
คดีผลิตและจำหนายผลิตภัณฑซีดีหรือผลิตภัณฑเทปที่ละเมิด
ตอกฎหมาย พ.ศ. 2547 ซึง่กำหนดใหมกีารจายเงินสนิบนและ
เงินรางวัล เพื่อเปนแรงจูงใจใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการ
ปฏบิตัหินาทีแ่ละประชาชนทัว่ไปในการมสีวนรวมแจงเบาะแส
การละเมดิ โดยมหีลกัเกณฑการจายดังนี้

5 มาตรา 18 แหงพระราชบญัญตักิารผลติผลติภณัฑซดี ีพ.ศ. 2548
6 มาตรา 5 วรรคแรก แหงพระราชบญัญตักิารผลติผลติภณัฑซดี ีพ.ศ. 2548
7 มาตรา 5 วรรคสอง แหงพระราชบัญญตักิารผลติผลติภณัฑซดี ีพ.ศ. 2548
8 มาตรา 9 วรรคแรก แหงพระราชบญัญตักิารผลติผลติภณัฑซดี ีพ.ศ. 2548
9 มาตรา 9 วรรคสอง แหงพระราชบัญญตักิารผลติผลติภณัฑซดี ีพ.ศ. 2548
10 บนัทกึความตกลงวาดวยความรวมมอืปฏิบตังิานการปองปรามการจำหนายสนิคาละเมดิทรพัยสนิทางปญญา      ฉบบัวนัท่ี 16 สงิหาคม 2548
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5 Section 18 of the Optical Disc Production Act B.E. 2548 (2005)
6 Section 5 paragraph 1 of the Optical Disc Production Act B.E. 2548 (2005)
7 Section 5 paragraph 2 of the Optical Disc Production Act B.E. 2548 (2005)
8 Section 9 paragraph 1 of the Optical Disc Production Act B.E. 2548 (2005)
9 Section 9 paragraph 2 of the Optical Disc Production Act B.E. 2548 (2005)
10 MOU on the Prevention and Suppression of the Distribution of IPR Infringing Products signed on August 16, 2006

possession of polycarbonate plastic raw material,5 the
production of compact discs6and the commission of third
parties to produce compact discs.7 In addition, upon receipt
of the notification of information related to the production of
compact disc products, the Department of Intellectual
Property will issue the production plant with a certification
mark certifying the production, for the purpose of identifying
and tracing places of production of compact discs, DVD
discs or master discs8. Similarly, upon receipt of the
notification of the commission of a third person for the
production of compact discs, the Department  of Intellectual
Property will issue to the copyright holder the stamper
certification mark9 for the purpose of identifying the person
who makes such commission. These 2 marks assist law
enforcers in tracing places where infringing CDs are produced.
In effect, the Department of Intellectual Property sends its
officials to conduct daily inspection at plants to ensure
operators’ compliance with the law.

(3) Measures for the Prevention of
Distribution of Infringing Products

To effectuate the prevention of infringement, police
officers and officials of the Department of Special Investigation
regularly make arrests of distributors of pirated products.
Such enforcement is conducted under co-ordination with
officials of the Department of Intellectual Property as well
as copyright holders. Further, an MOU has been made

amongst 4 main State agencies, 25 business operators
owning copyrights or their representatives and 10 department
stores10 for fostering co-operation in the prevention and
suppression of the distribution of pirated products. Under
this MOU, copyright holders or representatives have
determined 25 areas, covering 8 provinces, where special
monitoring is to be exercised, as to which police officers
and officials of the Department of Special Investigation will,
as a pressure against distribution of pirated products, enforce
all relevant laws. Also, another 19 areas embracing 6
provinces have been specified as specially monitored areas
where right holders or representatives will keep close eyes
on infringement and co-ordinate with agencies in the public
sector in the prevention of infringement. Importantly, this
MOU imposes on owners of department stores the
responsibility to ensure that infringement will not occur in
their department stores.

As a supplemental measure in preventing the distribution of
pirated products as earlier explained, the Department of
Intellectual Property, in co-operation with the Economic and
Technological Crime Suppression Division and representatives
of right owners, has provided 2 mobile taskforces dedicated
to conducting daily suppression of infringement in Bangkok
and Greater Bangkok. In 2006, these mobile taskforces made
879 arrests and seized 144,978 articles involving with piracy
whilst in 2007, 565 arrests were witnessed, with the seizures
of 74,971 piracy-related articles.

(4) Measures for Prevention of Import
and Export of Infringing Products

The Customs Department has entered into co-ordination
with the Department of Intellectual Property and right owners
in inspecting and seizing products in which infringements
of trademarks and copyrights have regularly been found. In
effect, officials of the Customs Department have thus far
inspected and seized an extensive volume of pirated products,
obviously with a growing tendency of infringement. In 2006,
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1) กรณจีบักมุโรงงานผลิตซดี ีหากยดึเคร่ืองจกัรได 1
เครือ่งจายเงนิรางวลัใหแกพนักงานเจาหนาทีผ่จูบักมุ
หรือเขารวมในการจับกมุ 1,000,000 บาท และหาก
ยดึเคร่ืองจักรได 2 เคร่ืองข้ึนไปจายเงินรางวัลใหแก
พนกังานเจาหนาทีผ่จูบักุมหรือเขารวมในการจับกมุ
2,000,000 บาท

2) กรณจีบักมุแหลงเกบ็และแหลงจำหนาย ยดึแผนซดีี
ได 300 แผนขึน้ไป จายเงินรางวัลใหแกพนกังาน
เจาหนาทีผ่จูบักมุหรอืเขารวมในการจบักมุ 3 บาท
ตอแผนซดี ี1 แผน

3) เงนิสนิบนจายใหแกผแูจงเบาะแสซึง่นำไปสกูารจบั
กมุสำเรจ็ในอตัรารอยละ 10 ของเงนิรางวลั

นอกจากมาตรการที่ไดกลาวขางตน กรมทรัพยสิน
ทางปญญายังไดกำหนดมาตรการปองปรามการละเมิดทรัพยสนิ
ทางปญญาท่ีมีลักษณะเฉพาะสำหรับสินคาบางประเภท อาทิ
ยารกัษาโรค ซึง่กรมทรพัยสนิทางปญญาไดลงนามบนัทกึความ
ตกลง11รวมกับสำนกังานตำรวจแหงชาต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ
กรมศลุกากรและสมาคมผวูจิยัและผลิตเภสชัภณัฑ (PReMA)
เพือ่ประสานขอมลูขาวสารและสนับสนนุการดำเนินการปองกนั
และปราบปรามการผลิต การจำหนาย และการนำเขาสงออก
ยาทีล่ะเมดิทรพัยสนิทางปญญา รวมทัง้รวมมือกันทำการรณรงค
ประชาสมัพนัธทางสือ่ตางๆ ใหประชาชนเขาใจและตระหนกัถงึ
อนัตรายของการใชยาทีล่ะเมิดทรพัยสนิทางปญญาดวย

ในขณะเดียวกัน กรมทรัพยสนิทางปญญายังไดใหความ
สำคญัอยางยิง่ตอการเสรมิสรางจติสำนกึในสงัคมตอคณุคาของ
ทรัพยสินทางปญญา เนื่องจากเปนกระบวนการที่สำคัญที่สุด
ประการหน่ึงในการปราบปรามการละเมิดทรัพยสนิทางปญญา
อยางไดผล ในป 2550 ทีผ่านมา กรมทรพัยสนิทางปญญาได
จดัทำโครงการรณรงคใหความรดูานทรพัยสนิทางปญญาจำนวน
มาก โดยไมเพียงแตใหความรูประชาชนทั่วไป แตยังรวมถึง
นกัเรยีน และ อาจารย ในโรงเรียนดวย ซึง่กจิกรรมตางๆ อาจ
สรปุได ดงันี้

1. การจดัสมัมนาเผยแพรความรดูานทรพัยสนิทางปญญา

ในปทีผ่านมากรมทรัพยสนิทางปญญาไดจดัการสัมมนา
เพือ่เผยแพรความรแูละความตระหนกัเกีย่วกบัความสำคัญของ
ทรัพยสินทางปญญาแกบุคคลท่ัวไปอยางตอเน่ือง ซึ่งรวมท้ัง
อาจารยและนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั นกัวจิยั นกัธรุกจิทัว่ไป
นกัธรุกจิ SMEs และ วสิาหกิจตางๆ ซึง่โดยรวมแลวมผีเูขา
รวมการสมัมนากวา 1,180 คนจากทัว่ประเทศ วตัถปุระสงค
สำคัญของการสัมมนา คือการพัฒนาความรู ความเขาใจใน
ทรพัยสนิทางปญญา รวมถงึการใชประโยชนจากทรพัยสนิทาง
ปญญาในการสรางมลูคาเพิม่ใหกบัสนิคาและบริการตางๆ

2. การริเริ่มโครงการเรียนทางไกลในเร่ือง ทรัพยสินทาง
ปญญา

กรมทรัพยสนิทางปญญาไดกอตัง้โครงการเรียนทางไกล
ผานอินเทอรเนต็ เพือ่เพ่ิมพนูความรดูานทรัพยสนิทางปญญา

11 บนัทกึความตกลงวาดวยความรวมมอืปฏบิตังิานการปองกนัและปราบปรามยาทีล่ะเมดิทรพัยสนิทางปญญา ฉบบัวนัที ่ 14 กมุภาพนัธ 2551
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11 MOU on the Prevention and Suppression of the Distribution of IPR Infringing Medicines signed on February 16, 2008

the total number of arrests came up at 222, with 868,607
articles seized, whist in 2007 arrests rose up to 628, with
1,332,319 articles seized.

(5) Measures for Giving Rewards or
Bounties

The Ministry of Commerce has put forth the Rule of
the Office of Prime Minister on Payment of Rewards or
Bounties in relation to the Production of Compact Discs or
Cassette Products Violating the Law, B.E. 2547 (2004). Under
this Rule, rewards and bounties will be paid to officials and
general members of the public who take part in making
arrests of infringers or giving information leading to such
arrests. Criteria for payment of such rewards or bounties
can be described below.

1) In the case of an arrest of a plant producing
compact discs, a reward of 1,000,000 Baht is
payable, to the official making an arrest or taking
part in an arrest, for a seizure of 1 machine.
Such rewared is elevated to 2,000,000 Baht in
the event that at least 2 machines are seized.

2) In the case of an arrest of a place used for the
storage or distribution of infringing compact discs,
a reward is payable, to the official making an
arrest or taking part in an arrest, for a seizure of
at least 300 compact discs and at the rate of 3
Baht for each compact disc seized.

3) In case of giving information leading to a
successful arrest of an infringer, a bounty is
payable to the informant at the rate of 10 percent
of the rewards payable to officials as described
above.

Apart from measures hitherto described, the
Department of Intellectual Property has put into operation
measures for preventing infringement of particular types of
intellectual property, as envisioned, for example, in the case
of pharmaceutical products. In this peculiar instance, the
Department of Intellectual Property has made a Memorandum
of Understanding11 with the Bureau of the Royal Thai Police,
the Department of Special Investigation, the Customs

Department and the Pharmaceutical Research and
Manufacturers Association (PReMA) for co-ordinating
information and promoting the prevention and suppression
of the production, distribution, import and export of
pharmaceutical products that infringe intellectual property.
The MOU also accommodates co-operation in campaigning,
through extensive media, for awareness of dangers emanating
from the use of pirated pharmaceutical products.

At the same time, the Department of Intellectual
Property has places particular emphasis on the creation of
public awareness of the value of intellectual property, given
that this action is one of the most crucial procedures for
effective enforcement of intellectual property. In 2007, the
Department of Intellectual Property initiated several projects
aimed at public education on intellectual property. Indeed,
the campaigns not merely permeated general members of
the public but also extended to students and school teachers.
Activities undertaken in this sphere may be summarised
below.

1. Seminars on Intellectual Property

In the past year, the Department of Intellectual
Property consistently organised seminars for disseminating
knowledge and awareness with regard to intellectual property
for the general public including university teachers and
students, researchers, general businesspersons, SMEs
operators and owners of enterprises. The seminars were
attended by approximately 1,180 persons from all over the
country. The prime objective of these seminars rested upon
the development of knowledge and understanding of
intellectual property, including the exploitation of intellectual
property as a means to create added values for goods and
services.

2. Distance Learning on Intellectual Property

The Department of Intellectual Property has put into
place the Internet Distance Learning Project for public
education on intellectual property and the importance of
intellectual property protection. In this connection, the
Department has entered into co-operation with the World
Intellectual Property Organisation (WIPO) in preparing a
curriculum for teaching intellectual property via the Internet
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และความสำคญัในการปกปองทรพัยสนิทางปญญา โดยกรมได
รวมมอืกบั องคการทรพัยสนิทางปญญาโลก หรือ WIPO ใน
การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนทรัพยสินทางปญญาทาง
ไกลผานระบบอนิเทอรเนต็เปนภาษาไทยโดยเทยีบเคยีงกบัหลกั
สตูร DL- 101 หลกัสตูรดังกลาวมีมาตรฐานเดียวกับหลกัสตูร
ของ WIPO ในการเปดหลกัสตูรครัง้แรกของกรม มผีลูงทะเบยีน
เรยีนจำนวน 387 คน ซึง่ทางกรมหวังวา การเรยีนทางไกลผาน
อนิเทอรเนต็ในหลกัสตูรดงักลาว จะเปนการกระจายความรดูาน
ทรพัยสนิทางปญญาในระดับกวางตอสาธารณชนท่ัวไป รวมถึง
นกัเรยีน นกัศกึษา ซึง่เปนเปาหมายหลักของโครงการดวย

3. โครงการฝกอบรมเพือ่พฒันาความรแูกผแูทนพิเศษ
ดานทรพัยสนิทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญาไดจัดโครงการฝกอบรมใหแกผูแทน
พเิศษดานทรัพยสนิทางปญญาในระหวางวันที ่18-20 กนัยายน
ป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูแทนพิเศษเปนตัวแทน
ของกรมฯ ในการนำความรูที่ไดผานการอบรมไปเผยแพรกับ
ประชาชนทัว่ไป ปจจบุนั มผีแูทนพเิศษเขารวมโครงการจำนวน
155 คน จากทัว่ประเทศ

4. โครงการเพ่ือปองปรามการละเมิดลขิสทิธิห์นังสอื

ปจจบุนั ปญหาการละเมดิลขิสทิธิห์นังสอืตำราเรยีนได
ทวคีวามรุนแรงข้ึนโดยลำดบั เน่ืองจากภาคการศึกษาของไทย
ยังคงตองพ่ึงพาการใชตำราเรียนจากตางประเทศอยูคอนขาง
มาก ซึง่หนงัสอืตำราเรียนจากตางประเทศดังกลาว สวนใหญ
มีราคาคอนขางสูง

เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว กรมทรัพยสินทาง
ปญญาไดจดัการอบรมสมัมนาเพือ่เผยแพรความรเูกีย่วกบัการ
เขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือตำราเรียน
อยางเปนธรรม โดยกรมฯ ไดรบัเกยีรตจิากผเูช่ียวชาญท้ังจาก
ภาคการศึกษา นกัเขียน ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ เปนตน มา
เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใชงานลิขสิทธิ์อยางเปน
ธรรม การเขาถงึหนงัสอืตำราเรยีนอยางถกูตองตามกฎหมายใน
ราคาถูก ตลอดจนบทบาทของสถานศกึษาและครอูาจารยในการ
สนบัสนนุการเขาถงึหนงัสอืตำราเรยีนของนกัเรยีนอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย ซึ่งการจัดสัมมนาดังกลาวประสบความสำเร็จ
อยางดียิ่ง โดยมีผูเขารวมการสัมมนาจากภาคการศึกษาใน
เขตกรงุเทพมหานครกวา 200 คน วธิกีารเขาถงึหนงัสอืตำรา
เรียนอยางเปนธรรมท่ีมีการนำเสนอในการสัมมนาดังกลาว
ประกอบดวย

1. การสนบัสนนุใหมหาวทิยาลยัทำความตกลงกบัเจา
ของสิทธิ์โดยตรงและติดตอขอซื้อในปริมาณมาก
เพือ่ใหมอีำนาจตอรองและซ้ือหนงัสอืไดในราคาถูก

2. สนบัสนุนการใชหนงัสอืตำราเรียนมือสองในสถาน
ศกึษา โดยมหาวทิยาลยัอาจจดัใหมกีารขายหนงัสอื
ตำราเรียนมอืสองในชวงเปดภาคเรียน ซึง่เปนชวง
เวลาท่ีมกีารละเมิดลขิสทิธิห์นงัสอืคอนขางมาก

3. สนบัสนนุใหอาจารยและนกัวจิยัไทยเขยีนหนงัสอืใช
เองภายในประเทศ เพื่อเปนการลดพึ่งพาหนังสือ
ตำราเรยีนจากตางประเทศลง โดยเฉพาะอยางยิง่ใน
สาขาวิชาที่ไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถ
เขยีนตำราเรยีนเองได

นอกจากนี้ กรมทรัพยสินทางปญญายังไดจัดทำคูมือ
การเขาถงึงานลขิสทิธิอ์ยางเปนธรรม แจกจายใหกบับคุลากรใน
ภาคการศึกษาและประชาชนท่ัวไป เพือ่สรางความรคูวามเขาใจ
เกีย่วกับการเขาถงึงานลิขสทิธิโ์ดยไมเปนการละเมิด รวมท้ังยงั
ไดจัดทำโปสเตอรและสติกเกอรประชาสัมพันธการไมละเมิด
ลขิสทิธิห์นงัสอืตำราเรยีนอกีดวย

โดยสรุป กรมทรัพยสินทางปญญาในฐานะเปนหนวย
งานหลักในดานการพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของ
ประเทศในภาพรวม นอกเหนือจากการประสานงานกับหนวย
งานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการปราบปรามการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางไดผลแลว กรมยังใหความ
สำคัญอยางยิ่งกับการเสริมสรางจิตสำนึกดานทรัพยสินทาง
ปญญา ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวา การปราบปรามการ
ละเมดิทรพัยสนิทางปญญายอมไมสามารถบรรลวุตัถปุระสงคได
หากปราศจากความรวมมอืจากผทูีเ่กีย่วของทกุฝาย และ ตวั
ประชาชนผใูชทรพัยสนิทางปญญา นัน้เอง
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in the Thai language based upon the well-known DL-100
curriculum operated by WIPO. On its inauguration, this
curriculum was enrolled by 387 learners. It is expected by
the Department of Intellectual Property that this Internet
learning will enhance public knowledge of intellectual property,
including amongst school and university students – the
targeted groups under the project.

3. Training Project for Developing IP
Knowledge for IP Special Envoys

The Department of Intellectual Property organised
training for special IP envoys from 18 September 2007
through 20 September 2007. It was intended that these
special envoys would represent the Department in
disseminating knowledge related to intellectual property to
the general public. At present, the training was attended by
155 special IP envoys from all over the country.

4. Project for Prevention of Infringement of
Copyright in Textbooks

Today, infringement of copyright in textbooks
becomes increasingly severe, given that the educational sector
of Thailand largely relies on foreign textbooks which are
usually of high prices. In an attempt to curve this difficulty,
the Department of Intellectual Property organised a seminar
on “Stop Book Piracy”, with a view to disseminating
knowledge as to fair access to copyrighted works, with
particular emphasis on copyrighted textbooks. In this
connection, the Department was privileged in having as its
distinguished speakers experts from the academia, writers’
associations and qualified persons from the printing industry.
Discussions included how to have fair use of copyright,
lawful access to textbooks with low costs and roles of
educational institutions and teachers in relation to the
promotion of lawful access to textbooks. This seminar became
very fruitful, with the audience of over 200 participants from
the educational circle in Bangkok.

At this seminar, the suggested means for fair access
to textbooks included the following.

1. Encouraging universities to negotiate directly with
copyright holders in purchasing a large quantity
of textbooks so as to increase their bargaining
power and thus receive cheaper prices;

2. Promoting the use of second-hand textbooks in
educational institutions (for this purpose,
universities may facilitate distribution of second-
hand textbooks at the commencement of the
term time, which is indeed the period of rather
high incidence of copyright infringement);

3. Encouraging Thai teachers, professors and
researchers to write textbooks for use in the
country so as to reduce reliance on foreign
textbooks, in particular, in the fields of promising
potential.

In addition, the Department of Intellectual Property
has prepared a manual on fair access to copyrighted works,
for free distribution to personnel in the academia as well as
the general public, with a view to building up knowledge
and understanding with regard to access to copyrighted
works without infringement. Posters and stickers have also
been made for canvassing non-infringement of textbooks.

In conclusion, the Department of Intellectual Property,
as a central agency responsible for the overall development
of intellectual property systems of the country, not only
makes use of co-ordination with agencies in public and
private sectors for effective suppression of intellectual property
infringement but also places particular emphasis on the
creation of a proper mindset towards non-infringement. It is
generally accepted that the suppression of intellectual
property infringement may not become successful without
co-operation from all persons concerned and also from
general members of the public, who are indeed users of
intellectual property.
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พระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 9 และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรือ่ง หลกัเกณฑและวธิกีารเกีย่วกบัการจดัใหมขีอมลู
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ขอ 4 ได
กำหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงกำหนดระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจด ูดงันัน้ กรมทรพัยสนิทางปญญาจงึไดออกระเบยีบ
วาดวยขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2544 โดยมีศนูยขอมลู
ขาวสารราชการของกรมฯ ทำหนาที่เปนหนวยงานกลาง จัด
เก็บ รวบรวม จดัระบบขอมูลขาวสารราชการของกรมฯ เพือ่
ใหประชาชนเขาตรวจดู

ในปงบประมาณทีผ่านมา กรมทรพัยสนิทางปญญาได
ดำเนินงานดานตางๆ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ดังน้ี

1. ดานการจัดสถานท่ีใหบริการขอมูลตาม
มาตรา 9

กรมฯ ไดจดัตัง้ศนูยขอมลูขาวสารราชการ
ภายในกรมฯ ขึน้มาตัง้แต ป 2542 เพื่อใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกประชาชน ซึ่งปจจุบันตั้งอยูที่
อาคารกรมทรพัยสนิทางปญญา ชัน้ 4 (หองสมดุ)
และไดพัฒนาการใหบริการและปฏิบัติตามแนว
ทางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาโดยตลอด มเีจาหนาทีห่องสมดุเปน
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
ดังกลาว

คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการ
กรมทรัพยสินทางปญญา

2. ดานการสอดสองดูแลการปฏิบัติและการให
คำแนะนำแกสวนราชการในสังกัดและประชาชน

เพื่อใหการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลฯ
และหนวยงานภายในกรมฯ เปนไปในทิศทาง
เดยีวกนั และเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวทาง
ที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการ บริหารขอมูล
ขาวสารของราชการในกรมทรัพยสินทางปญญา
ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เพื่อใหหนวยงานตางๆ ภายในกรมฯ ถือปฏิบัติ
ผลจากการกำหนดแนวทางนี้ ปรากฏวาหนวย
งานตางๆ ภายในกรมฯ ไดสงขอมลูไปรวบรวมไว
ที่ศูนยขอมูลขาวสารราชการของกรมฯ เชน
ขอมูลเ ก่ียวกับประกาศการประกวดราคา
ประกาศสอบราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดอืน รวมทัง้กฎระเบยีบตางๆ ในขณะเดยีว
กนัศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดนำขอมูลเหลาน้ัน
ลงบนเวบ็ไซตที ่Banner Link ศนูยขอมลูขาวสาร
ราชการ อกีดวย

3. ดานการจัดทำรางปรับปรุงแกไขระเบียบและ
ประกาศ

คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของ
ราชการในกรมทรัพยสนิทางปญญาไดมอบหมายให
ฝายเลขานุการฯ ศึกษาและปรับปรุงแกไขราง
ระเบยีบ/ประกาศทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหสอดคลองกบั
การเปลีย่นแปลงโครงสรางการบริหารงานภายใน
ของกรมฯ เชน รางระเบียบกรมทรัพยสนิทางปญญา
วาดวยขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. .... และราง
ประกาศกรมทรัพยสนิทางปญญา เรือ่ง การขอตรวจ
ดแูละขอสำเนาขอมูลขาวสารของราชการ

4. ดานการเสรมิสรางความร ู ความเขาใจเกีย่ว
กับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญติัขอมลู
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหแก
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Official Information Administration Committee
Department of Intellectual Property

Section 9 of the Official Informational Act, B.E.
2540 (1997), 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 the purpose
of implementing such legal requirement, the Department
of Intellectual Property has issued the Rule on Official
Information, B.E. 2544 (2001) under which the Official
Information Centre has now been established as the
Department’s focal point for collection, compilation and
arrangement of all the Department’s official information
so as to enable public inspection.

In the preceding fiscal year, the Department of
Intellectual Property has carried out the following activities
in fulfillment ofl statutory requirements set out by the
Official Information Act, B.E. 2540 (1997).

1. Establishment of Information Focal
Point under Section 9 of the Act

The Department of Intellectual Property
has set up its Official Information Centre within
the Department since 1999 for servicing the
public with regard to official information. This
Centre is now located on the 4th Floor of the
Department, which also serves as the
Department’s library. In effect, informational
services and practices in this regard have
consistently been developed along the line of
the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
and the provision of those services is the
responsibility of the Department’s librarians.

2. Supervision of Information Services
and Provision of Advice to Internal
Agencies and the Public

To ensure uniformity of work
performance of the Department’s Information
Centre and its internal agencies and
compliance with rules and practices set forth
by the law, the Official Information
Administration Committee appointed by the
Department has laid down administrative
practices, to be observed by the Department’
s internal agencies, with regard to official
information under the Official Information Act,
B.E. 2540 (1997). As a result of this action,
internal agencies within the Department have
now furnished to the Department’s Information
Centre necessary official information
concerning the respective agencies for
compilation at the Centre. The information
gathered included information on
procurements, results of procurement
proceedings of each month and applicable
rules and regulations. In effect, the Information
Technology Centre makes available all these
sets of information on the Department’s
website, indeed through a Banner Link “Official
Information Centre”.

3. Preparation of Draft Amendment of
Legislation

The Department’s Official Information
Administration Committee has entrusted its
secretarial staff to study and draft relevant
rules and notifications so as to keep pace
with organisational restructure of the
Department e.g. Draft Rule of the Department
of Intellectual Property on Official Information,
B.E. …. (20..) and draft Notification of the
Department of Intellectual Property on
Requesting Inspection and Photocopies of
Official Information.

Summary of the Department of Intellectual Property's
Work Performance in 2007 under the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997)
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ขาราชการหนวยงานในสังกัด ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป รวมท้ังการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานสื่อตางๆ

กรมฯ ไดสงเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของเขารบัการ
ฝกอบรมหลกัสตูรการปฏบิตังิานตาม พ.ร.บ. ขอมลู
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมือ่วนัพฤหสับดี
23 พฤศจิกายน 2550 ณ หอง 30314/2 ชัน้ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยมีผูอำนวย
การสำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ และผอูำนวยการสวนวนิจิฉยั และอทุธรณ
มาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

นอกจากนัน้ กรมฯ ไดสงเจาหนาทีท่ีด่แูล
รับผิดชอบงานขอมูลขาวสารของกรมทรัพยสิน
ทางปญญาเขารวมโครงการทดสอบความรูความ
เขาใจในการปฏิบติัตามพระราชบัญญัตขิอมลูขาว
สารของราชการ พ.ศ. 2540 เพือ่ประเมนิผลความ
รับรูความเขาใจซ่ึงโครงการดังกลาวจัดขึ้นโดย
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5. ดานการตอบขอหารือ

ในปงบประมาณท่ีผานมา คณะกรรมการ
บรหิารขอมูลขาวสารของราชการในกรมทรพัยสนิ
ทางปญญาพจิารณาเร่ืองทีส่ำนกัลขิสทิธิข์อหารอืมา
จำนวน 1 เรือ่งเกีย่วกบัการเปดเผยขอมลูในคำขอ
แจงขอมลูลขิสทิธิ ์(แบบ ลข 01) วาสามารถทำได
หรอืไม ในกรณทีีป่ระชาชนขอใชสทิธติามพระราช
บญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เนือ่ง
จากขอมูลดังกลาวเปนขอมูลผลงานลิขสิทธิ์ของ
เอกชนท่ีมาแจงทีก่รมฯ และกรมฯ ไดจดัเก็บเปน

ฐานขอมลูไว ซึง่คณะกรรมการฯ ไดมมีตใิหเปดเผย
ขอมลูในคำขอแจงขอมูลลขิสทิธิ ์(แบบ ลข 01) ได
แตทัง้นีต้องไมกระทบถงึขอมลูสวนบคุคล

6. ดานการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร
ขอมูลขาวสาร

กรมฯ ไดมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศดำเนินการพัฒนาระบบการเผยแพร
ขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของกรมฯ โดยทำเปน
Banner Link ไวที่หนาแรกของเว็บไซตเพื่อใหผู
ใชบรกิารไดรบัทราบขอมลูขาวสารตางๆ และยัง
เกิดความสะดวกในการคนหา และไดปรับปรุง
เพิ่มเติมขอมูลท่ีมีอยูเดิมใหถูกตองชัดเจน และ
เปนปจจุบันอยูเสมอ

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
กรมทรัพยสนิทางปญญา

ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรม
ทรพัยสนิทางปญญาไดจดัตัง้ศนูยขอมลูขาวสารของราชการ ณ
บรเิวณหองสมุด ชัน้ 4 กรมทรัพยสนิทางปญญา สำหรบัให
บรกิารประชาชนท่ีสนใจตองการรับรขูอมลูขาวสาร โดยจัดสถาน
ทีส่ะดวก มเีจาหนาทีค่อยใหบรกิาร มดีชันสีำหรับคนขอมลู และ
มรีะเบยีบปฏิบตัทิีช่ดัเจน ทัง้นี ้ขอมูลขาวสารฯ ไดแก คำสัง่กรมฯ
คำวนิจิฉัยสทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา ระเบยีบ ประกาศตาง
ๆ เปนตน ซึง่ผสูนใจสามารถเขาเย่ียมชมไดในวัน เวลา ราชการ
และท่ีเวบ็ไซต www.ipthailand.org โดยทีป่ระชาชนมสีทิธทิี่
จะรบัรขูอมลูขาวสารตาง ๆ ได ดงันี้

สทิธขิองประชาชนตามพระราชบญัญติัขอมลูขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2550

1. สิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของ
ราชการของหนวยงานตางๆ ของรฐั
1.1 สทิธใินการเขาตรวจดู

1.2 สทิธใินการขอสำเนาหรอืการรบัรองสำเนาถกูตอง

2. สทิธขิองประชาชนทีย่ืน่คำขอขอมลูขาวสารเรือ่งหนึง่เรือ่ง
ใดตามท่ี ตนเองประสงคจะรหูรอืเพ่ือนำไปเผยแพรใหผอูืน่
ไดรูหรือเพื่อการ พิทักษสิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือ
สงัคม
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4. Promotion of Knowledge and
Understanding Regarding Discharge of
Duties under the Official Information
Act, B.E. 2540 (1997) and Publicity of
Information

The Department of Intellectual Property
sent officials concerned for special training
on work performance under the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997) held on
Thursday 23rd November 2007 at Room 30314/
2, Floor 3, Office of the Permanent-Secretary
of Ministry of Commerce. The training was, in
particular, joined by Director of the Office of
Official Information Commission and Director
of the Decisions and Appeals Section as
distinguished speakers on topics related to
the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
as well.

In addition, the Department sent its
officials in charge of its official information for
the test of work performance under the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997). This test
was organised by Office of the Permanent
Secretary of the Office of the Prime Minister
to evaluate proper understanding of this law
amongst State officials.

5. Consultation Services

In the preceding fiscal year, the Official
Information Administration Committee of the
Department of Intellectual Property entertained
a consultation, referred to it by the Copyright
Office, in connection with the disclosure of
information contained in the application filed
for notifying copyright information (Form Lor.
Kor. 01). The issue to which the consultation
related was whether disclosure of such
information was permissible in the event of a
request for it under the Official Information
Act, B.E. 2540 (1997), given that such
information, albeit in possession of the
Department, was related to copyrighted works
of private individual copyright holders. The
Committee passed a resolution allowing

disclosure of the information contained in the
Copyright Information Notification Form (Form
Lor. Kor. 01) without, however, personal data
being disclosed.

6. Informational System Development

The Department of Intellectual Property
has tasked its Information Technology Centre
with the development of systems for the
dissemination of the Department’s information
through its website. For this purpose, the
Banner Link has been placed on the website’
s front page for easy access to necessary
information, which is indeed made accurate
and updated at all times.

Official Information Centre of the
Department of Intellectual Property

Under the Official Information Act, B.E. 2540 (1997),
the Department of Intellectual Property has established
the Official Information Centre at its Library, located on
the 4th floor of the Department’s building, for serving general
members of the public who are in need of such information.
Located at a convenient venue and staffed by officials of
the Department, the general public may have access to
official information with the assistance of appropriate
indexes and under clear practising regulations. Official
information provided includes the Department’s orders,
decisions on patents and trademarks and relevant rules
as well as regulations.  Interested persons may have
access to this Centre during official hours of the
Department or, alternatively, gain access to its information
through its Internet website at www.ipthailand.org. In this
regard, rights enjoyed by the public with regard to official
information are explained below.

Rights of the People under the Official Infor-
mation Act, B.E. 2540 (1997)

1. Right to inspect official information of State
agencies

1.1 A person has the right to inspect official
information of a State agency.
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2.1 ประชาชนมีสทิธยิืน่คำขอขอมลูขาวสารไดทกุเรือ่ง

2.2 ประชาชนไดใชสทิธยิืน่คำขอขอมูลขาวสารโดยเขยีน
คำขอใหเขาใจไดพอสมควรวาขอขอมลูขาวสารเรือ่ง
ใด หนวยงานของรฐัจะตองจัดใหในเวลาอันสมควร

2.3 การใชสิทธิขอขอมูลขาวสารของประชาชนตองไม
ขอบอยคร้ังหรอืขอจำนวนมากโดยไม มเีหตอุนัสมควร

2.4 สิทธิการยื่นคำขอขอมูลขาวสารนี้หมายถึงการ
ขอสำเนาและสำเนาทีม่คีำรบัรองถกูตอง

3. สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือทำสำเนาขอมูล
ขาวสารสวนบคุคลทีเ่กีย่วกับตวัเอง
3.1 บคุคลมีสทิธยิืน่คำขอเปนหนงัสอืเพือ่ขอตรวจดูหรือ

ขอสำเนาขอมูลขาวสารสวนบคุคลที ่ เกีย่วกบัตวัเอง

3.2 บคุคลมสีทิธยิืน่คำขอเปนหนงัสอืขอใหหนวยงานของรฐั
ทีค่วบคมุดแูลขอมลู ขาวสาร สวนบคุคลทีเ่กีย่วกบัตน
เพือ่ขอใหดำเนินการแกไข เปล่ียนแปลง หรือ ลบขอมลู
ขาวสาร สวนทีเ่หน็วาไมถกูตองตามทีเ่ปนจรงิได

3.3 กรณทีีเ่จาของขอมลูเปนผเูยาว คนไรความสามารถ
คนเสมอืนไรความสามารถ หรือเปนเจาของขอมลูท่ี
ถึงแกกรรมแลว กฎหมายกำหนดใหบุคคลตามที่
กฎกระทรวงกำหนดใชสทิธใินเรือ่งการคมุครองขอมูล
ขาวสารสวนบคุคล การขอตรวจสอบและการขอให
มกีารแกไขแทนได

4. สิทธิของประชาชนท่ีจะไดรับความคุมครองมิใหมีการ
นำขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่หนวยงานของรัฐเก็บรวบ
รวมไว ไปใชอยางไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของ
ขอมูล
4.1 สิทธิที่จะไดรับแจงถึงวัตถุประสงคของการจัดเก็บ

ขอมลูขาวสารสวนบคุคลวาจะนำขอมูลไปใชในเรือ่ง
ใดหรอืกรณใีด

4.2 สทิธไิดรบัทราบวาการขอขอมลูขาวสารของหนวยงาน
ของรฐันัน้ เปนกรณทีีม่กีฎหมายบงัคบัใหตองใหขอมลู
หรอืเปนกรณีทีอ่าจใหไดโดยความสมัครใจ

4.3 กรณทีีห่นวยงานของรฐัจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวน
บคุคลของบุคคลหน่ึงบคุคลใดท่ีไมอยใูนหลักขอยกเวน

ตามท่ีกฎหมายกำหนดไวตามมาตรา 24 หนวยงาย
ของรัฐจะตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน

5. สทิธขิองประชาชนในการรองเรยีนหนวยงานของรฐักรณี
ไมปฏบิตัใิหเปนไปตามพระราชบญัญตัขิอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
5.1 สทิธริองเรยีนกรณทีีพ่บวาหนวยงานของรฐัไมนำขอมลู

ขาวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพในราชกิจจานเุบกษา

5.2 สทิธริองเรยีนกรณหีนวยงานของรฐัไมปฏบิตัใิหเปนไป
ตามสิทธิในการขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของ
ราชการ

5.3 สิทธิรองเรียนกรณีที่หนวยงานของรัฐไมดำเนินการ
จดัหาขอมูลขาวสารของราชการใหตามคำขอ

5.4 สิทธิรองเรียนกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมี
ขอมลูขาวสารตามท่ีประชาชนไดยืน่คำขอไว แตผขูอ
ไมเชือ่วาไมมี

6. สทิธขิองประชาชนในการอุทธรณคำสัง่ตางๆ ของหนวย
งานของรัฐ
6.1 สิทธิอุทธรณคำสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ราชการ

6.2 สทิธอิทุธรณกรณทีีห่นวยงานของรฐัไมรบัฟงคำคัดคาน
มใิหเปดเผยขอมลูขาวสาร

6.3 สทิธอิทุธรณกรณทีีห่นวยงานของรฐัไมแกไขเปลีย่น
แปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีไมถูก
ตองของตน
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1.2 A person has the right obtain a copy or a certified
copy of official information of a State agency.

2. Right to request particular official information for
personal curiosity, dissemination or protection of
individual or community rights

2.1 A person may make a request for any official
information.

2.2 Such a request may be made in writing with a
reasonable indication of the intended information.
Upon such a request, the State agency receiving
the request is under the obligation to provide the
requested information within a reasonable time.

2.3 A request for official information must not be
made for an excessive amount or at excessive
frequency without reasonable cause.

2.4 The right to make a request for official information
refers to the request for a copy or certified copy
of such official information only.

3. Right to request an inspection or a copy of official
information that is personal information of the
person making the request

3.1 A person has the right to make a request in
writing for inspecting or obtaining a copy of
personal information relating to him.

3.2 A person has the right to make a request in
writing to the State agency in control of personal
information relating to him for correction,
modification or deletion of the incorrect part of
such information.

3.3 Where the subject of the information is a minor,
an incompetent person or a quasi-incompetent
person, the rights in connection with the
protection, inspection or correction of such
personal information may be exercisable by
persons prescribed in the Ministerial Regulation.

4. Right to be protected against inappropriate or
jeopardising use of personal information in custody
of State agencies

4.1 The subject of information has the right to be
informed of purposes for which personal
information is to be collected or used.

4.2 The subject of information has the right to know
whether, in the collection of personal information
by a State agency, disclosure of such information
to the State agency is statutorily mandatory or
voluntary.

4.3 Where a State agency intends to disclose
personal information of any person in any
circumstance not falling within the exceptions
under section 24 of the Act, that State agency
is required to obtain consent of the subject of
the information.

5. Right to lodge a complaint against a State agency
violating obligations under the Official Information
Act. B.E. 2540 (1997)

5.1 A compliant may be made where a State agency
fails to publish official information under section
7 of the Act in the Government Gazette.

5.2 A compliant may be made where a State agency
fails to take action in compliance with the citizen’
s right to inspect official information.

5.3 A compliant may be made where a State agency
fails to provide official information upon a written
request for it.

5.4 A compliant may be made where a State agency
denies custody of the requested information,
whilst the person making the request for it
believes that it is in custody of that State agency.

6. Right to Appeal against decisions made by State
agencies

6.1 A person has the right to appeal against a State
agency’s decision for non-disclosure of official
information.

6.2 A person has the right to appeal against a State
agency’s decision dismissing his objection
against disclosure of official information.

6.3 A person has the right to appeal against a State
agency’s decision not to correct, modify or delete
the incorrect part of his personal information.
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