




“His Majesty King Bhumibol Adulyadej has undertaken royal
activities leading to the world’s recognition that His Majesty is an
inventor and has had vital roles in promoting the use of intellectual
property as a tool for development. His Majesty has dedicated
considerable attention to the protection of intellectual property
and the production of inventions for putting forth development of
rural communities of Thailand in the interest of a better quality of
live and well-being, as envisioned, for example, in the Chaipattana
Aerator and the Artificial Rainmaking Technology. …

… His Majesty the King has invented a great variety of
innovations illustrating His Majesty’s genius and inspiration for other
inventors to follow His Majesty’s footsteps in making new inventions.”

The above quoted messages were announced by the World
Intellectual Property (WIPO) in recognition of His Majesty the
King’s most celebrated genius in intellectual property during an
audience royally granted to the delegations from WIPO, the
Ministry of Commerce and the Ministry of Foreign Affairs for
presentation of the WIPO Global Leaders Award to His Majesty
the King on 14th January 2008 at the Piam Suka Royal Residence
in the Klai Kangwol Palce, Hua Hin, Prachuab Kirikhan Province.

The WIPO Global Leaders Award comprises a citation of
His Majesty the King’s merits and a medal honouring the recipient.
The citation and the medal recognise His Majesty’s genius,
greatest determination and leadership in promoting intellectual
property at the national, regional and international levels and
the use of the intellectual property system to protect inventions.

The WIPO Global Leaders Award is the new initiative of
WIPO and His Majesty the King is the first recipient of this
most prestigious award.

This award is intended to be granted to exceptional persons
with outstanding contributions to the promotion of intellectual
property and significant roles as the proponent of innovations

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจอันเปนที่ประจักษอยางกวางขวางท่ัวโลกวาทรงเปน
นักประดิษฐ และไดทรงมีบทบาทในการสงเสริมการใชทรัพยสินทาง
ปญญาเพือ่การพฒันา ทรงใหความสำคญักบัการคมุครองทรพัยสนิทาง
ปญญา และการประดษิฐคดิคนเพือ่การพฒันาชมุชนในชนบทของไทย
ใหมคีณุภาพชวีติและความเปนอยทูีด่ขีึน้ เชน กงัหันน้ำชยัพฒันา และ
เทคโนโลยกีารทำฝนเทยีม เปนตน.....

........พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงประดษิฐคดิคนนวตักรรม
ใหมมากมายอันสะทอนใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และทรงเปนแบบ
อยางใหนักประดิษฐไดเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการคิดคน
สิง่ประดิษฐใหมๆ ”

ราชสดุดปีระกาศยกยองสรรเสริญพระอัจฉริยภาพดานทรัพยสนิ
ทางปญญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยองคการทรัพยสิน
ทางปญญาโลก (WIPO : World Intellectual Property Organization)
ในการทลูเกลาฯ ถวายรางวลัผนูำโลกดานทรพัยสนิทางปญญา (WIPO
Global leader Award) แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งได
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหคณะผูแทนจาก WIPO จาก
กระทรวงพาณชิย และกระทรวงการตางประเทศ เขาเฝาทูลละอองธลุี
พระบาททูลเกลาฯ ถวายรางวัลในวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 ณ
พระตำหนกัเปยมสขุ พระราชวงัไกลกงัวล จงัหวดัประจวบครีขีนัธ

รางวัลผูนำโลกดานทรัพยสินทางปญญาประกอบดวยประกาศ
ราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรตคิณุพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั และเหรยีญ
รางวลัอนัแสดงใหเหน็ถึงพระอจัฉรยิภาพ และพระวริยิะอนัสงูสงในการ
ทรงเปนผูนำในการสงเสริมทรัพยสินทางปญญาในระดับชาติ ระดับ
ภมูภิาค และระหวางประเทศ รวมท้ังการใชประโยชนจากทรัพยสนิทาง
ปญญาเพ่ือคมุครองผลงานนวตักรรมตางๆ



and creations at the national level as well as the use of the
intellectual property system to protect their own works.

His Majesty the King owns a great variety of intellectual
property works. His Majesty’s works for which registration has
been effected by the Department, or notification of right-
information has been given to the Department, for legal protection
are enumerated below.

Patents and Petty Patents
Patent for the invention of the Low Speed Surface Aerator
(the “Chaipattana Aerator”);
Patent for the invention of the Water-Air Pump Type Aerator;
Patent for the use of  R.B.D. Palm Olein as fuel for diesel
engines (bio-diesel oil);
Petty patent for the use of R.B.D. Palm Olein as a lubricant
for two-stroke engines;
Patent for the weather modification for rainmaking
technology (Royal Rain);
Patent for the design of a container taking human body’s waste;
Patent for the invention of the Liquid Driving Controller
(Short-tailed Boat);
Patent for the invention of the process for adjusting acid
soil into cultivatable soil (the ‘Soil Bullying’ Project)
As far as the patent for the weather modification for

rainmaking technology (Royal Rain) is concerned, His Majesty
the King has most kindly granted permission for filing an
application for the protection of this innovation in the United
States of America as well. This application is now pending an
official examination. In addition, following the application filed
for the protection of this innovation in the European Union, the
EU has granted a patent for it on 12th October 2005, with the
result that the protection extends to all 30 countries which are
members of the EU. Indeed, this innovation is also protected in
the Hong Kong Special Administrative Region.

With respect to trademarks, His Majesty the King has
granted royal permission to Suwannachaad Company Limited
and the Chaipattana Foundation to register 13 trademarks – 7
applications by the Suwannachaad Company Limited and 6
applications by the Mangkala Chaipattana Complany Limited,
as detailed below.

Suwannachaad Company Limited
“Suwannachaad” Trademark : 1 application
“Thong Daeng” Trademark : 2 applications
“Golden Place” Trademark : 4 applications

Mangkala Chaipattana Company Limited
“Thammachaad” Trademark : 5 applications
“Mumsabai” Trademark : 1 application.

In the area of copyright, His Majesty owns numerous
copyrighted works – 48 songs, writings, photographic works
and drawings.  Notification of copyright-information has been
given to the Department of Intellectual Property for another 4
works as follows:

3 literary works : New Theories, “New Royally
Initiated Theories” Project, and Pra Maha Chanok; and

1 artistic work : “Pra Maha Chanok Medal” work of
sculpture.

รางวลัผนูำโลกดานทรพัยสนิทางปญญาเปนรางวลัทีร่เิริม่ขึน้ใหม ซึง่
องคการทรพัยสนิทางปญญาโลกมเิคยมอบใหกบัผใูดมากอน พระบาท
สมเดจ็พระเจาอยหูวัทางเปนพระองคแรกทีไ่ดรบัการทลูเกลาถวายรางวลันี้

โดยหลักเกณฑของรางวัลน้ีคอื จะมอบใหแกผทูีม่สีวนรวมในการ
สงเสรมิทรพัยสนิทางปญญา ใหการสนบัสนนุนวตักรรม และการสรางสรรค
ในระดบัชาติ และใชทรพัยสนิทางปญญาเพ่ือคมุครองผลงานของตน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีผลงานดานทรัพยสินทาง
ปญญามากมาย โดยผลงานท่ีไดรบัการจดทะเบียนทรพัยสนิทางปญญา
และจดแจงขอมลูตอกรมทรัพยสนิทางปญญา ไดแก

ดานสิทธบิตัร และอนุสทิธบิตัร คอื
สทิธบิตัรเครือ่งกลเตมิอากาศทีผ่วิน้ำหมนุชาแบบทนุลอย (กงัหนั
น้ำชยัพัฒนา)
สทิธบิตัรเครือ่งกลเตมิอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ
สิทธิบัตรการใชน้ำมันปาลมกลั่นบริสุทธิ์เปนน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับเคร่ืองยนตดเีซล (น้ำมนัไบโอดีเซล)
อนุสิทธิบัตรการใชน้ำมันปาลมกล่ันบริสุทธิ์เปนน้ำมันหลอลื่น
สำหรบัเครือ่งยนต 2 จงัหวะ
สทิธบิตัรการดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือใหเกดิฝน (ฝนหลวง)
สทิธบิตัรการออกแบบภาชนะรองรบัของเสยีทีข่บัออกจากรางกาย
สิทธิบัตรการประดิษฐอุปกรณควบคุมการผลักดันของเหลว
(เรอืหางกดุ)
สทิธบิตัรกระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปร้ียวเพ่ือใหเหมาะแก
การเพาะปลกู (โครงการแกลงดนิ)
ในสวนของสิทธิบัตรการดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือใหเกิดฝน

(ฝนหลวง) นัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงมพีระบรมราชานญุาต
ใหยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงอยู
ระหวางการตรวจสอบ และสหภาพยุโรปท่ีไดรบัการจดทะเบียนและออก
สทิธบิตัรเม่ือวนัที ่ 12 ตลุาคม 2548 ทำใหไดรบัความคมุครองในกลมุ
ประเทศสหภาพยโุรปจำนวน 30 ประเทศ และในเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ฮองกงดวย

ดานเคร่ืองหมายการคา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบรษิทั สวุรรณชาด จำกดั และ
มลูนิธชิยัพัฒนา จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคารวม 13 คำขอ แบงเปน
บรษิทั สวุรรณชาด จำกดั 7 คำขอ และบรษิทั มงคลชยัพฒันา 6 คำขอ

บรษิทั สวุรรณชาด จำกดั
เครือ่งหมายการคา  สวุรรณชาด 1 คำขอ
เครือ่งหมายการคา  ทองแดง 2 คำขอ
เคร่ืองหมายการคา  โกลเดนเพลส 4 คำขอ

บรษิทั มงคลชยัพฒันา จำกัด
เครือ่งหมายการคา  ธรรมชาติ 5 คำขอ
เครือ่งหมายการคา  มมุสบาย 1 คำขอ

ในสวนของลิขสิทธิ์นัน้พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงมผีลงาน
ที่ไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ ไดแก เพลงพระราชนิพนธ 48 เพลง,
งานพระราชนิพนธในพระองค ภาพถาย และภาพวาดฝพระหัตถ และ
พระราชนิพนธทีท่รงแจงขอมลูตอกรมทรัพยสนิทางปญญาอีก 4 ผลงาน คอื

ดานวรรณกรรม 3 ผลงาน ไดแก พระราชนิพนธแนวคดิทฤษฎี
ใหม, โครงการทฤษฎใีหมอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิและพระราชนพินธ
พระมหาชนก

ดานศลิปกรรม 1 ผลงาน คอื ประตมิากรรมเหรยีญพระมหาชนก
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ปพทุธศกัราช 2551 เปนปมหามงคลของวงการทรพัยสนิ
ทางปญญาไทย เนื่องดวยองคการทรัพยสินทางปญญาโลก
(World Intellectual Property Organization - WIPO) ไดทลูเกลา
ทูลกระหมอมถวายรางวัลผูนำโลกดานทรัพยสินทางปญญา
(WIPO Global Leader Award) ในฐานะท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวัทรงประกอบพระราชกรณยีกจิเปนทีป่ระจกัษในการ
สงเสรมิทรัพยสนิทางปญญา เพือ่การพฒันาประเทศไทย โดย
รางวัลผนูำโลกดานทรัพยสนิทางปญญาน้ี เปนความริเริม่ใหมของ
WIPO ซึ่งจดัทำขึน้เพือ่มอบใหผทูีม่บีทบาทในการสงเสรมิทรพัยสนิ
ทางปญญา ใหการอปุถัมภนวตักรรมและการสรางสรรคในระดับชาติ
ตลอดจนใชทรัพยสินทางปญญาคุมครองผลงานของตน
โดยรางวัลดงักลาวยังไมเคยมอบใหผใูดมากอน

กรมทรพัยสนิทางปญญา กระทรวงพาณชิย มภีารกจิ
สำคัญที่จะเผยแพรประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจและ
พระอัจฉริยภาพดานทรพัยสนิทางปญญา ทีท่รงเปนแบบอยางให
แกประชาชน ชาวไทยใหตระหนักถึงความสำคัญของการ
ประดิษฐคดิคน เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาชุมชนใหมคีณุภาพชีวติ
และความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมถึงการดำเนินตามรอยพระบาทที่
ทรงมีพระปรีชาสามารถสรางผลงานดานทรัพยสนิทางปญญาของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัใหเปนท่ีประจกัษแกชาวไทยและ

It is apparent that 2008 is the year of utmost
elegance, for the World Intellectual Property Organisation
(WIPO) has proudly conferred upon His Majesty the
King the WIPO Global Leader Award in recognition of
His Majesty’s most apparently strenuous efforts in the
promotion of intellectual property for the development
of the country. This Global Leader Award has been
established at the new initiative of WIPO and is intended
to be conferred only upon those with pivotal roles in
promoting intellectual property, innovation and creativity
at the national level and using intellectual property for
protecting their own works. In effect, prior to its
conferment upon His Majesty the King, this most
prestigious Award had not been conferred upon anyone
else.

The Department of Intellectual Property thus
assumes a crucial mission in disseminating royal activities
and genius, in the sphere of intellectual property, of His
Majesty the King, who becomes an idol for all Thai
subjects. To this end, Thai people should be made aware
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(นางพรทวิา  นาคาศยั)
รฐัมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

of the importance of inventions capable of application
for elevating the quality of life and welfare of residents
in local and remote communities and should follow His
Majesty’s footsteps in creating intellectual property works
and making such works known both domestically and
internationally. The Department should encourage Thai
people to turn Thai traditional knowledge into intellectual
property and exploit it for personal benefits as well as
for the benefit of families and communities. In effect,
not merely steps need to be taken for protecting
intellectual property under relevant law, but the non-
infringement mindset should also be promoted amongst
the public at large.

On the auspicious occasion of the 17th

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 and also
by the revered charisma of His Majesty the King and
Her Majesty the Queen, for good heath and prosperity
both in career and in family affairs so as to become
essential resources of the country for putting forth further
national development.

ชาวโลก พรอมทัง้การสงเสรมิใหประชาชนยดึถอืเปนแบบอยาง
ของการนำภูมิปญญาไทยมาพัฒนาสรางผลงานทรัพยสิน
ทางปญญาไปใชใหเกดิประโยชนตอตนเอง ครอบครวั และชมุชน
โดยมิใชเพียงแตใหไดรับการคุมครองตามระบบของกฎหมาย
แตควรตระหนักถงึการไมละเมิดทรัพยสนิทางปญญาผอูืน่ดวย

ในวาระวันคลายวันสถาปนากรมทรัพยสนิทางปญญา
ครบรอบ 17 ป ดิฉัน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย บญุบารมแีหงองคพระบาทสมเดจ็พระเจา
อยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โปรดประทานพรให
ขาราชการและเจาหนาที่ของกรมทรัพยสินทางปญญาทุกทาน
มสีขุภาพพลานามยัสมบรูณแขง็แรง ประสบความสำเรจ็ในหนาที่
การงาน ครอบครัว เปนกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนา
ประเทศสบืตอไป

(Mrs. Porntiva Nakasai)
Minister of Commerce



ปจจุบันประเทศผูนำเศรษฐกิจโลก สรางความมั่งคั่ง
และความแขง็แกรงทางเศรษฐกจิโดยการใชทรพัยสนิทางปญญา
เปนเคร่ืองมือทางการคาทีส่รางมูลคาเพ่ิมใหสนิคาและบริการ ซึง่
เปนแนวทางเดียวกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาของประเทศไทย ซึง่มงุหวังใหประชาชน ผปูระกอบการ
และเจาของทรัพยสนิทางปญญาสามารถใชประโยชนดานทรัพยสนิ
ทางปญญา เพือ่สรางมลูคาการสงออกสนิคาไทยสตูลาดโลก ตลอดจน
การสงเสรมิใหผปูระกอบการไทยปรบัตัวรองรบัผลกระทบและ
โอกาสทางธุรกจิทีจ่ะเกิดขึน้จากการเจรจาจัดทำขอตกลงเขตการคา
เสรี (FTA) ดานทรัพยสนิทางปญญากับประเทศอ่ืนๆ อาทิ ญ่ีปนุ
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด เปนตน

การสรางสงัคมแหงภูมปิญญาดานทรพัยสนิทางปญญา
เปนอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของ กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเจาของ
ทรพัยสนิทางปญญาและผปูระกอบการ ใหทราบถึงความสำคัญ
และแนวทางการใชทรพัยสนิทางปญญา เปนเคร่ืองมอืการแขงขัน
ทางการคา ตลอดจนสงเสริมการรวมลงทุนและถายทอด
เทคโนโลยีโดยใชทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือรวมกัน
อนัเปนการสรางความเขมแข็งใหกบัธรุกจิของตนเองใหประสบ
ความสำเรจ็ทัง้ในประเทศและตางประเทศ

6

Today, leaders of world economy strive to
generate wealth and economic strength through
application of intellectual property as a vital trading device
aimed at creating added value for goods and services.
In truth, this approach is similar to intellectual property
management policies of Thailand, which indeed aim to
build up ability of the general public, entrepreneurs and
intellectual property owners to exploit intellectual property
with a view to boosting export value of Thai products in
the world market. The policies also seek to encourage
Thai entrepreneurs to make appropriate adaptation in
response to business impacts and opportunities arising
from negotiations of Free Trade Area Agreements (FTA)
in the sphere of intellectual property with other countries
such as Japan, the European Union, Australia and New
Zealand.

The creation of knowledge-based society guided
by intellectual property appears to be an important role
of the Department of Intellectual Property, Ministry of
Commerce. This involves making intellectual property
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นอกจากน้ี การดำเนินนโยบายดานการปองกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรพัยสนิทางปญญา เพือ่คมุครองทรัพยสนิ
ทางปญญาของคนไทยเปนหลัก และยังสงผลตอการแกไขปญหา
มาตรการกดดนัทางการคาทีอ่าจสงผลกระทบตอภาคการสงออก
ของไทย ดงันัน้ การปองกันและปองปรามการละเมิดทรพัยสนิ
ทางปญญา จงึเปนบทบาทและหนาท่ีหน่ึงของกรมฯ ทีจ่ะนำมา
ซึง่การสรางความเขมแขง็ใหกบัผปูระกอบการไทยใหมศีกัยภาพ
และสามารถแขงขนัไดในเวทโีลก

ในโอกาสวนัคลายวนัสถาปนากรมทรพัยสนิทางปญญา
ครบ 17 ปนี ้ ผมขอสงความปรารถนาดมีายงัขาราชการตลอด
จนเจาหนาที่ทุกทานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ผลประโยชนของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย และ
ขออาราธนาส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีท่านนบัถือ อำนวยพรใหทาน
และครอบครวัจงประสบแตความสขุ และมคีวามสำเรจ็ในการ
ทำงาน ทกุประการ

(นายอลงกรณ พลบุตร)
รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงพาณชิย

owners and entrepreneurs understand and realise the
importance of, and direction for, exploiting intellectual
property as an instrument for trade competition. Also
necessary is the promotion of investment and technology
transfer with the aid of intellectual property as a
collaborative device, which will lead to strength and
success of business both domestically and internationally.

Further, the policy in relation to the prevention
and suppression of intellectual property infringement must
be pursued. This will not merely result in Thai people’s
intellectual property being principally protected but will
also prove as a helping hand in alleviating problematic
situations stemming from trade pressure-measures likely
to have impacts on Thailand’s export sector. As such,
the prevention and suppression of intellectual property
infringement forms an integral part of the Department’s roles
and functions, which will strengthen Thai enterpreneurs’
business potential and competitiveness in the world trade
arena. On the occasion of the 17th anniversary of the
Department of Intellectual Property’s inauguration, may
I avail myself of this opportunity to extend my best
wishes to all civil servants and officials who have
performed duties with great determination for the benefit
of the country as a whole as well as for the benefit of the
Thai people. May all Holy Powers you have worshiped bring
you and your family great happiness and fabulous success
in all lines of work.

(Mr. Alongkorn Ponlaboot)
Deputy Minister of Commerce
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การสรางความเขมแข็งระบบเศรษฐกิจการคาของ
ประเทศใหมกีารเตบิโตอยางยัง่ยนืและครบวงจร เปนนโยบายหลกั
ของกระทรวงพาณิชยทีก่ำหนดใหมกีารพฒันาธรุกจิอยางครบวงจร
โดยการสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินนำองคความรูในภูมิปญญา
ทองถ่ินมาปรับปรุงและพัฒนาเปนสนิคาและบริการต้ังแตตนน้ำ
จนถึงปลายน้ำ โดยเริ่มพัฒนาปรับปรุง ต้ังแตการสราง
ผลิตภัณฑสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพดานทรัพยสินทาง
ปญญา การเสริมสรางศักยภาพใหกับผูประกอบการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสงออกใหสามารถสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันทางการคาในเวทีโลก

กระทรวงพาณิชย โดยกรมทรัพยสนิทางปญญา ใหความ
สำคญัอยางตอเนือ่งในการสงเสริมนักสรางสรรค นักคิดคน
นักประดิษฐ นักวิจัย เจาของทรัพยสินทางปญญา SME
OTOP และผปูระกอบการไทยทีใ่ชนวตักรรมและภมูปิญญาสราง
ผลงานทรัพยสนิทางปญญา และจดัใหมกีารขึน้ทะเบียนทรพัยสนิ
ทางปญญาอยางถูกตอง เพื่อไดรับการปกปองคุมครองสิทธิใน
ทรพัยสนิทางปญญาของสินคาและผลิตภณัฑไทยท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ตลอดจนการสงเสริมใหมีการใชประโยชน
ทรัพยสินทางปญญาเชิงพาณิชย และการแปลงทรัพยสิน
ทางปญญาเปนทนุเพือ่เปนหลักประกันเงนิกสูำหรับธรุกจิ ซึง่เปน

Strengthening national economy towards
sustainable growth on the holistic basis is the Ministry
of Commerce’s principal policy, which aims to foster
business development in the holistic direction through
encouraging local community to make use of traditional
knowledge in improving and developing goods and
services from the downstream to upstream levels.  The
policy embraces the creation of good-quality goods and
services related to intellectual property and the
strengthening of entrepreneurs’ business potential leading
to greater export efficiency and trade advantages in
world trade competition.

The Ministry of Commerce, through the
Department of Intellectual Property, has dedicated
incessant attention to promoting Thai creators,
discoverers, inventors, researchers, intellectual property
owners, SME and OTOP operators and entrepreneurs,
who make use of innovation and wisdom to create
intellectual property works, and putting in place working
systems for proper registration of intellectual property in



9

(นายศริพิล ยอดเมืองเจรญิ)
ปลดักระทรวงพาณิชย

(Mr. Siripol  Yodmuangcharoen)
Permanent Secretary for Commerce

การเสรมิสภาพคลองใหธรุกจิและกระตนุเศรษฐกจิในภาพรวม
ใหผูประกอบการสามารถดำเนินการผานพนสภาวะเศรษฐกิจ
ทีฝ่ดเคอืงในปจจบุนัได

ในโอกาสวนัคลายวันสถาปนากรมทรัพยสนิทางปญญา
ครบรอบ 17 ป ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตันตรัยและส่ิงศกัดิส์ทิธ์ิ
ทั้งหลาย อำนวยพรใหขาราชการและเจาหนาท่ีกรมทรัพยสิน
ทางปญญา มีจิตใจม่ันคงแนวแน สรางความเจริญกาวหนาให
ประเทศชาต ิพรอมทัง้ขอใหทกุทานประสบความสขุ ความสำเรจ็
สมปรารถนาทุกประการ

order to protect intellectual property rights with respect
to Thai goods and products both in Thailand and
overseas. The Ministry’s committed endeavours also
extend to promoting commercial exploitation of
intellectual property and the use of intellectual property
as security for loans necessary for business operation,
which is an essential tool for fostering business liquidity
and also functions as an economic impetus taking, on
the whole, business operators out of the on-going
economic recession.

On the auspicious occasion of the 17th

anniversary of the Department of Intellectual Property’s
inauguration, may the Buddhist Virtue as well as all Holy
Powers bless all civil servants and officials of the
Department with strong and determined spirits
contributory to national prosperity. May I also wish you
happiness and success in all intended matters.
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กรมทรพัยสนิทางปญญาไดปรบับทบาทของตนเองให
เหมาะสมและมคีวามชัดเจนยิง่ข้ึน เพือ่ใหสอดคลองกับยุคของ
เศรษฐกิจตลาดการคาเสรี และสถานการณดานทรัพยสินทาง
ปญญาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดวิสยัทศันใหม คอื “มงุสู
ความเปนเลศิในการใหบรกิาร คมุครอง และบรหิารจดัการดาน
ทรพัยสนิทางปญญา (ดวยการใชนวตักรรม และเครอืขายทัง้ใน
และระหวางประเทศภายในป 2555)” ซึง่ภารกิจทีส่ำคัญประการแรก
ของกรมฯ คอื การใหคนไทยเขาถงึระบบการคมุครองสทิธใินทรพัย
สนิทางปญญาอยางท่ัวถึงทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
ดำเนนิการเพือ่เขาเปนภาคอีนสุญัญากรงุปารสีวาดวยการคมุครอง
ทรพัยสนิอตุสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of
Industrial Property) สนธสิญัญาความรวมมือดานสิทธบิตัร (Patent
Cooperation Treaty : PCT) และการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคาระหวางประเทศ (Madrid Protocal) การพฒันาระบบ
ทรัพยสนิทางปญญาของไทยใหทดัเทยีมระดบัสากลโดยยกราง
ปรับปรุง และแกไขกฎหมายใหเอ้ือตอการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาของคนไทย การเขารวมประชุมแลกเปล่ียน
ความรูและขอมลูในระดบัประเทศ รวมทัง้สรางความมัน่ใจใหกบั
ผสูงออกและเจาของทรัพยสนิทางปญญาท่ีสงสินคาไปจำหนายยงั
ตางประเทศโดยประสานงานเพือ่ปกปองสนิคาไทยทีถ่กูละเมดิใน
ตางประเทศ

The Department of Intellectual Property has taken
assiduous endeavours in revising its roles with a view to
achieving greater expediency and functional clarity, indeed
in response to the liberalisation economy and changing
circumstances attending intellectual property. To this end,
the Department has now set its new vision – “Achieving
excellence in serving the public in protecting and managing
intellectual property (through the use of innovation and
networking at both domestic and international levels) by
2012”. In this connection, the Department’s first mission of
significant importance lies in enabling Thai people to have
comprehensive access to schemes for protecting intellectual
property rights both in Thailand and in foreign jurisdictions.
For this mission to be accomplished, the Department has
taken necessary steps towards acceding to the Paris
Convention for the Protection of Industrial Property, the Patent
Co-operation Treaty (PCT) and the Protocol Relating to the
Madrid Agreement Concerning the International Registration
of Marks (Madrid Protocol). The Department, as part of the
above mission, also strives to elevate intellectual property
protection systems of Thailand to a level comparable to
international standards, indeed through drafting and revising
laws in the direction facilitating the protection of intellectual
property rights of Thai people. Also, the Department regularly
participates in meetings and conferences aimed at exchanging
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ในสวนของการสงเสริมการสรางสรรคและใช
ประโยชนทรัพยสินทางปญญา ในเชิงพาณิชยนั้น นอกจาก
จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเร่ืองทรัพยสินทางปญญา
อยางตอเนื่องแลว กรมฯ ยังพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศเพ่ือใหคนไทยไดเรยีนรทูรพัยสนิทางปญญาอยางท่ัวถึง มกีาร
สรางเครอืขายทางการศกึษารวมกับสถาบันการศึกษา การบรรจุ
เรื่องทรัพยสินทางปญญาเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อใหทรัพยสนิทางปญญาเขาถงึกลมุเยาวชน นสิติ นกัศกึษา
มากย่ิงขึ้น สงเสริมศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พฒันาระบบการสืบคนขอมูลสทิธบิตัรเพือ่
ตอยอดเทคโนโลย ีตลอดจนขยายชองทางและเพิม่โอกาสในการ
เจรจาธุรกจิ และสนับสนุนผเูปนเจาของทรัพยสนิทางปญญาใหเขา
ถงึแหลงเงนิทนุมากขึน้

สำหรบัการปองกนัปรามการละเมดิทรพัยสนิทางปญญา
เพ่ือลดการละเมิดและสรางความเปนธรรมและวินัยทางการคา
กรมฯ ไดบูรณาการการทำงานดานการปองปรามการละเมิด
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางความตระหนักให
คนไทยเห็นความสำคัญของการไมละเมิดสิทธิ์ในทรัพยสิน
ทางปญญา

ดวยการดำเนินงานท่ีมุ งมั่นของกรมทรัพยสิน
ทางปญญา จะมีสวนทำใหประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงที่มี
ศักยภาพในการแขงขันทางการคาดวยทรัพยสินทางปญญากับ
นานาประเทศ ดฉินัจงึขอใหกำลงัใจแกขาราชการและเจาหนาที่
กรมทรัพยสินทางปญญา ในการปฏิบัติหนาที่ที่สำคัญนี้ เพื่อ
ประโยชนโดยรวมของประเทศชาติสบืตอไป

knowledge and data within the country. Further, the
Department gives exporters and intellectual property owners
exporting goods from Thailand full assurances that no
infringement will occur in respect of their exported products;
apparently, the Department is committed to efficient co-
ordination with foreign countries in order to protect Thai
products in which infringement occurs.

As far as the promotion of creation and commercial
exploitation of intellectual property is concerned, the
Department, apart from making consistent efforts in organising
training on intellectual property, has developed international
co-operation, under which Thai people are offered
opportunities of comprehensive learning of intellectual
property, and established networking with educational
institutions. In effect, along the line of these endeavours,
courses on intellectual property have been inserted into
educational curricular with a view to boosting their wider
reach to adolescents and students. In addition, the Department
promotes business potential of SME operators, develops
patent search systems so as to facilitate research and studies
leading to more technological advancements and enhances
channels and opportunities for business negotiations as well
as provides facilities for intellectual property owners to have
wider access to sources of fund.

With respect to the prevention and suppression of
intellectual property infringement in the interest of trimming
down piracy and boosting trade fairness and disciplines, the
Department, in collaboration with other agencies concerned,
has established integrated working systems for preventing
and suppressing infringement and strives to create amongst
Thai people public awareness of non-infringement.

The robust determination and commitment thus
far made by the Department of Intellectual Property will
contribute to Thailand’s potential for exploiting intellectual
property as a vital tool for trade competition with other
countries. I should like to avail myself of this propitious
opportunity to extend to all civil servants and officials of the
Department most sincere morale support in the performance
of these vital duties for the benefit of the country as a whole.

(นางพวงรตัน  อศัวพศิษิฐ)
อธบิดีกรมทรพัยสนิทางปญญา

(Mrs. Puangrat  Assawapisit)
Director-General of the

Department of Intellectual Property
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กรมทรัพยสนิทางปญญา   มภีารกจิเกีย่วกบัการสงเสรมิ
พฒันาและคมุครองสทิธใินทรพัยสนิทางปญญา  โดยการสราง
กลไกการบริการเพื่อการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ตลอดจนปกปองพิทกัษสทิธแิละสรางความเชือ่มัน่ใหเกดิความ
คดิรเิร่ิมสรางสรรคผลงานใหมๆ  อยางมปีระสทิธภิาพ  ทดัเทยีม
มาตรฐานสากลเพื่อใหสอดคลองและรองรับการพัฒนาระบบ
เศรษฐกจิของประเทศ  โดยใหมหีนาท่ีความรบัผดิชอบ  ดงัตอไปน้ี

(1) ปฏิบัติงานใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายวาดวย
เครือ่งหมายการคา กฎหมายวาดวยลขิสิทธิ ์ กฎหมายวาดวย
แบบผงัภมูขิองวงจรรวม  กฎหมายวาดวยความลบัทางการคา
กฎหมายวาดวยสิง่บงช้ีทางภมูศิาสตร  และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ

(2) พฒันาการคมุครองสิทธใินทรัพยสนิทางปญญา
สงเสริมการคิดรเิริม่สรางสรรคผลงานทรัพยสนิทางปญญาใหมๆ
จากภมิูปญญาไทยและสรางมูลคาเพ่ิมของผลติภณัฑจากทรพัยสนิ
ทางปญญา

(3) พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานทรัพยสนิ
ทางปญญา

(4) พฒันากฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการคมุครองทรัพยสนิ
ทางปญญาใหทนัสมยัและมีประสทิธภิาพ

(5) สรางกลไกและสงเสริมในการปกปองและพิทกัษ
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาไทยท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ และสรางวนิยัทางการคา

(6) ดำเนนิการเพือ่ไกลเกลีย่และระงบัขอพิพาทดาน
ทรัพยสนิทางปญญา

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปน
อำนาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
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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1. การสงเสรมิการสรางสรรคและใชประโยชนทรัพยสนิทางปญญาในเชงิพาณชิย
กรมทรพัยสนิทางปญญาไดสรางความรคูวามเขาใจดานทรพัยสนิทางปญญาใหแกประชาชนคนไทยในทกุระดบั เพือ่สงเสรมิ

การสรางสรรคผลติภณัฑรปูแบบใหมๆ  ใหตรงตามความตองการของตลาด รวมท้ังสงเสริมใหมกีารพัฒนาทรัพยสนิทางปญญาเพ่ือ
ใชประโยชนในเชิงพาณิชยเพิม่มากข้ึน  โดยดำเนินงานดังนี้

1.1 โครงการตลาดนัดทรัพยสนิทางปญญา (IP Fair 2008)
กรมทรัพยสนิทางปญญาไดจดังานตลาดนัดทรพัยสนิทางปญญา (IP Fair) ทัง้สวนกลางจำนวน 1 ครัง้ และสวน

ภมูภิาค 3 ครัง้ วตัถปุระสงคการจดังานเพ่ือใหประชาชนไดชืน่ชมพระปรีชาสามารถดานทรพัยสนิทางปญญาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวั  สรางโอกาสและชองทางใหนกัประดษิฐ เจาของทรพัยสนิทางปญญาไดมโีอกาสพบปะเจรจากบันกัลงทุน  สงเสริม
ใหมกีารสรางสรรคทรพัยสนิทางปญญาใหมๆ  เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัทางการคา ตลอดจนรณรงคสรางจิตสำนกึแก
ประชาชนและเยาวชนในการไมสนบัสนนุ ไมผลิต ไมซือ้ และไมจำหนายสนิคาละเมดิทรพัยสนิทางปญญา กจิกรรมภายในงาน
ประกอบดวย

- การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั  เชน  โครงการฝนหลวง  โครงการแกลงดนิ
โครงการไบโอดเีซล เปนตน

- การแสดงทรพัยสนิทางปญญาดานสทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์และเคร่ืองหมายการคา เพือ่การเจรจาธรุกจิ
ผลงานดานสทิธิบตัรและอนสุทิธบิตัร เชน เคร่ืองผลิตปยุหมกัและแกสชวีภาพ เครือ่งเตอืนระดบัความรอนของเครือ่งยนตดวยเสยีงพูด
ดานลิขสทิธิ ์ เชน โคมไฟพนทรายลายวฒันธรรมไทย งานประตมิากรรมสลกัลายกระจก ดานเคร่ืองหมายการคา เชน สบทูองคำ
Sangsurina เปนตน  ทั้งนี้ มีการเจรจาธุรกิจเพ่ือนำทรัพยสินทางปญญาไปใชในเชิงพาณิชยสำเร็จ 4 ราย ไดแก อุปกรณ
กรองอากาศ เคร่ืองผลติกาซโอโซนจากกาซออกซเิจนอัดหรืออากาศอดัผานรงัสโีคโรนา พดัลมระบายความรอนดวยน้ำแบบยิง่ยวด
และสเปรยปยุน้ำ

- การจดัคลนิกิใหคำปรกึษาและรบัคำขอเคลือ่นที ่ (Mobile Unit) มผีมูาใชบรกิารขอรบัคำปรกึษาแนะนำดานทรพัยสนิ
ทางปญญา 542 ราย และย่ืนคำขอจดทะเบียนและแจงขอมูลทรัพยสนิทางปญญาโดยไมเสยีคาธรรมเนียม รวม 391 คำขอ (ประเภท
สทิธบิตัร 22 คำขอ เครือ่งหมายการคา 300 คำขอ และลขิสทิธิ ์69 คำขอ)

- การจดัเสวนาโดยเชญิเจาของผลงานทรพัยสนิทางปญญาทีป่ระสบความสำเรจ็มารวมการเสวนา  การสมัมนา
เชงิวชิาการในหวัขอตางๆ เชน สิง่บงชีท้างภมูศิาสตร การพฒันาศกัยภาพของพาณชิยจงัหวดั Madrid Protocol พระราชบญัญตัิ
ผลติภณัฑซดีกีบัเจาของลิขสทิธิ ์ ผปูระกอบธรุกจิซอฟรแวร และผปูระกอบธุรกิจดานวรรณกรรม มผีเูขารวมเสวนาและงานสมัมนา
ประมาณ 837 คน

- การจำหนายสินคาทรัพยสนิทางปญญา และการแสดงคอนเสิรต
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1. Promotion of Creation and Commercial Exploitation of Intellectual Property
The Department has made consistent efforts in educating the Thai general public at all levels on

intellectual property with a view to promoting the creation of new forms of products that meet market
demands. In addition, 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 Thailand IP Fair 2008
The Department of Intellectual Property has organised the IP Fair 2008 in Bangkok on one occasion

and in other provinces on 3 occasions. It was intended that this fair would constitute a prestigious forum for the
general public to admire His Majesty the King’s eminent talents in creating intellectual property. The Fair was also
aimed at offering inventors, intellectual property owners and investors opportunities to meet and discuss business
possibilities. The objectives of this Fair also extended to promoting creation of new intellectual property, enhancing
competitiveness through intellectual property and also campaigning, amongst the general public as well as the
youth, the mindset towards non-infringement of intellectual property – by keeping oneself free from supporting,
creating, purchasing or distributing pirated products. Activities at the Fair consisted of the following.

- Exhibition of intellectual works of His Majesty the King e.g. the Royal Rain Project, the ‘Land
Bullying Project’ and the Bio-diesel Project.

- Exhibition of intellectual property works in the areas of patents, petty patents, copyright and
trademarks leading to business negotiations. Examples of intellectual property works are listed here. In the patent
category, the list included machines for making organic fertilizers and biogas and the machine invented for
providing a spoken-sound warning of the heat of an engine. In the copyright field, examples of distinguished works
could be drawn from the sand lamp (with the Thai culture pattern) and the glass sculpture. Trademarks exhibited
at this Fair included the Sangsurina golden soap. In effect, 4 of the works displayed at this Exhibition successfully
led to business negotiations for commercial exploitation: the nose filter, the machine making ozone from oxygen or
air compressed through the corona, the Super Water Chiller and the liquid-fertilizer sprayer.

- Mobile Units. The Department of Intellectual Property established mobile units for providing
advice on intellectual property and receiving applications related to intellectual property. Indeed, 542 people
approached the mobile units for consultancy. In addition, the mobile units received, without operational charge, the
total of 391 applications for registration of intellectual property and for notification of data related to intellectual
property (22 applications for registration of patents, 300 applications for registration of trademarks and 69 applications
for notification of data related to copyright).

- Talks and Discussions. Successful owners of intellectual property works were invited as speakers
at special talks. Academic seminars were also held on various topics including the following: “Geographical
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1.2 การสราง Public Awareness และใหความรดูานทรัพยสนิทางปญญา (Educate)
1) จดัอบรมสมัมนาเพือ่เผยแพรความรดูานทรพัยสนิทางปญญา เพือ่เสรมิสรางความรคูวามเขาใจในดานทรพัยสนิ

ทางปญญาใหแกบคุลากรในวงการทรัพยสนิทางปญญา อาจารยในสถาบันการศึกษา นกัวจิยั ผปูระกอบการ OTOP SMEs และวิสาหกิจ
ชมุชน ทัง้สวนกลางและสวนภูมภิาค รวม 20 ครัง้ มผีเูขารวมอบรมทัง้สิน้  1,159  คน

2) จดัทำโครงการเรียนรทูรพัยสนิทางปญญาทางไกล (Distance Learning) เพือ่พฒันาใหคนไทยไดเรยีนรทูรพัยสนิ
ทางปญญาขัน้พืน้ฐานผานทางอินเตอรเนต็ โดยกรมไดจดัเตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ใหผสูนใจท่ัวไปไดสมคัรเรียนในหลักสตูร
DL101 ทัง้หลกัสตูรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยปงบประมาณ 2551 ไดจดัอบรมจำนวน 2 รนุ มผีลูงทะเบียนเรียนทัง้สิน้ 393 คน
ในหลักสตูรภาษาไทยมีผเูขาสอบ 127 คน สอบผานจำนวน 113 คน สวนหลักสตูรภาษาอังกฤษ WIPO มนีโยบายใหสอบพรอมกับ
ผเูรียนในประเทศอ่ืน ซึง่อยรูะหวางรอขอมูลจาก WIPO

3) ใหบรกิารระบบสืบคนฐานขอมลูสทิธบิตัรไทยและฐานขอมลูสทิธิบตัรท่ัวโลก  เพือ่อำนวยความสะดวกแกผใูชบรกิาร
ใหสามารถเขาถงึแหลงขอมูลและสามารถนำมาใชพฒันาตอยอดเทคโนโลยเีพือ่สรางผลติภณัฑทีม่คีวามหลากหลายเพิม่ข้ึน โดยระบบ
ดังกลาวเปนระบบที่กรมไดพัฒนาขึ้นใหมที่สามารถใชบริการทางอินเตอรเน็ตไดที่ http://patentsearch.moc.go.th ซึง่นอกจาก
จะสามารถคนหาขอมลูสทิธบิตัรไทยไดอยางรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพแลว ยงัสามารถคนหาขอมลูสทิธิบตัรของตางประเทศได ไดแกขอมลู
สทิธิบตัรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USPTO)  ญีป่นุ (JPO)  เกาหลี (KIPO)  WIPO และ EPO ทัง้นี ้ไดจดัพธิเีปดใหใชระบบใน
วนัที ่6 พฤษภาคม 2551 และอบรมวธิกีารใชบริการดงักลาวในวนัพธุ ณ หองฝกอบรมของกรม เริม่ตัง้แตวนัที ่11 มถินุายน 2551
ถงึ 31 ธนัวาคม 2551  มผีเูขารบัการอบรมรวม 380 คน

4) การสมัมนาเรือ่ง ทรพัยสนิทางปญญาในขอตกลงเขตการคาเสร ี : โอกาสสำหรบัผปูระกอบการไทย เพือ่ให
ประชาชน ผผูลติ ผบูรโิภค และหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ เขาใจในหลักการ ประโยชน ผลกระทบ และรบัทราบขอมลู
ขาว การเจรจาความตกลงระหวางประเทศดานทรพัยสนิทางปญญาอยางแทจรงิและตอเนือ่ง สามารถเตรยีมความพรอมในการใช
ประโยชนและปรับตัวรองรับผลกระทบจากความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยสินทางปญญา โดยจัดสัมมนาจำนวน 3 ครั้ง
มผีเูขารวมสมัมนารวม 310 คน

5) การจดัอบรมสมัมนาดานทรพัยสนิทางปญญา โดยไดรบัความรวมมอืกบัตางประเทศ กรมฯ ไดรบัความรวมมือ
จากหนวยงานดานทรพัยสนิทางปญญาในตางประเทศ ในการสงวทิยากรมาบรรยายใหความรดูานทรพัยสนิทางปญญาใหแกผปูระกอบการ
ผสูงออก อาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน ผแูทนจากสมาชิกอาเซยีน รวมถงึประชาชนผสูนใจ
ทัว่ไป มผีเูขารบัการอบรมรวม 245 คน ประกอบดวยหลกัสตูร ดงันี้

- หลกัสูตร ความรเูรือ่งทรัพยสนิทางปญญา “WIPO Summer School on IP in Thailand 2008”
จัดในรปูแบบการบรรยาย อภปิรายกลมุยอย จำลองสถานการณ และวิเคราะหกรณีศกึษา ในประเด็นทรพัยสนิทางปญญาทุกสาขา
โดยเนนการใหความรดูานทรพัยสนิทางปญญาและหลกักฎหมายทีเ่ก่ียวของ การเรยีนรกูารนำทรพัยสนิทางปญญาไปประยกุตใชในเชงิ
เศรษฐศาสตร สงัคม วฒันธรรม และการพฒันาเทคโนโลย ีรวมถงึบทบาทขององคการทรพัยสนิทางปญญาโลกในดานการบรหิารจดัการ
ทรพัยสนิทางปญญาทัว่โลก

- สมัมนาเชิงปฏิบตักิารระหวางประเทศเร่ือง “การเขาเปนภาคี Madrid Protocol”  เพือ่เปดโอกาสใหผเูกีย่วของ
จากหลายหนวยงานไดรบัทราบขอมูลโดยตรงเก่ียวกับระบบ Madrid Protocol ซึง่ประเทศไทยกำลังพจิารณาเขาเปนภาคี  โดยมกีาร
แลกเปล่ียนประสบการณการใชระบบดังกลาวจากผแูทนประเทศสงิคโปรและเวยีดนาม
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Indications”, “Development of Potentials of Commerce Officials in Provincial Areas”, “Madrid Protocol”, “The
Production of Optical Discs Products Act and Copyright Holders, Software Business Operators and Literary Work
Business Operators”. The talks and seminars were attended by approximately 837 visitors.

- Sale of Intellectual Property Products and Concerts.

1.2 Creation of Public Awareness of Intellectual Property and Public Education on Intellectual Property
1) Seminars for Dissemination of Intellectual Property-Related Knowledge The Department has,

on 20 occasions, held seminars aimed at creating and strengthening the understanding of intellectual property for
persons involved in the intellectual property circle, teaching faculty of educational institutions, researchers, OTOP
and SMEs operators as well as local entrepreneurs in the central and provincial areas. These events were attended
by 1,159 participants.

2) Intellectual Property Distance Learning This project is aimed at providing Thai people with
lessons, made available through the Internet, on basic principles of intellectual property. In this connection, the
Department of Intellectual Property has put in place computer programmes offering general interested persons
lessons under the DL101 curriculum conducted both in Thai and English. In effect, in the 2008 Financial Year, this
training has been held on a couple of occasions with the total intake of 393 learners enrolling in the Thai-language
programme. Out of 127 learners sitting the evaluation test, 113 trainees passed the test. With respect to the parallel
programme conducted in English, it is the WIPO’s policy that trainees would have to sit the evaluation test at the
same time as that scheduled for learners in other countries. For this purpose, the Department awaits information to
be released by WIPO.

3) Databases for Searching Thai and World Patents The Department of Intellectual Property has made
available databases for searching Thai patents as well as patents of other countries in order that the general public may
access and make use of patent-related data for making further development and innovation leading to a greater diversity
of products. This searching facility as developed by the Department allows searching via the Internet at http://
patentsearch.moc.go.th. In effect, through this online system, not merely data related to Thai patents can be
searched rapidly and efficiently, but the searching facility also extends to data related to patents of other countries.
Included in this online searching facility are data related to patents registered in the United States of America
(USPTO), Japan (JPO) and Korea (KIPO) and also at WIPO and EPO. The inauguration ceremony for this online system
was held on 6th May 2008. Training on using this searching service was given every Wednesday at the Department’
s training room, from 11th June 2008 through 31st December 2008, with the total of 380 trainees.

4) Seminars on “Intellectual Property in Free Trade Areas Agreements : Opportunities for Thai
Entrepreneurs” These seminars were organised to provide the general public, manufacturers, consumers and
relevant agencies in the public and private sectors with proper and continued understanding of principles, advantages and
impacts of negotiations on intellectual property in FTA Agreements. The above-mentioned persons and agencies have
indeed been updated with information and news on these matters. Knowledge and information gained from the seminars
would enable them to be ready for exploiting FTAs and appropriately adapting themselves to impacts emerging from the
international agreements related to intellectual property. These seminars were held on 3 occasions, with the total audience
of 310 participants.

5) Training on Intellectual Property in Co-operation with Foreign Countries The Department of
Intellectual Property has received kindest co-operative assistance from intellectual property agencies in other countries in
sending expert-speakers for giving special training, on topics related to intellectual property, for entrepreneurs, exporters,
teachers and students from educational institutions, officials from agencies in public and private sectors, representatives
from ASEAN nations and general interested persons. The training had a total of 245 trainees. The training
programmes are succinctly described below.
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- สมัมนาเรือ่ง “ยทุธวธิเีขาถงึระบบทรพัยสนิทางปญญาเกาหล”ี (Protecting Intellectual Property in
Korea)  เพ่ือเสรมิสรางความรคูวามเขาใจเกีย่วกบัการจดทะเบยีนทรพัยสนิทางปญญาในประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีการใชประโยชน
จากทรัพยสนิทางปญญาในการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผสูงออกไทยและการเพิม่มลูคาของสนิคาสงออกไทยใหทราบถงึระบบ
ทรัพยสินทางปญญากฎหมายทรัพยสินทางปญญา ขั้นตอน และกระบวนการขอรับความคุมครอง รวมทั้งการปกปองทรัพยสิน
ทางปญญาในประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี

1.3 การสงเสรมิการบรหิารจดัการสทิธิและใชประโยชนทรพัยสนิทางปญญา
1) สรางความรวมมอืดานทรพัยสนิทางปญญากบัสถาบนัการศกึษา  โดยจดัทำบนัทกึขอตกลง (MOU) วาดวย

ความรวมมอืดานทรพัยสนิทางปญญา ระหวางกรมทรพัยสนิทางปญญากบัสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเพือ่สรางเครอืขายและ
พฒันาระบบทรพัยสนิทางปญญาในสถาบนัการศกึษา  รวมทัง้ผลกัดนัใหเกดิการสรางสรรคทรพัยสนิทางปญญา  สนบัสนนุการจดัตัง้สำนกั
บรหิารจัดการทรัพยสนิทางปญญา (Intellectual Property Management Office) และสงเสริมใหนำทรัพยสนิทางปญญาของสถาบัน
การศึกษาไปใชประโยชนและสรางมลูคาเพิม่ในเชงิพาณชิย  โดยจดัทำ MOU กบัสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 2 สถาบนั  คอื
มหาวทิยาลยัหอการคาไทย เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2551  และมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  เม่ือวนัที ่24 มถินุายน 2551

2) จดัประชมุเชิงปฏิบตักิารยกระดบัศักยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมดวยทรพัยสนิทางปญญา  เพือ่พฒันา
ศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยสิน
ทางปญญา เพ่ือใหสามารถสรางสรรคทรัพยสนิทางปญญาของตนเองได และเขาสรูะบบการจดทะเบียนคมุครองสิทธ ิตลอดจนพัฒนา
ทรพัยสนิทางปญญาเพือ่ไปใชประโยชนในเชิงพาณชิยอยางแทจรงิ โดยจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารใหผปูระกอบการ SMEs ในเขต
จงัหวดัภาคเหนอืจำนวน 5 คร้ัง

ผลจากการดำเนนิโครงการดงักลาว ทำใหมผียูืน่คำขอจดทะเบยีนและแจงขอมลูทรพัยสนิทางปญญากบักรมทรพัยสนิ
ทางปญญาจำนวน 167 คำขอ และผปูระกอบการนำทรพัยสนิทางปญญาทีย่ืน่จดทะเบยีนไปใชประโยชนเชิงพาณชิยแลว 108  คำขอ
คดิเปนรอยละ 64.67 ของจำนวนการยืน่คำขอจดทะเบยีน

3) ใหบริการตลาดกลางดานทรัพยสนิทางปญญา (Intellectual Property Central Market : IPCM)  เพือ่
ขยายชองทางและโอกาสในการเจรจาธุรกิจ โดยใหบริการซ้ือ-ขายทรัพยสินทางปญญาผานทางเว็บไซต www.thaiipmart.com
โดยป 2551 มเีจาของทรพัยสนิทางปญญาใหความสนใจทำธรุกรรมเกีย่วกบัทรพัยสนิทางปญญาในตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา
โดยแจงความจำนงเสนอขายทรัพยสนิทางปญญาจำนวน 310 ราย  โดยอนุญาตใหใชสทิธแิลวจำนวน 7 ราย ไดแก

- ประเภทสทิธบิตัร 4 ราย  คอื  หวัเตาแกสแบบประหยดัแกส S.O.V. ชดุเคลือ่นยายโปรตนี อปุกรณควบคมุ
อากาศและน้ำมนัในระบบจดุระเบดิของเครือ่งยนตแกสโซลนีและดเีซล  และเครือ่งผลติไอน้ำแบบรวดเรว็

- ประเภทอนุสทิธบิตัร 2 ราย คอื  พนกัพงิหลังเพ่ือสขุภาพ  และชุดเจลอิเลก็โตรโฟริซสิแบบแนวนอนท่ีมขีัว้ไฟฟา
อยดูานบน

- ประเภทลขิสทิธิ ์ 1 ราย คอื โปรแกรมเพือ่การจดัการระบบบรหิารประปาชนบท
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- “WIPO Summer School on IP in Thailand 2008”  : This training programme was organised in the
form of lecture, group discussion, IP simulation and case study analysis on issues related to intellectual property in
all areas, with particular emphasis on basics in intellectual property, law related to intellectual property, application of
intellectual property in economic, social cultural and technological dimensions, and also the roles of the World Intellectual
Property Organisation in the administration of intellectual property around the world.

- International Workshop on “Accession to the Madrid Protocol”: This workshop was aimed at
disseminating to persons concerned, indeed from a variety of agencies, direct information on the international registration
scheme under the Madrid Protocol, to which Thailand is prepared to accede. At this forum, experiences on the use of such
scheme were exchanged, in particular between representatives from Singapore and Vietnam.

- Seminar on “Protecting Intellectual Property in Korea”: This event was intended to build up
and strengthen knowledge and understanding with regard to registration of intellectual property in the Republic of
Korea, the exploitation of intellectual property for enhancing competitiveness potential of Thai exporters
and the creation of added value for Thai exported products. Persons involved were informed of intellectual
property mechanisms, intellectual property law, steps and procedures for acquisition of protection of
intellectual property in Korea and were also advised on how to protect intellectual property in this country.

1.3 Promotion of Management of Intellectual Property Rights and Exploitation of Intellectual Property
1) Building IP Networking with Educational Institutions.  Attempts towards IP networking were

reflected in Memoranda of Understanding (MOUs) on Co-operation in the sphere of intellectual property concluded
between the Department of Intellectual Property and higher educational institutions. The networking would lead to
the development of intellectual property systems in those higher educational institutions and would also constitute
a driving force towards the creation of intellectual property works. As part of these endeavours, the Department has
encouraged those educational institutions to set up Intellectual Property Management Offices and promoted
exploitation of intellectual property as created by the educational institutions, with a view to commercial added
value. In this connection, such Memoranda of Understanding were concluded with 2 higher educational institutions,
namely, the Thai Chamber of Commerce University, on 13th March 2008, and Rajabhat Suan Dusit University, on
24th June 2008.

2) Workshop on Elevating Potential of SMEs through Intellectual Property.  This activity aimed to
develop business potential of SMEs operators by making them knowledgeable about intellectual property and
aware of the importance of intellectual property as a means to create business value. At this workshop, SMEs
operators would be equipped with incentives for creating intellectual property and entering the Department’s
registration scheme for protecting their intellectual property rights as well as developing intellectual property with
a view to real and effective commercial exploitation. The workshop was orgnanised on 5 occasions for SMEs
operators in provinces in Northern Thailand.

The pursuit of the above-mentioned activities has actually led to 167 applications being filed with
the Department of Intellectual Property for registration or notification of intellectual property rights. In effect, 108 of
these applications have led to the registered rights being put into commercial exploitation. This represents 64.67
percent of the total number of applications filed

3) Intellectual Property Central Market (IPCM). The IPCM has been established as an instrument
for enhancing channels and opportunities for business negotiations, whereby intellectual property works may be
purchased and sold via the website (www.thaiipmart.com) specially launched by the Department of Intellectual
Property. In 2008, the Department has received 310 requests made by owners of intellectual property rights for
marketing their works through this IP Central Market. In effect, 7 of those marketed works have successfully led to
licensing agreements, as described in accordance with the categories below:
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4) การแปลงทรพัยสนิทางปญญาเปนทนุ  เพือ่เปนการสงเสรมิและสนบัสนนุใหผปูระกอบการ เชน ผปูระกอบการ
OTOP ผปูระกอบการ SMEs  นกัประดิษฐ คดิคน สามารถเขาสแูหลงเงนิทนุ โดยดำเนินการดังนี้

- จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใหความรดูานการแปลงทรพัยสนิทางปญญาเปนทนุ การจดัทำแผนธรุกจิ และจดัสมัมนา
เรือ่ง “การบริหารจัดการทรัพยสนิทางปญญา ประเภทเคร่ืองหมายการคา” มผีเูขารบัการอบรม/สมัมนารวม  618 คน

- จดัหนวยบรกิารรบัคำขอกเูงนิเคลือ่นทีไ่ปยงัสวนภมูภิาค เพือ่อำนวยความสะดวกใหผปูระกอบการเจาของทรพัยสนิ
ทางปญญาสามารถเขยีนแผนธรุกจิโดยใชทรพัยสนิทางปญญาเปนหลกัประกนัการกเูงินกบัสถาบนัการเงนิทีเ่ขารวมโครงการได โดยตัง้แต
เริม่โครงการจนถงึปจจบุนั ผทูีย่ืน่คำขอกเูงนิโดยใชทรพัยสนิทางปญญาเปนหลกัประกนัการกเูงินและไดรบัอนมุตัวิงเงนิแลวจำนวน
112 ราย วงเงนิอนมุตัริวม  78.735  ลานบาท

- จดัอบรมเสริมสรางศกัยภาพผปูระกอบการเจาของทรพัยสนิทางปญญา ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
พระนครเหนือ จำนวน 2 รนุ มผีเูขารบัการอบรมจำนวน 120 คน และอบรมแนวทางและวธิกีารประเมนิมลูคาทรพัยสนิทางปญญา มผีู
เขารบัการอบรมจำนวน 154 ราย

- จดังานตลาดกลางแปลงทรพัยสนิทางปญญาเปนทนุสญัจร เพือ่ประชาสมัพนัธและเผยแพรโครงการและสงเสรมิ
การขายแกผปูระกอบการเจาของทรัพยสนิทางปญญา โดยมกีจิกรรมไดแกการออกบธูของผปูระกอบการทีเ่ขารวมโครงการ และการเสวนา
หวัขอ “ทรพัยสนิทางปญญา สรางฝน ใหเปนจรงิ”   มผีเูขารวมเสวนารวม  219  คน

2. การพฒันาระบบคมุครองสิทธใินทรัพยสนิทางปญญา
กรมไดพฒันาระบบคมุครองสทิธใินทรพัยสนิทางปญญา เพือ่ใหคนไทยไดรบัความสะดวก รวดเรว็ในการจดทะเบยีน และ

จงูใจใหเขาสรูะบบการคมุครองสิทธใินทรัพยสนิทางปญญาอยางทัว่ถงึทัง้ในประเทศและตางประเทศ โดยมกีจิกรรม ดงันี้
2.1 สงเสรมิการคมุครองทรพัยสนิทางปญญา

1) การทูลเกลาถวายหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา โดยพระเจาหลานเธอ พระองค
เจาสริวิณัณวรีนารรีตัน ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมทรัพยสนิทางปญญาทูลเกลาถวายหนังสอืสำคญัแสดงการจดทะเบียน
เครือ่งหมายการคาในประเทศ เปนรปูนกยงูกบัพระนาม  “SIRIVANNAVARI” ซึง่ไดรบัการจดทะเบยีนแลว เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม
2551 จำนวน 9 ฉบบั  ใชสำหรบัสินคาสบ ู น้ำมนัหอมระเหย เครือ่งสำอางถนอมผวิ น้ำหอม ถงุกระดาษ  ดนิสอ  ปากกา  แฟมเอกสาร
เฟอรนเิจอรสำหรบัหองนอน  กระจกเงา กรอบรปู ภาชนะใสของทำดวยเครือ่งปนดนิเผา ภาชนะใสของทำดวยเครือ่งแกว  ภาชนะใสของ
ทำดวยเคร่ืองเคลือบ  ผาคลุมเตียง  ผาปโูต ผาแขวนประดับผนังทำดวยส่ิงทอ ลกูไมใชประดับ  ชดุเย็บปกถกัรอย กระดุม พรม  เสือ่
วสัดปุพูืน้กนัลืน่ น้ำแร น้ำอดัลม เครือ่งด่ืมรสผลไม และบรกิารนำสินคาหลายชนิดมารวมกันเพือ่เลือกซือ้ไดสะดวก และทลูเกลา
ถวายหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในตางประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุมสหภาพยุโรป
รวม  3  ฉบบั

นอกจากน้ี พระเจาหลานเธอฯ ทรงประสงคใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคาพระนาม “SIRIVANNAVARI”
กบัรปูนกยูง  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญีป่นุ และกลมุสหภาพยุโรป  โดยใชกบัสนิคาและบรกิารเชนเดยีวกับ
ทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย การจดทะเบียนในกลมุสหภาพยุโรปจะใหความคมุครองในประเทศสมาชิก 27 ประเทศ กรมทรพัยสนิ
ทางปญญานอมรับพระประสงค จงึไดยืน่คำขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการคาแลวเม่ือวนัที ่ 26 กนัยายน 2551 ทีผ่านมา

2) การเขาเปนภาคีอนุสญัญากรุงปารีสวาดวยการคมุครองทรัพยสนิอตุสาหกรรม (Paris Convention for the
Protection of Industrial Property) และสนธิสญัญาความรวมมือดานสิทธิบตัร (Patent Cooperation Treaty : PCT) โดยกรมฯ
ไดเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทั้งสองเรื่องดังกลาว เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2550 และ
สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ (สนช.) ไดมมีติเหน็ชอบใหไทยเขาเปนภาคอีนสุญัญากรงุปารสีฯ และสนธสิญัญาความรวมมอืดานสทิธบิตัร
เมือ่วันที ่10 มกราคม 2551

การยืน่จดสทิธบิตัรผานระบบ PCT นัน้ จะอำนวยความสะดวกในการยืน่จดสทิธบิตัรของคนไทยในตางประเทศ
ชวยลดตนทนุคาใชจาย และระยะเวลาในการขอรับความคมุครองสิทธบิตัรในหลายๆ ประเทศ อกีทัง้ยงัเปนการสรางความม่ันใจ
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- 4 Patents : S.O.V. High Pressure Gas Stove, the Protein Transfer Device, the Air and Oil
Controller for Ignition Systems of Gasoline and Diesel Engines, and the Steam Generator;

-  2 Petty Patents: Healthy Back-Supporter and the Electrophoresis Agarose gel set.
-  1 Copyrighted work: the computer programme used for managing the rural waterworks system.

4) Securisation of Intellectual Property. This programme has been intended to promote entrepreneurs’
(such as OTOP Operators, SMEs Operators, or inventors) opportunities to have access to necessary funding. To
this end, the Department has carried out the following activities.

- Workshop on Securisation of Intellectual Property. The Department has held workshop
aimed at disseminating knowledge about securitisation of intellectual property as well as preparation of business
plans for this purpose. In addition, a seminar on “Intellectual Property Management: Trademarks” was also held.
The workshop and seminar had the total audience of 618 participants.

- Mobile Units for Reception of Loan Applications. The Department of Intellectual Property has put
in place in provincial areas mobile units for receiving applications for loan extension for convenience of entrepreneurs
owning intellectual property. At these mobile units, entrepreneurs, as owners of intellectual property, could draw up their
business plans in support of their applications for loans, charging their intellectual property as security for the loans
to be extended by financial institutions participating in this programme. Since its inauguration up to now, 112
applicants offering their intellectual property as security have obtained approval of the loan applications, covering the total
amount of 78.735 million Baht.

- Potential Strengthening Training. Training was organised on 2 occasions at King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok for strengthening business potential of entrepreneurs owning intellectual
property. The training had the total intake of 120 trainees.  In addition, the Department provided training on
intellectual property evaluation, which was attended by 154 trainees, who was guided through approaches and
methods used for evaluating intellectual property.

- “Mobile Central Market for IP Securitisation” Fair.  This fair was organised in order to publicise
and disseminate the IP securitisation scheme. Further, it was intended to be a practical forum for market promotion for
entrepreneurs owning intellectual property. The activities at this Fair included exhibition booths of entrepreneurs participating
in this IP securitisation scheme and a special talk on “Intellectual Property : A Means to Make Dreams Come True”,
attended by 219 interested persons.

2. Development of Intellectual Property Rights Protection Schemes
The Department of Intellectual Property has taken assiduous action in putting forth the development of

schemes for protecting intellectual property for convenience and expedience of Thai people in registration of
intellectual property. Such convenience and expedience would also provide incentives for their entry into the
protection schemes both domestically and overseas. Activities undertaken along the line of these perceptions are
listed below.

2.1 Promotion of Intellectual Property Protection
1) Conferment of Trademarks Registration Certificates to Her Royal Highness Princess

Sirivannavari Nareeratana
Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nareeratana has most kindly granted the

Department of Intellectual Property permission for conferring upon HRH Princess certificates of registration
of trademarks for domestic protection. The 9 trademarks registered on 7th July 2008 bear the inventive peacock
picture with the  “SIRIVANNAVARI” expression and are to be used for the following products: soap, aromatic
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ใหกบัผสูงออกสนิคาทีส่งไปขายจะไมถกูละเมดิหรอืลอกเลยีนแบบ ซึง่จะสงผลดตีอการพฒันาและขยายการสงออกของไทยตอไป
ในอนาคต

อนึง่ กรมฯ ในฐานะหนวยงานรบัผิดชอบดำเนินงานใหเปนไปตามสนธสิญัญาความรวมมอืดานสทิธบิตัร จงึเตรยีม
ความพรอมในดานการสรางความเขาใจแกสาธารณชนและกลมุเปาหมายทีเ่ก่ียวของกบัสทิธบิตัรไดทราบ และสามารถใชประโยชน
จากระบบ PCT ไดอยางถกูตอง โดยจดัสมัมนาเผยแพรความรเูก่ียวกบัระบบสนธสิญัญาความรวมมอืดานสทิธบิตัร ทัง้ในสวนกลาง
และสวนภมูภิาครวม 7 ครัง้ มผีเูขารบัการอบรมรวม  422  คน

3) จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารและศกึษาดงูานการสงเสรมิและพฒันาการขึน้ทะเบยีนสิง่บงช้ีทางภมูศิาสตรของไทย
เพือ่ใหประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการนำพระราชบัญญตัคิมุครองส่ิงบงชีท้างภูมศิาสตร พ.ศ. 2546 มาเปนเคร่ืองมือในการ
พฒันาทองถิน่ของตนเอง ซึง่สิง่บงชีท้างภมูศิาสตรเปรยีบเสมอืน Brand ของชมุชน จงึเปนการเพิม่มลูคาใหแกสนิคาชมุชนและ
สรางผลประโยชนใหแกชมุชนอยางยัง่ยนื โดยการจดัประชมุสงเสรมิการขึน้ทะเบยีน  การจดัทำคมูอืปฏบิตังิานสำหรบัสมาชกิผขูอใช
สิง่บงชีท้างภูมศิาสตรทีข่ึน้ทะเบียนแลว  การติดตามผลการสงเสริมการข้ึนทะเบียน และการจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบสินคาสิง่บงชี้
ทางภมูศิาสตร เพื่อหาแนวทางในการวางระบบการตรวจสอบและควบคุมสินคาใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบ
ยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของสินคาได โดยในป 2551 มกีารจดัประชมุรวม 31 ครัง้  มผีลติภณัฑทีเ่ก่ียวของกบัสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร รวม
96 ผลติภณัฑ เชน ผาไหมยกดอกลำพูน  กลวยไขกำแพงเพชร  น้ำมันงาแมฮองสอน เสือ่กกอำนาจเจริญ ฯลฯ

2.2 พฒันากฎหมายทรัพยสนิทางปญญา เพือ่ใหกฎหมายทรพัยสนิทางปญญาของไทยทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ
ดานทรัพยสนิทางปญญาของโลก และเอ้ือตอการคมุครองสิทธใินทรัพยสนิทางปญญาของคนไทย โดยปรับปรุงรางพระราชบัญญตัิ
เคร่ืองหมายการคา รางพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร รางพระราชบญัญัตลิขิสทิธิ ์  และยกรางพระราชบญัญัตคิวามลบัทางการคา

2.3 ความรวมมือระหวางประเทศดานทรัพยสนิทางปญญากรมไดสรางความรวมมือในการแลกเปล่ียนความรแูละขอมลูกบั
ตางประเทศ เพือ่พฒันาระบบทรพัยสนิทางปญญาของไทยใหทดัเทยีมระดบัสากล โดยดำเนนิการ ดงันี้

1) การประชุมความรวมมอืกับตางประเทศดานทรัพยสนิทางปญญา
1.1 การประชุมทวภิาคกีบัสำนกังานทรัพยสนิทางปญญาออสเตรเลีย โดยเนนเร่ืองการใหความชวยเหลือดานการจัด

ตั้งระบบ PCT และการแกไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ตลอดจนหารือเกี่ยวกับการกำหนดใหออสเตรเลียเปน International Search
Authority รวมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณเกีย่วกบัการเปนองคกรพึง่พาตนเองของสำนักงานทรัพยสนิทางปญญาออสเตรเลีย
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essential oil, skin cosmetics, perfume, paper bag, pencil, pen, paper file, bedroom furniture, mirror, photo frame,
porcelain container, glass container, ceramics container, bed cover, table cloth, woven cloth for wall decoration, flower-
pattern woven cloth, embroidery kit,  button, carpet, mat, anti-slip pad and underlay, mineral water, soft drink, and
fruit juice. The marks are also for use with the service of combining products for convenience of purchasing. In
addition to the domestic protection, the Department of Intellectual Property has also conferred upon HRH Princess
Sirivannavari Nareeratana 3 certificates of registration of the above-mentioned marks in the United States of
America and the European Union.

In effect, it is the intention of HRH Princess Sirivannavari Nareeratana to have the trademark
“SIRIVANNAVARI”, invented with the peacock picture, registered in the United States of America, the People’s Republic
of China, Japan and the European Union, for use with the same classes of goods and services as those for which domestic
registration has been effected. In this connection, registration in the European Union will have the legal consequence
of collective protection in the entire 27 countries forming the European Union. In response to HRH Princess’ far-
sighted wish, the Department of Intellectual Property has proceeded with the application filing on 26th September
2008.

2) Accession to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the Patent
Co-operation Treaty (PCT)

The Department of Intellectual Property has submitted these matters to the Council of
Ministers for its approval. At its meeting on 4th December 2007, the Council of Ministers gave approval to
the accession to both the Paris Convention and the PCT. The matters were subsequently referred to the
National Legislative Assembly for further approval. The National Legislative Assembly granted approval to
the accession to these international agreements on 10th January 2008.

The PCT scheme will offer significant convenience in filing an application for the protection of Thai
patents in foreign countries and will also reduce costs and expenses incurred as well as time otherwise considerably
consumed in filing applications in several countries. Further, the PCT international scheme offers exporters the
assurance that products exported from Thailand will not be subject-matters of infringement of intellectual property
or imitation overseas. This assurance will contribute to further development and enhancement of Thai exports.

Also, the Department of Intellectual Property, as a Governmental agency directly in charge of the
implementation of the PCT, has consistently taken steps in creating proper understanding, for the general public as
well as target groups, as to the significance and implications of the PCT so as to enable them to make proper use
of the PCT international registration scheme. In this instance, the Department has, on 7 occasions, organised
seminars dedicated to the dissemination of fundamental principles of the PCT both in central and provincial parts
of Thailand, with the attendance of 422 participants in total.

3) Workshop and Study Visits on the Promotion and Development of Geographical Indications
Registration in Thailand

The workshop and study visits were intended to create public awareness of the importance of the
application of the Geographical Indications Protection Act, B.E. 2546 (2003) as a vital tool for putting forth local
development.  Given that a geographical indication operates as a ‘local brand’, it can be exploited to create added
value for local products, which will contribute to sustainable gain for the locality. The workshop was focused on the
promotion of registration of geographical indications, the preparation of work manuals for members intending to use
registered geographical indications, the monitoring of the registration promotion, and, importantly, the formulation of
working systems for controlling and examining goods for which geographical indications are used so as to ensure that
goods using the geographical indications concerned would meet comparable standards and are genuinely from the
registered geographical origins. In 2008, this workshop was held on 31 occasions and covered 96 products or
goods related to geographical indications, as epitomised, for instance, by the silk of Lampoon, the small-
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1.2 ประชมุกลมุผเูชีย่วชาญดานทรพัยสนิทางปญญาภายใตกรอบ APEC (APEC – IPEG)  โดยเนนยุทธศาสตร
เรือ่ง Regional Economic Integration (REI) ซึง่จะนำไปสกูารจดัทำ FTA ในกรอบเอเปค ในลกัษณะการสรางแนวทางรวมกนั
(create commonality) ในหมสูมาชิก ซึง่ไทยไดรบัการแตงตัง้ใหเปน Quality Assessment Framewok Team (QAF Team)
รวมกบัออสเตรเลยี และเม็กซโิก เพือ่ทำหนาทีป่ระเมนิและจดัลำดบัความสำคญัของโครงการที่เสนอโดยสมาชิกในกลุม IPEG
ในป 2008  นอกจากนี้ ในการประชุมคร้ังที่ 27 ไทยยังรวมกับสมาชิกอืน่ เชน ออสเตรเลยี เมก็ซโิก สงิคโปร สามารถผลกัดนั
ใหทีป่ระชมุยอมรบัและใหความสำคญักับการพฒันาองคความรดูานการใชทรพัยสนิทางปญญาในเชงิพาณชิยไดสำเรจ็  รวมทัง้ ไดนำเสนอ
ความคบืหนาดานการปราบปรามการละเมดิ การใชประโยชนในเชงิพาณชิย และกจิกรรมรณรงคใหความรดูานทรพัยสนิทางปญญา

1.3 หารอืกบัสำนักงานทรัพยสนิทางปญญาสาธารณรัฐประชาชนจีน (State Intellectual Property Office :
SIPO) ในการขยายระยะเวลาและปรบัปรุงแผนปฏิบตักิารความรวมมอืระหวางกรมและ SIPO  โดยไดมกีารตกลงขยายระยะเวลา
ของแผนปฏบิตักิารออกไปอกี 3 ป จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2554  ซึง่กิจกรรมภายใตแผนปฏบิตักิารดงักลาว  ไดแก การแลกเปลีย่น
คณะผเูชีย่วชาญระหวางกนั เพือ่จดัอบรมระยะส้ันสำหรบัเจาหนาทีไ่ทยทกุๆ ป อยางนอยปละหนึง่ครัง้ การเชือ่มโยงระบบโดยอาศัย
การสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล เอกสารเกีย่วกบัระบบทรัพยสนิทางปญญา รวมทัง้ขอมลูการละเมิดและ
การปราบปรามการละเมิดสทิธบิตัรระหวางกัน  การแลกเปล่ียนขอคดิเหน็และความรเูกีย่วกบัการเจรจาหรือดำเนนิงานในกรอบภูมภิาคและ
กรอบพหภุาคอียางตอเนือ่ง โดยรวมถงึการจดัทำเอกสารความเขาใจความรวมมอืระหวางจนีและอาเซยีนดวย

1.4 หารอืกบัหวัหนาสวนงานเกษตร คณะกรรมาธกิารยโุรป (EC) เร่ืองความรวมมอืดานสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร
โดยจะมกีารพฒันาระบบและสงเสรมิการจดทะเบยีนสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร (GI) ระหวางกนั ทัง้นี ้ EC มคีวามประสงคทีจ่ะย่ืนขอ
จดทะเบียน GI ในไทยในหลายรายการ เชน Parma Ham , Scotch Whisky ขณะน้ีอยรูะหวางกระบวนการพิจารณา ในสวนของ
GI ไทยทีม่ศีกัยภาพหลายรายการท่ีประสงคจะขึน้ทะเบียนใน EC เชน ขาว และกาแฟ กรมฯ ไดแตงตั้งคณะทำงานยกราง
คำขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสินคาขาวในตางประเทศ  โดยคณะทำงานฯ ไดประชุมเพ่ือยกรางคำขอจดทะเบียนส่ิงบงชี้
ทางภมูศิาสตร ขาวหอมมะลทิงุกุลารองไห เปนสนิคานำรองสนิคาแรก เนือ่งจากสินคาขาวเปนสนิคาสงออกหลักของประเทศไทย
ซึง่ไดรบัความตองการสูงในตลาดโลก และย่ืนคำขอจดทะเบียนสิง่บงชีท้างภูมศิาสตร ขาวหอมมะลิทงุกลุารองไห
ณ สำนกังานประชาคมยุโรป ซึง่หากสินคาขาวหอมมะลิทงุกลุารองไหไดรบัการจดทะเบียนสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร
ในประชาคมยโุรปจะเปนประโยชนอยางมากสำหรบัประเทศไทย เนือ่งจากผปูระกอบการ/ผผูลติสนิคาขาวหอมมะลิ
ทงุกลุารองไห จะสามารถใชขอความและสญัลกัษณของประชาคมยโุรป (ดงัรปูดานขวามอื) ตดิไวบนฉลากสนิคา
ไดซึง่จะเปนการเพิม่มูลคาและสรางความนาเชือ่ถอืใหกบัสนิคาขาวหอมมะลทิงุกุลารองไห ทีจ่ะสงไปขายยังประเทศ
สมาชกิในประชาคมยโุรปได

ขณะน้ี สหภาพยุโรปจะรับจด GI เฉพาะสินคาเกษตรเทานัน้ ยงัไมรบัจด GI สำหรับงานหัตถกรรมซ่ึงทำให
เกดิปญหาเร่ืองการขอจดทะเบียนผาไหมไทย ทีไ่มถอืเปนสนิคาเกษตร ซึง่กรมฯ จะไดมกีารหารือในประเด็นนี้ตอไปในอนาคต โดย
อาจขอจดทะเบยีนไหมดบิ (raw silk) และ silk yarn ซึง่ถอืเปนสนิคาเกษตร และผขูายกจ็ะสามารถระบใุน packaging ไดวา สนิคานัน้
มวีตัถดุบิทีท่ำจาก GI เหมอืนในกรณ ีChufa ทีอ่ยใูนเครือ่งดืม่ของสเปน ซึง่เปนสนิคา GI
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sized bananas from Kampaengpetch, the sesame oil from Maehongsorn and the woven mats from
Amnatcharoen.

2.2 Revision of Intellectual Property Law
The Department of Intellectual Property has made consistent efforts in revising legislation related to

intellectual property to ensure that legislation in force is modern, in line with global circumstances surrounding
intellectual property and well designed in a fashion facilitating the protection of intellectual property rights of Thai
people.  To this end, the Department has drawn up draft amendments to the following legislation currently in force:
the Trademarks Act, the Patents Act, the Copyright Act and the Trade Secrets Act.

2.3 International Co-operation in the Sphere of Intellectual Property
The Department has established co-operative schemes with regard to the exchange of knowledge and

information with foreign countries with a view to bringing Thailand’s intellectual property systems to the level well comparable
to international standards. The activities undertaken along this line can be described below.

1) Meetings with Foreign Countries for Discussions on Intellectual Property
1.1 Bilateral Meeting with the IP Australia Office. The Department of Intellectual Property held a bilateral

meeting with the P Australia Office. Discussions were concentrated upon the assistance from Australia in setting up a
working system in the implementation of the PCT and the amendment of the copyright law. Discussions were also
extended to the possibility of designating the IP Australia Office as ‘Search Authority’. The meeting was also a forum
for exchanging experiences with regard to the autonomous status of the IP Australia Office.

1.2 APEC IP Experts Meeting (APEC – IPEG).  The meeting of Intellectual Property Experts from
APEC countries was focused on the ‘Regional Economic Integration’ (REI) strategy, expectedly leading to the
preparation of FTA agreements within APEC along the line of the creation of commonality. In this regard, Thailand
was designated as the Quality Assessment Framework Team (QAF Team) together with Australia and Mexico and,
in such capacity, would assume the pivotal responsibility in assessing and prioritising projects proposed by
members of the IPEG team in 2008. In addition, at the 27th Meeting, Thailand, in alliance with other APEC
members such as Australia, Mexico and Singapore, successfully put forth APEC’s serious attention to the
development of bodies of knowledge surrounding commercial exploitation of intellectual property. This
proposal was adopted at the Meeting. Thailand also presented progress domestically made in the sphere of
the suppression of infringement, the promotion of commercial exploitation of intellectual property and leading
activities dedicated to promoting knowledge of intellectual property.

1.3 Meeting with the State Intellectual Property Office (SIPO) of the People’s Republic of China.
At this meeting, both sides agreed on the extension of the duration of the co-operative agreement between
Thailand’s Department of Intellectual Property and SIPO and the revision of action plans under such co-operative
framework. The Agreement was to be extended for another period of 3 years through 31st December 2011.
Activities included in the action plans thereunder are as follows: an exchange of experts for short training for Thai
officials to be organised on an annual basis at least once a year, a link of IP databases through modern
telecommunications accommodating an exchange of data and documents related to intellectual property systems,
including information on infringement and suppression of infringement of patented rights, a regular exchange of
opinions and knowledge concerning negotiations or operation of work at regional and multilateral levels, and the
preparation of relevant MOUs between the People’s Republic of China and ASEAN.

1.4 Meeting with Head of the Agriculture Unit of the European Council for Discussion on
Geographical Indications Co-operation. The Department of Intellectual Property had a meeting with Head of the
Agriculture Unit of the European Council for discussing co-operation on geographical indications. It was agreed that
a system would mutually be developed for facilitating and promoting registration of geographical indications. In this
connection, the EC intended to file applications for registration of several geographical indications in Thailand such
as Parma Ham and Scotch Whisky. At present, the applications are pending consideration by the competent
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2) การจัดประชุมสัมมนาระหวางประเทศ โดยรวมกับ UNCTAD จดัสัมมนาในหัวขอ “Symposium on Flexibilities
in the International Intellectual Property Rules and Local Production of Medicines for ASEAN Countries” โดยมวีตัถุ
ประสงคเพ่ือใหผทูีเ่กีย่วของทัง้ภาครัฐและเอกชนไดมคีวามรคูวามเขาใจถงึแนวทางสากลในการเขาถงึยา รวมถงึการพฒันาการผลติยา
ในทองถ่ิน เพือ่สรางความแข็งแกรงของภาคอุตสาหกรรมการผลิตยา โดยเนนกลไกภายใตความยืดหยนุของขอตกลงทางการคา
ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา (TRIPS Agreement) เปนหลัก มีผูแทนจากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตลอดจน
ภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐทีเ่กีย่วของของไทย เขารวมประชมุ นอกจากนีย้งัมกีารจดัประชมุระดมความคดิเห็นและแลกเปล่ียน
ประสบการณ เร่ือง “IP and Competition Policy” โดยการจดัประชมุทัง้ 2 ครัง้ มผีเูขารวมประชมุรวม 160 คน

3) ความรวมมือดานทรัพยสนิทางปญญากับสำนักงานสิทธบิตัรยุโรป (EPO) โดยดำเนนิโครงการ EPOQUE  Net
เพือ่ใหผตูรวจสอบสิทธิบตัรของไทยสามารถสืบคนขอมลูสทิธบิตัรจากฐานขอมลูสทิธิบตัรของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปที่มีจำนวนขอมูล
สิทธิบัตรมากกวา 50 ลานฉบับ ทำใหสามารถตรวจสอบสิทธิบัตรไดรวดเร็วและลดปญหางานคางไดอยางมีประสิทธภิาพ ซึง่ไดมี
การลงนามสญัญาวาดวยการอนญุาตการทดสอบการเขาถงึการบรกิาร EPOQUE Net และเช่ือมโยงระบบแลว ขณะน้ีอยรูะหวาง
การทดลองใหใชระบบฟรเีปนระยะเวลา 1 ป

2.4 การปกปองคมุครองสทิธใินทรพัยสนิทางปญญาในตางประเทศ
กรมฯ ไดดำเนนิการปกปองคมุครองสทิธใินทรพัยสนิทางปญญาไทยในตางประเทศ  ดงันี้

ประเทศจีน
ประสานงานกบัสำนกังานเครือ่งหมายการคาจนี (CTMO) เพือ่ดำเนนิการดงันี้
- ประสานติดตามจับกุมและปราบปรามการละเมิดสนิคากญุแจโซเล็กซ ทีถ่กูลอกเลียนแบบอยางกวางขวางใน

ประเทศจนี โดยทางการจนีสามารถจบักุมสินคาลอกเลยีนแบบลอ็ตใหญไดมลูคากวา 10 ลานบาท ซึง่ถือวาเปนความสำเรจ็ในการ
ประสานงานระหวางกรมทรพัยสนิทางปญญา เจาของสทิธิ ์และหนวยงานทีเ่ก่ียวของในประเทศจีน
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authority.  As far as geographical indications in Thailand are concerned, several local geographical indications, with
promising potential, have been intended to be registered in the EC for use, for example, with rice and coffee. For
this purpose, the Department of Intellectual Property has appointed a working group in charge of drafting the
application for registration of Thai rice abroad. At the very first pilot attempt, this working group has met for drawing
up an application for registration of the “Jasmine Rice of the Gularonghai Paddy Field”, considering that rice is the
main export product of Thailand and has extensive demand in the world market. This application will be filed with
the Office of the European Union. In effect, if this geographical indication is successfully registered
in the European Union, significant benefits will fall on Thailand, for Thai business operators or
producers of the fragrant rice of the Gularonghai Paddy Field will be entitled to display the
indication and symbol of the European Union (as shown on the right) on export product labels,
thereby creating apparently added value for, and reliability of, fragrant rice of the Gularonghai
Paddy Field of Thailand exported to EU countries.

At present, registration of geographical indications at the EU level is open only to agricultural
produce, without extension to handicrafts. This limitation poses difficulty to eadeavours towards registration of Thai
silk, which is not regarded as an agricultural product. The Department of Intellectual Property is well prepared to
discuss this issue with the European Union in due course. It is intended, as the first move, that registration will be
open to raw silk and silk yarn – perceivably agricultural products – so that sellers may indicate in the packaging that their
products are made of material represented by geographical indications, as with the case of the Chufa – the
geographical indication – that is the important raw material of Spanish drinks.

2) International Symposium in collaboration with UNCTAD
The Department of Intellectual Property, in collaboration with UNCTAD, organised an international

Symposium on “Flexibilities in the International Intellectual Property Rules and Local Production of Medicines for
ASEAN Countries”, with an aim to educate persons concerned, both in public and private sectors, on international
approaches to accessibility to medical products, including local production of medicine, as well as strengthen the
medical production industry, with particular emphasis on mechanisms under flexibilities found in the Agreement on
Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). The Symposium was attended by
representatives from all 10 ASEAN countries as well as representatives from relevant agencies in private and public
sectors of Thailand. In addition, 2 meetings on “IP and Competition Policy” were held as practical fori for
exchanging views and experiences, with the total of 160 participants.

3) IP Co-operation with the European Patent Office (EPO)
The Department of Intellectual Property, in collaboration with the European Patent Office (EPO),

has launched the EPOQUE Net Project under which Thai patent examiners may conduct patent searching through
the European Patent Office’s patent databases which, housing data related to more than 50 million patents, expedite
patent examination work and efficiently reduce the work backlog. In this connection, the Department and
the EPO have signed an agreement authorising a test of access to the EPOQUE Net on 6th May 2008 – the
16th anniversary of the Department’s inauguration. The link of patent databases of both sides has been in operation
as from 22nd August 2008. The free trial period at present will last for one year.

2.4 Protection of Intellectual Property in Foreign Countries
The Department has taken several attempts in protecting intellectual property rights of Thai people in

foreign countries, as described below.
The People’s Republic of China
Co-ordination with the Chinese Trademark Office (CTMO), as reflected in the following activities.
- Following extensive imitation of the SOLEX trademark, owned by a company in Thailand, for

keys sold in China, the Department has co-ordinated with the CTMO for arresting and suppressing piracy. As a
result of this co-ordination, the Chinese authorities have made an arrest of those involved in a big lot of pirated
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- ประสานการพิจารณาถึงความเปนธรรมในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา “เกสร” ทีเ่ปนอกัษรไทย ซึง่
มลีกัษณะเดยีวกบัเครือ่งหมายการคาของสนิคาน้ำมันพชืของ บรษิทั น้ำมนัพชืปทมุ จำกัด ทีส่งไปจำหนายในจนี และตอมาพบวามี
ชาวจนีทีไ่มไดอยใูนอตุสาหกรรมน้ำมนัพืช นำเครือ่งหมายการคาดงักลาวไปจดทะเบียนเปนเคร่ืองหมายการคาของตนเอง และนำมาอาง
องิเพือ่เรียกรองสทิธ ินอกจากนี ้ กรมฯ ยงัประสานไปยงับรษิทัใหดำเนินการตามกฎหมายของจนี เพือ่เพกิถอนเคร่ืองหมายการคา
ดงักลาวดวย

ประเทศเวียดนาม
ประสานงานกบัสำนักงานทรพัยสนิทางปญญาเวยีดนาม (NOIP) เพือ่ดำเนนิการดังนี้

- ประสานการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา “SCG” ทีบ่รษิทั ปนูซเีมนตไทย จำกดั (มหาชน) ไดยืน่จดทะเบยีน
ไวที ่ NOIP และมีปญหาวาอาจไมไดรบัการจดทะเบียน และดวยกรมฯ มีความสัมพันธอันดีกับ NOIP ภายใตความตกลงของ
ทั้งสองฝาย จึงสามารถไกลเกล่ียปญหาตางๆ ได

- หารือ NOIP เพือ่ขอความรวมมอืในการดำเนนิการถอนการรบัจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา “กระทงิแดง”
ทีไ่ดรบัการจดทะเบียนไปแลว เน่ืองจากบริษทั ท.ีซ.ีฟารมาซตูคิอลอุตสาหกรรม จำกัด ซึง่เปนเจาของสนิคาพบการถูกละเมิดเคร่ืองหมาย
การคาและถูกลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ โดยผูละเมิดไดปรับเปล่ียนลักษณะเคร่ืองหมายการคาโดยคงรปูแบบทีม่ลีกัษณะบรรจภุณัฑ
ทีม่ลีกัษณะคลายกนั รวมทัง้ปลอมและเลยีนแบบฉลาก ส ีทัง้นี ้ ในสวนของการถูกลอกเลยีนแบบผลติภณัฑ  NOIP จะประสานหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ เชน Market Control Organization และกรมศลุกากร เพือ่ใหความชวยเหลอือยางใกลชดิตอไป

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  ณ เมอืงดูไบ ขอทราบความเห็น กรณีบรษิทั Mrs. Vanellis Fresh Italian

Food ซึง่เปนผปูระกอบการรานอาหารแนวอิตาเล่ียนและอาหาร Fast Food แนวญ่ีปนุ ขอใหสถานกงสุลใหญ ณ เมอืงดูไบ
ออกหนงัสอื “No Objection Certificate” ยนิยอมใหบรษิทัใชคำวา “Pad - Thai” (Delight Thai Cuisine) เปนชือ่รานอาหาร
รูปแบบไทยในเมืองดูไบ และใชเปนเคร่ืองหมายการคา  ซึ่งกรมไดมีหนังสือแจงตอบไปวาสถานกงสุลใหญ ไมควรออกหนงัสอื
“No Objection Certificate” ใหบริษัทดังกลาวดวยเหตผุลท่ีวา ผดัไทยเปนอาหารไทยทีม่ชีือ่เสยีงแพรหลายและเปนภาพลกัษณ
ของประเทศไทย สมควรสงวนไวใหคนไทยใชประโยชน และมิควรใหบคุคลหรือนติบิคุคลใดผูกขาดนำไปใชเปนชือ่ทางการคา เคร่ืองหมาย
การคา หรือเคร่ืองหมายบริการแตเพียงผเูดียว และหากอาหารดังกลาวไมไดเปนไปตามตำรับดัง้เดิมของไทย จะสรางความสับสน
หลงผดิตอผบูรโิภค ทำใหชือ่เสยีงของคำวา “ผดัไทย” เสือ่มคาลงได  รวมทัง้ อาจจะสงผลกระทบตอคนไทยท่ีสงผดัไทยไปจำหนาย
ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส อาจถกูหามนำสินคาเขาไปจำหนายในประเทศดงักลาวได
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products worth more than 10 million Baht. This indicates a grand success in the assiduous co-ordination between
the Department of Intellectual Property, right holders and agencies concerned in the People’s Republic of China.

- The Department of Intellectual Property has made a co-ordinative request to the CTMO for
reviewing legitimacy of the registration of the “เกสร” trademark (written in Thai characters), which obviously
appeared identical to the trademark owned by Pathum Vegetable Oil Co. Ltd. and used for cooking oil products
also exported to China. This request was made following the finding by the Department that a Chinese citizen not
engaging in the cooking oil industry had registered the above-mentioned trademark in China and thereafter relied
on such registration as a ground for making claims against the original owner. The Department of Intellectual Property
has also contacted Pathum Vegetable Oil Co. Ltd., as the genuine owner of the this trademark, to take legal action
against the illegitimate registrant for revocation of the trademark under the law of China.

Vietnam
The Department of Intellectual Property has entered into co-ordination with the National Office of

Intellectual Property of Vietnam (NOIP), as described below.
- The Department has co-ordinated with the NOIP in connection with the application made by Siam

Cement Public Company Limited for registration of the “SCG” trademark at NOIP, as the Department has received an
indication as to the difficult chance of success of this application. Thanks to good ties between the Department of
Intellectual Property and the NOIP under the existing bilateral agreement, the problems have been sorted out amicably.

- The Department has discussed with the NOIP and made a request for revocation of the “Red
Bull” trademark registered at the NOIP. This co-ordinative attempt has been a response to the finding by T.C.
Pharmaceutical Industries Co. Ltd, the legitimate owner of the Red Bull trademark in Thailand, that infringement
occurred to its trademark and imitation of its packaging was also in place – the infringers made adaptation of the
original trademark and designed similar packaging. In effect, labels and colours used were also counterfeited and
imitated. In this instance, with respect to the imitated products, the NOIP has agreed to co-ordinate with agencies
concerned such as the Market Control Organisation and the Department of Customs for further close assistance.

The United Arab Emirates
Thailand’s Trade Promotion Office in Dubai has consulted the Department of Intellectual Property over

the matter involving Mrs. Vanellis Fresh Italian Food (an operator of Italian-style food and Japanese-style fast food)
making a request to the Royal Thai Consulate-General Office in Dubai for issuance of a “No Objection Certificate”
authorising the company to use the name “Pad - Thai” (Delight Thai Cuisine) as the name of a restaurant offering
Thai-style food in Dubai and also as a trademark. In reply to this official consultation letter, the Department of
Intellectual Property has made a clear indication that the Consulate-General Office should reject the company’s
request, the reason being that the Pad Thai noodle has been the classical Thai food having long gained the
worldwide fame and represented the prestigious image of Thailand. Such reputation and attribution warrant the
reservation of this name for exploitation by Thai people and the prevention of its monopolistic or abusive use by
persons or legal entities whether as a trade-name, trademark or service mark at the expense of Thai people.  The
Department of Intellectual Property has also expressed a serious concern that any grant of the requested “No
Objection Certificate” would also run the risk of misleading consumers and causing dilution or misappropriation of
the “Pad Thai” indication in the event that food cooked by foreign restaurant owners would depart from the original
recipe of Thailand. Further, the issuance of the requested certificate would also cause detrimental impacts on Thai
business operators engaging in export of Pad Thai to the United Arab Emirates, as their exported products to this
country may be prohibited.
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3. การปองปรามการละเมดิทรัพยสนิทางปญญา

กรมทรพัยสนิทางปญญาดำเนินการปองปรามการละเมดิทรพัยสนิทางปญญาอยางจรงิจงั เพือ่ใหผสูรางสรรคผลงานใหมๆ เกิด
แรงจูงใจและมีความม่ันใจในการสรางสรรคผลงานทรัพยสินทางปญญา ลดปริมาณการละเมิดทรพัยสนิทางปญญาภายใน
ประเทศ ซึง่จะสงผลตอการทีส่หรฐัอเมรกิาพจิารณาทบทวนลดอันดบัการละเมิดทรัพยสนิทางปญญาของประเทศไทยลง เนือ่งจาก
ปจจุบันสหรัฐฯ ไดจัดไทยไวในบัญชี PWL (ประเทศที่ตองจับตามองเปนพิเศษ) ทำใหสหรัฐฯ และประเทศคูคาของไทยใชเปน
ขออางในการตัดสทิธพิเิศษทางภาษีศลุกากร (GSP) หรอืใชมาตรการโตตอบทางการคา

3.1 การปองปรามการละเมิดทรัพยสนิทางปญญา
1)  จดัสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การปองกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัยสนิทางปญญา จำนวน 5 ครัง้ เพือ่

สรางความรคูวามเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบัและวิธกีารปฏิบตัใินการดำเนิน คดลีะเมิดทรัพยสนิทางปญญาใหแกเจาหนาที่ตำรวจ
ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธร เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ มเีจาหนาที่
ตำรวจเขารวมสมัมนารวม  1,000  คน

2) ลงนามบนัทกึความตกลงวาดวยความรวมมอืปฏบิตังิานการปองกนัและปราบปรามยาทีล่ะเมดิทรพัยสนิทางปญญา
รวมกับหนวยงานท่ีเกีย่วของ เม่ือวนัที ่ 14 กมุภาพันธ 2551 เพือ่สรางความรวมมือดานการปฏิบตังิานเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การผลิต การจำหนาย การนำเขา และสงออกยาทีล่ะเมดิทรพัยสนิทางปญญาอยางจริงจงัและตอเนือ่ง และรวมมอืพจิารณากำหนด
มาตรการตางๆ ทีเ่ปนประโยชนตอการเสริมสรางกลไกการปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสนิทางปญญา รวมท้ังคมุครอง
ผบูริโภคผบูรโิภคใหมคีวามสมบูรณเปนระบบอยางมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยหนวยงานท่ีรวมลงนามกับกรมฯ ประกอบดวย สำนกังาน
ตำรวจแหงชาต ิ  กรมศุลกากร  กรมสอบสวนคดีพเิศษ และสมาคมผวูจิยัและผลิตเภสชัภณัฑ (PReMA)

3) จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธรวมกับเจาหนาที่ตำรวจ และภาคเอกชนซึ่งเปนเจาของสิทธิ เพื่อออกตรวจสอบยาน
การคาและศูนยการคาเปาหมายที่มีปริมาณการจำหนายสินคาละเมิดสูง ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และตางจังหวัด รวม
1,036  ครั้ง  รวมท้ังจัดชุดปฏิบัติการคณะทำงานไตรภาคี ออกตรวจสอบโรงงานผลิตซีดี รวม 332 ครัง้ และรบัแจงขอมลู
ตามพระราชบญัญตักิารผลติผลิตภัณฑซดี ีพ.ศ. 2548 รวม  3,689  ครัง้
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3. Prevention of Intellectual Property Infringement

The Department of Intellectual Property has made attentive endeavours in preventing infringement of
intellectual property, with a view to boosting incentives for creation of new intellectual works and building up inventors’
confidence in non-infringement.  Preventive measures are also intended to reduce infringement of intellectual property in
Thailand – the incident likely to cause the United States of America revising the ‘list’ status of Thailand with respect to
intellectual property infringement, given that Thailand is now placed in the ‘PWL’ List (Priority Watch List) leading to the
United States of America and Thailand’s trade partners invoking it as a ground for revoking Generalised System of
Preferences (GSP) for Thailand or employing other countervailing measures.

3.1 Prevention of Intellectual Property Infringement
1) Workshop The Department of Intellectual Property has organised workshop on “Prevention and

Suppression of Intellectual Property Infringement” on 5 occasions, with an aim to disseminate to police officers
affiliated to the Metropolitan Police Bureau  and Provincial Police Bureaus  knowledge and understanding of laws,
rules, regulations and practices in connection with legal proceedings against infringement of intellectual property, in
the belief that such knowledge and understanding would facilitate efficient enforcement of law. The seminar was
attended by approximately 1,000 police officers.

2) Memorandum of Understanding A Memorandum of Understanding on “Co-operation on Work
Performance in relation to the Prevention and Suppression of Pharmaceutical Products Infringing Intellectual
Property” has been concluded between the Department of Intellectual Property and agencies concerned on 14th

February 2008. This MOU was intended to build up co-operation on effective and consistent performance of official duties
in connection with the prevention and suppression of the acts of producing, distributing, importing and exporting pharmaceutical
products in respect of which intellectual property rights are infringed. Under this MOU, the Department of Intellectual
Property and the agencies concerned will jointly formulate measures strengthening the prevention and suppression
of intellectual property infringement and will also work closely with other agencies concerned to ensure that
consumers are more efficiently and systematically protected. The agencies having concluded this MOU with the
Department of Intellectual Property consist of the National Police Bureau, the Customs Department, the Department
of Special Investigation, and the Commitments of Pharmaceutical Research & Manufacturers Association (PReMA).

3) Strategic Mobile Taskforce The Department provided a strategic mobile taskforce intended to
work together with the police and individual right-holders in connection with the inspection of target shopping areas
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4) การประสานการปองปรามการละเมดิทรพัยสนิทางปญญากบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของ ไดแก ตำรวจ  กรมศลุกากร
เอกชนเจาของสิทธ ิโดยในป 2551 สามารถจับกมุการละเมิดได 5,923 คด ียดึของกลางได 3,416,316 ชิน้ ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบั
ป 2550 จำนวนคดีลดลงรอยละ 8.80 (ป 2550  จบักมุการละเมิดได 7,118 คด ียดึของกลางได 3,746,036 ชิน้)

5) จดัพธิทีำลายของกลางคดีละเมิดทรพัยสนิทางปญญา ณ สถานขีนสงสนิคาคลองหลวง โดยรวมกบัสำนกังาน
ตำรวจแหงชาต ิ กรมศลุกากร และกรมสอบสวนคด ี  มผีแูทนหนวยงานภาครฐั หนวยงานภาคเอกชนเจาของทรพัยสนิทางปญญา
และผแูทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ รวมเปนสักขพียาน โดยเปนของกลางจาก 1,238 คด ี จำนวนของกลาง 1,070,170 ชิน้
กบั 80.5 กโิลกรัม น้ำหนักรวมประมาณ 173 ตนั มลูคาประมาณ 1,582 ลานบาท

3.2 การดำเนนิการดานการคมุครองสิทธแิละแกไขปญหาการละเมิดลขิสทิธิ์
1) การใหความชวยเหลือผปูระกอบการคาราโอเกะใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต

กรมไดขอความรวมมอืในการขยายความชวยเหลือผปูระกอบการใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต (ปตตาน ี ยะลา
และนราธวิาส) จากบรษิทัจดัเกบ็คาลิขสทิธิซ์ึง่ปจจบุนัมทีัง้หมด 17 บริษทั ในการงดเวนการจดัเกบ็คาลขิสทิธิแ์ละจบักมุผปูระกอบการ
ในเขตพ้ืนทีด่งักลาว ทัง้น้ี บรษิทัจดัเก็บคาลิขสทิธิเ์พลงจำนวน 16 บรษิทั ไดงดเวนการจัดเก็บและจับกมุผปูระกอบการในเขตพ้ืนทีเ่ปน
ระยะเวลา 6 เดอืน (วนัที ่1 มกราคม - 30 มถินุายน 2551) และบริษทัจดัเกบ็ยังยนิดใีหความชวยเหลอืและคงมาตรการใหความ
ชวยเหลอืผปูระกอบการใน 3 จงัหวดัดังกลาวตอไปอีก 6 เดอืน คอื เริม่ตัง้แต 1 กรกฎาคม -  31 ธนัวาคม 2551 และเม่ือกอนครบ
กำหนดกรมฯ ไดทำหนงัสอืถงึบรษิทัจดัเกบ็คาลขิสทิธิ ์ เพือ่ขอความรวมมอืในการใหความชวยเหลือผปูระกอบการใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใตตอไปจนถงึ 30 มถินุายน 2552

2) การจัดสมัมนาใหความรดูานลขิสทิธ์ิ
เพือ่เผยแพรความรคูวามเขาใจเกีย่วกบักฎหมายลขิสทิธิ ์และใหเกดิความตระหนกัถงึความจำเปนในการคมุครองงาน

ดานลขิสทิธิอ์ยางถกูตอง กอใหเกิดแรงจงูใจและมคีวามมัน่ใจในการสรางสรรคผลงานทรพัยสนิทางปญญา อีกทั้งยังเปนการกระตุนให
ประชาชนไดตระหนักถึงความสำคัญของการแจงขอมูลลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น โดยป 2551จัดสัมมนารวม 7 ครั้ง มีผูเขารวม
สัมมนารวม 909 คน หัวขอการสัมมนา เชน ความรกูฎหมายและการจดัเก็บคาลขิสทิธิ ์  ลขิสทิธิเ์ก่ียวกบัภาพประกอบในงาน
วรรณกรรม  ภาครฐัเปดใจใช Open Source Software  นกัแสดงกบัสทิธปิระโยชนและสญัญาทีเ่ปนธรรม  เปนตน
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and shopping centres where high incidences of infringing products were found, in Bangkok, greater Bangkok and
other provinces. In effect, inspections were conducted on 1,036 occasions. Also made available by the Department
was a tripartite taskforce for inspection purposes. The taskforce inspected compact disc manufacturing plants on
332 occasions and received 3,689 notifications of information under the Production of Optical Disc Products Act,
B.E. 2548 (2005).

4) Co-ordination with Other Agencies in relation to the Prevention and Suppression of IP
Infringement The Department has co-ordinated with agencies and persons concerned, namely the Police, the
Customs Department and right holders in order to work together in connection with the prevention and suppression
of intellectual property infringement. In 2008, this co-ordinative net has led to 5,923 arrests and seizure of 3,416,316
articles connected with infringement. As compared with the statistics in 2007, infringement cases have dropped by
8.8 percent (given that in 2007, 7,118 arrests were recorded, with 3,746,036 articles seized).

5) Pirated Products Destruction Ceremony The Department of Intellectual Property, jointly with
the National Police Bureau, the Customs Department and the Department of Special Investigation, has held the
Pirated Products Destruction Ceremony at the Klong Luang Truck Terminal. The ceremony was witnessed by
representatives of agencies in both the governmental sector and the private sector, holders of intellectual
property rights, and also representatives from various embassies. In this instance,1,070,170 pirated items from 1,238
infringement cases, with the total weight of 173 tons and the total value of 1,582 Million Baht, were put into destruction.

3.2 Action Taken in relation to Protecting Rights and Solving Copyright Infringement Problems
1) Assistance to Karaoke-Business Operators in 3 Provinces at the Southern Border

The Department of Intellectual Property has sought co-operation, from companies authorised to
handle collection of copyright royalties, in extending assistance to operators of the karaoke business in 3 provinces
at the Southern border (Pattani, Yala and Narathiwas) by refraining from collecting royalties for copyrights in songs
used in karaoke lounges run by those operators and also from arresting the infringing operators financially troubled
by chaotic situations in those areas. In response to the Department’s request, 16 collecting companies (out of 17 in
existence at present) have agreed to forego royalty collection from and legal proceedings against infringing
operators for the duration of 6 months (from 1st January – 30th June 2008). In effect, following further attempt by the
Department, those collecting firms have demonstrated kindest willingness to extend these altruistic measures in
favour of operators in these 3 provinces for another period of 6 months (from 1st July – 31 December 2008). In fact,
prior to the expiration of such grace period, the Department of Intellectual Property has made a written request to
all those collecting firms for extension of this local assistance up to 30th June 2009.
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3) โครงการรณรงคสรางจติสำนกึไมละเมดิทรัพยสินทางปญญา ประจำป 2551
วตัถปุระสงคของโครงการ  เพือ่รณรงคสรางจติสำนกึในเยาวชนไทยใหรจูกัเคารพสทิธขิองผอูืน่โดยไมทำละเมิด

ทรพัยสนิทางปญญา เพือ่ลดปญหาการละเมดิในอนาคต รวมทัง้รณรงคสรางจติสำนกึไมซือ้ ไมขาย และไมใชของละเมิดทรัพยสนิ
ทางปญญา โดยเปดโอกาสใหประชาชนและเยาวชนสงผลงานแตงคำรอง ทำนองเพลง ทีม่เีนือ้หาเก่ียวกับความสำคัญของทรัพยสนิ
ทางปญญาเขาประกวด และในปนีไ้ดรบัอนญุาตจากคายทรใูหใชสทิธตินแบบทำนองเพลงจำนวน 6 เพลง  มกีารตดัสนิการประกวด
เมือ่วันที ่ 19 กนัยายน 2551 ในงานตลาดนดัทรพัยสนิทางปญญา

3.3 การระงบัขอพิพาทดานทรพัยสนิทางปญญา

1) จดัสมัมนาเรือ่ง “การระงบัขอพพิาทดานทรพัยสนิทางปญญาดวยวธิสีมานฉนัท”
จดัสมัมนาเพ่ือประชาสัมพนัธ เผยแพรความรเูกีย่วกบักระบวนการระงับขอพพิาทดานทรพัยสนิทางปญญาโดยไมตอง

นำคดีขึน้สศูาลใหแกเจาของสทิธใินทรพัยสนิทางปญญากลมุตางๆ อาท ิ ผปูระกอบการ SMEs, OTOP และ ภมูปิญญาทองถิน่
รวมทัง้เจาหนาทีภ่าครัฐ ภาคเอกชนทีเ่กีย่วของ โดยป 2551 จดัสมัมนาจำนวน 6 ครัง้ มผีเูขารวมสมัมนารวม 1,370 คน ทำให
ผเูขารวมสมัมนาเกิดความรคูวามเขาใจ เกีย่วกบักระบวนการระงบัขอพพิาทดานทรพัยสนิทางปญญาโดยอนญุาโตตลุาการและการไกลเกลีย่
ขอพพิาทดานทรัพยสนิทางปญญา ซึง่เปนทางเลือกใหมนอกศาลดวยวิธสีมานฉันท
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2) Seminars in Dissemination of Knowledge in Copyright
The Department of Intellectual Property has organised seminars aimed at disseminating

fundamental knowledge and understanding of copyright law and building up awareness of the need for proper
protection of copyright as a vital tool for promoting motivation and confidence in creating intellectual property works.
Through these seminars, the general public would also acquire greater awareness of the practical usefulness of
making notifications of copyright information. In 2008, these seminars were held on 7 occasions and
participated by 909 persons in total. Topics covered by the seminars included “Copyright Law and Collection
of Royalties”, “Copyrights in Pictures Used in Literary Works”, “Open Source Software: Attitudes Voiced Out by
the State”, and “Performers Amidst Benefits Acquired and Unfair Agreements”

3) Non-infringement Mindset Campaign Project 2008
The Non-infringement Mindset Campaign Project 2008 was put in place with a view to instilling in

Thai adolescents a proper mindset towards respecting legitimate rights owned by others and refraining from
infringement of intellectual property. This consciousness will indeed become an efficient solution to the infringement
problems in the future.  Adolescents were also implanted a mindset against purchasing, selling or using pirated
products. In this connection, the Department held a contest of songs promoting such non-infringement mindset,
whereby general members of the public and adolescents were welcome to submit lyrics and melodies creatively
composed to draw significant roles of intellectual property. This year, the TRUE Group has kindly granted permission for the
use of its 6 prototype melodies. The announcement of awards took place on 19th September 2008 at the IP Central Market Fair.

3.3 Settlement of Intellectual Property Disputes

1) Seminar on “Distributive Settlement of Intellectual Property Disputes”
As a fast move towards disseminating knowledge about procedures for alternative resolution of

intellectual property disputes, a seminar was held for holders of intellectual property rights in varying groups e.g.
SMEs operators, traders of OTOPS products and traditional knowledge, State officials and employees in the relevant private
sector. In 2008, this seminar was organised on 6 occasions, with participation of 1,370 persons, and indeed led to
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.
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2) ดำเนนิการระงบัขอพพิาทดานทรพัยสนิทางปญญา
กรมฯ ดำเนินการระงบัขอพิพาทโดยใชวธิกีารไกลเกลีย่ขอพพิาทและอนญุาโตตลุาการ ทำใหขอพพิาทหลายกรณี

สามารถยุตลิงไดโดยสันตวิธิ ีรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย อกีทัง้ยงัทำใหคพูพิาทมีความเขาใจท่ีดตีอกนั สามารถรักษาความสัมพนัธ
ทีด่ตีอกนัไวได  โดยป 2551 ไดมกีารระงับขอพิพาทโดยวิธกีารไกลเกล่ียขอพพิาทรวม 28  เรือ่ง สรปุไดดงันี้

ตวัอยางของเรือ่งทีไ่กลเกล่ียสำเร็จ เชน การไกลเกล่ียขอพพิาทเคร่ืองหมายบรกิารบรษิทัผจูำหนายรถยนต  ขอพพิาทเครือ่งหมาย
การคาบริษทัคายเพลงตางประเทศ  ขอพพิาทดนตรีในภาพยนตร  เปนตน
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2) IP Settlement Attempts
The Department of Intellectual Property made extensive efforts in connection with the settlement

of intellectual property disputes by way of mediation and arbitration. As a consequence of such endeavours, many
disputes were settled amicably, expeditiously and economically in a manner enabling the parties to continue good
understanding and business relationship. In 2008, meetings took place for mediating 28, as detailed in the tabular
form below.

The following disputes afford examples of successful mediation : the dispute over a service mark used by a car
dealer, the dispute over a trademark owned by a musical group company overseas and the dispute surrounding
music used in a film.
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โดย ตะวัน เดชภิรตันมงคล

การสงเสรมิใหมกีารคมุครองส่ิงบงชีท้างภมูศิาสตรในประเทศไทยเร่ิมมขีึน้ภายหลงัจากประเทศไทยไดเขาเปนภาคสีมาชกิ
แหงองคการการคาโลก (WTO) เมือ่เดือน มกราคม 2538 ซึง่ภายใตความตกลงดังกลาวไดมขีอกำหนดภาคผนวกวาดวยสทิธใิน
ทรัพยสนิทางปญญาเก่ียวกับการคา หรอืความตกลง TRIPs ทีใ่หประเทศภาคสีมาชกิจำตองปฏบิตัติามมาตรฐานขัน้ต่ำแหงขอกำหนด
ดงักลาวเก่ียวกับการใหความคมุครองส่ิงบงช้ีทางภูมศิาสตร และในท่ีสดุไดมกีารประกาศใชเปน พระราชบัญญัตคิมุครองส่ิงบงชี้
ทางภมูศิาสตร พ.ศ. 2546 ขึน้เมือ่วนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2546 และมผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2547

สิง่บงชีท้างภูมศิาสตรเปนสทิธขิองชุมชน (Community Right) กลมุบุคคลซึง่ประกอบกจิการทีเ่กีย่วของกบัสนิคาลวน
เปนกลมุผผูลติในพืน้ท่ีทัง้สิน้ แมกฎหมายคมุครองสิง่บงชีท้างภมูศิาสตรของไทยจะบญัญัตใิหสวนราชการเขามามีบทบาทในการดำเนิน
การข้ึนทะเบียนส่ิงบงชีท้างภูมศิาสตรกต็าม กเ็ปนแคเพยีงการดำเนินการแทนกลมุผผูลติเทานัน้ ซึง่นบัจากกฎหมายฉบับนีใ้ชบงัคับ
จวบจนปจจุบัน กรมทรัพยสินทางปญญามีบทบาทสำคัญตอการสงเสริม และพัฒนาความรูความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติตอ
กลมุผผูลติในชมุชนเกีย่วกบัการขึน้ทะเบยีนสิง่บงชีท้างภมูศิาสตรทัง้ของประเทศไทยเองและของสหภาพยโุรป ซึง่พบวาการคมุครอง
สทิธใินส่ิงบงชีท้างภูมศิาสตรอยางมีประสิทธผิลอยางแทจรงินัน้ นอกจากจะไดรบัการคมุครองภายในประเทศแหลงกำเนิดของสินคา
นัน้ๆ แลว ประสทิธผิลอนัแทจรงิจะเกดิมขีึน้เมือ่สนิคานัน้ไดรบัการคมุครองเปนสิง่บงชีท้างภมูศิาสตรในตางประเทศดวย

จากความพยายามในการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนภายใตความรวมมือของกรมทรัพยสินทางปญญาน้ัน ทำให
ขาวหอมมะลิทงุกลุารองไหซึง่ไดรบัการข้ึนทะเบียนเปนสนิคาสิง่บงชีท้างภูมศิาสตรไทย (Thai Geographical Indication) เมือ่วนัที ่ 27
กนัยายน 2550 และเปนสนิคาชนดิแรกทีผ่านเกณฑมาตรฐานอนัเขมงวดจากสหภาพยโุรปทีร่บัคำขอจดทะเบยีนสนิคาดงักลาวจาก
ไทยไวพจิารณา เมือ่วนัที ่ 19 พฤศจกิายน 2551 และหากไดรบัการจดทะเบยีนในสหภาพยโุรปแลว สนิคาสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร
ดังกลาวยอมไดรับความคุมครองกับท้ัง 27 ประเทศสมาชิกทันที และยังมีสิทธิในการใชตราสัญลักษณแหงประชาคมยุโรปบน
ตวัสนิคาอกีดวย
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By : Tawan Detpiratmongkol

The promotion of protection of geographical indications in Thailand started its life following Thailand
becoming a member of the World Trade Organisation (WTO) in January 1995. The Agreement Establishing the
World Trade Organisation also incorporates the Trade-Related Agreement on Intellectual Property Rights (the TRIPs
Agreement) under which all members are bound by the ‘minimum requirements’ provisions in relation to the
protection of geographical indications. Eventually, in the implementation of such Agreement, Thailand has enacted
the Geographical Indications Protection Act, B.E. 2546 (2003) on 31st October 2003, which has entered into force
as from 29th April 2004.

Geographical indications rights are community rights to be enjoyed by groups of operators marketing the
goods for which geographical indications are used. Such groups of persons are indeed producers in the defined
geographical areas. Although the law on geographical indications protection of Thailand allows State agencies to
initiate registration of geographical indications, such action is carried out on behalf of particular groups of producers.
Since the promulgation of this Act, the Department of Intellectual Property has a pivotal role in the promotion and
development of knowledge and understanding, amongst producers in communities, of law and practices in connection
with registration of geographical indications in Thailand and also in the European Union.  In this connection, it is
realised that for particular geographical indications to be afforded real and effective protection, such geographical
indications not merely need to be protected in the country of their geographical origins, but require their legal
protection as geographical indications in foreign countries as well.

Consistent attempts made in elevating the ability of communities under co-operation by the Department
of Intellectual Property have led to the fragrant rice of the Guraronghai paddy field being registered as a geographical
indication of Thailand on 27th September 2007. In effect, this product is the first product of its kind to pass, on 19th

November 2008, the most stringent standard criteria set forth by thr European Union for accepting the registration
application from Thailand. If this geographical indication is finally registered in the European Union, this geographical
indication will be protected, for use with our fragrant rice product, in all 27 countries which are the EU Member
States. This EU protection will also gives rise to the right to use the EU symbols on the product for which the
registered geographical indication is used.
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อยางไรกด็ ีเหตผุลหนึง่ทีท่ำใหสนิคาสิง่บงชีท้างภมูศิาสตรไทยบางสวนยงัไมผานเกณฑมาตรฐานทีส่หภาพยโุรปจะรบัคำขอ
ไวพจิารณาไดนัน้ เพราะหากเปรยีบเทยีบกฎหมายคมุครองสิง่บงชีท้างภมูศิาสตรของไทย กบัระเบยีบประชาคมยโุรป ฉบบัท่ี 510/
2006 แลวพบวา พระราชบญัญตัคิมุครองสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร พ.ศ. 2546 ยงัขาดหลกัเกณฑทีส่ำคญับางประการทีส่หภาพยโุรป
ตัง้เปนเงือ่นไขในการรบัพจิารณาคำขอจากประเทศทีส่าม ทำใหกรมทรพัยสนิทางปญญาโดยความรวมมอืระหวางกลมุผผูลติ และ
ผเูชีย่วชาญสิง่บงชีท้างภมูศิาสตรจากสหภาพยโุรปทำการปรบัปรุงแนวทางการควบคุม และตรวจสอบมาตรฐานสินคาใหเปนมาตรฐาน
สากลยิง่ขึน้ อกีทัง้ในประเดน็อืน่ๆ ทีต่องอาศยัหลกัการพืน้ฐานจากระเบยีบประชาคมยโุรป ฉบบัที ่510/2006 เพือ่เปนพ้ืนฐานสำหรบั
การยืน่คำขอจดทะเบยีนในสหภาพยโุรป ดงันี้

1. ประเภทของสิง่บงชีท้างภมิูศาสตรท่ีไดรบัความคมุครอง
สนิคาท่ีจะไดรบัการคมุครองเปนส่ิงบงชีท้างภูมศิาสตรในสหภาพยโุรปมี 2 ลกัษณะ คอื การคมุครองชือ่แหลงกำเนดิ

(Protected Designation of Origin : PDO) และการคมุครองสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร (Protected Geographical Indication : PGI)
สนิคาทีจ่ะไดรบัการข้ึนทะเบียนตรารับรอง PDO มหีลกัเกณฑและเง่ือนไขคอนขางเขมงวดซับซอน นบัแตวตัถดุบิ กระบวนการ

หรอืกรรมวิธกีารในการผลติ หรอืการเตรยีมวตัถดุบิ ทีต่องมาจากพ้ืนทีแ่หลงกำเนดิ ตวัสนิคาตองอาศยัองคประกอบทางธรรมชาติ
และภูมปิญญาของคนในทองถ่ินนัน้ เพือ่สรางสรรคผลติผลท่ีมลีกัษณะเฉพาะตัว ทีส่นิคาดงักลาวไมสามารถผลิตในพ้ืนทีอ่ืน่ได แต
มขีอยกเวนหากนำวตัถดุบิมาจากแหลงอืน่ ตองมกีารรบัประกนัโดยระบบตรวจสอบซึง่ใชมาตรฐานเดยีวกบัการตรวจสอบวตัถดุบิ
ทีม่าจากภายในพืน้ทีแ่หลงกำเนดิ

สวน PGI มไิดเนนถงึการมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัอยางเครงครดั แตจะเปนการเนนไปทีค่วามมีชือ่เสยีงของสนิคาทีม่า
จากพืน้ทีด่ัง้เดมิทางภมูศิาสตร จงึเปนการคมุครองในลกัษณะทีผ่อนปรนมากกวาการขึน้ทะเบยีน PDO การไดรบัความคมุครองแบบ
PGI จงึงายและสะดวกมากกวา และสามารถใหความคมุครองแกสนิคาไดครอบคลมุมากกวาการขึน้ทะเบยีนเปน PDO
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Notwithstanding, one of the reasons why certain products associated with geographical indications from
Thailand have failed to pass the standard criteria as set forth by the European Union is that the Geographical
Indications Protection Act, B.E. 2546 (2003) of Thailand, when compared with the Council Regulation (EC) No 510/
2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural
products and foodstuffs, has not prescribed certain rules required by the European Union as pre-conditions for
accepting applications from third countries.  In an endeavour to fill this deficiency, the Department of Intellectual
Property, in co-operation with producers’ groups as well as geographical indications experts from the European
Union, takes action in revising criteria for the control and examination of quality of goods so as to bring those
criteria closer to international standards. In effect, revision of certain issues is modeled after the rules embodied in
the Council Regulation (EC) No 510/2006 above with a view to satisfying the pre-conditions for filing applications
for protecting geographical indications of Thailand in the European Union. Details of the EU criteria are described
below.

1. Types of Geographical Indications Eligible for Protection
Geographical indications eligible for protection in the European Union are classified into 2 types : the

Protected Designations of Origin (PDO) and the Protected Geographical Indications (PGI).
Goods for which a protected designation of origin (PDO) can be registered are subject to rather stringent

and complicated rules and conditions, which are applicable to raw materials as well as processes or methods of
production – the materials or processing need to come from the defined geographical area. In particular, the goods
must possess some natural elements and knowledge of local residents in such designated origin. It is such
elements that give the goods unique or special characteristics not found in goods from other geographical areas.
By way of exception, where raw materials from any other origin are used for the production of the goods, such
goods are subject to inspection arrangements identical to those applicable to raw materials originating from the
geographical origin of the goods.

With respect to protected geographical indications (PGI), the unique or special characteristics of the
goods are not strictly required. The requirement is that the reputation the goods be essentially attributable to the
geographical origin concerned. Apparently, conditions for the protection of protected geographical indications are
less stringent than those applicable to protected designations of origin (PDO). As such, it is easier and more
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2. การเตรยีมความพรอมกอนการจดทะเบียน
2.1 รายละเอยีดทีต่องระบใุนคำขอจดทะเบยีน

2.1.1 บคุคลผยูืน่คำขอ (Article 5)
โดยการระบชุือ่ของกลมุบคุคลทีร่วมตวักนัเทานัน้ จงึจะมสีทิธยิืน่ขอจดทะเบยีน

2.1.2 รายละเอยีดและขอกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑ (Product Specification)
(1) ชือ่ผลิตภณัฑทางการเกษตรหรือผลิตภณัฑอาหาร ประกอบกับการระบุแหลงกำเนิด (Article 4(2), (a))

กลาวคอื ชือ่ทีจ่ะไดรบัการคมุครอง ตองเปนชือ่ทีม่ลีกัษณะเพือ่ใชในการคา เปนการกลาวถงึลกัษณะ
เฉพาะของผลิตภณัฑ และตองมีการอธิบายถึงความเปนมาของช่ือนัน้วามคีวามเก่ียวของกับพืน้ทีอ่นั
เปนแหลงภูมศิาสตรนัน้อยางไรดวย อยางไรก็ด ี ตองไดความวาชือ่นัน้มใิชชือ่สามัญ, ตองไมเปนชือ่
ทีพ่องกับช่ือพนัธพุชื หรอืพนัธสุตัว และอาจทำใหผบูรโิภคสับสนหลงผิดในแหลงกำเนิดทีแ่ทจรงิของ
สนิคา, ตองไมเปนช่ือทีพ่องกับช่ือทีไ่ดรบัการจดทะเบียนเปนสิง่บงชีท้างภมูศิาสตรแลว และตองไมเปน
ชือ่ทีซ่้ำกบัเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก

(2) คำบรรยายผลิตภัณฑ รวมถึงวัตถุดิบในกรณีที่เหมาะสม และลักษณะหลักทางกายภาพ เคมี จุล
ชวีวทิยา กลิน่ หรอืรสของผลิตภณัฑทางการเกษตรหรือผลติภณัฑอาหารน้ัน และขอมลูพืน้ฐานทาง
เทคนคิทัว่ไปทีใ่ชสำหรบัผลติสนิคานัน้ซึง่ตองอธบิายใหชดัเจนโดยปราศจากขอสงสยั (Article 4(2), (b))

(3) บรรยายถงึลกัษณะของสนิคา และความเชือ่มโยงวา สนิคานัน้มคีวามเก่ียวของกับแหลงภมูศิาสตร
อนัเปนแหลงกำเนดิของสนิคานัน้อยางไร ปจจยัทางภมูศิาสตรอะไรทีเ่ปนการชกันำใหสามารถผลติ
สนิคาดวยวธิกีารอันมลีกัษณะเฉพาะได (Article 4(2), (c))

(4) หลักฐานท่ีแสดงวาผลิตภัณฑทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอาหารน้ันมีแหลง กำเนิดในพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตรจริง รวมถึงหลักฐานแสดงถึงขั้นตอนการรับประกันแหลงกำเนิดที่จะสามารถพิสูจนถึง
คณุสมบตัเิฉพาะตัวในพืน้ที ่คณุภาพ การแปรรปู สตูรปรุงแตง และชือ่เสยีงของสนิคาเพือ่ประโยชน
ตอผบูรโิภค หรอืผมูสีวนไดเสยีทีจ่ะสามารถตรวจสอบยอนกลับในแหลงกำเนิดของสินคาตามท่ีผผูลติ
ไดระบุไว (Article 4(2), (d))
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feasible to acquire the protection in the PGI category, which indeed offers wider coverage of intended goods, rather
than seeking protection in the PDO category.

2. Pre-registration Preparations
2.1 Particulars required to be specified in an application

2.1.1 Applicant (Article 5)
The applicant must be specified in the registration application.  Only a group shall be
entitled to apply for registration.

2.1.2 Product Specification
(1) The name of the agricultural product or foodstuff comprising the designation of origin or

the geographical indication (Article 4(2)(a)). The name intended to be registered as a
designation of origin or as a geographical indication must be used for the purpose of
trade in the sense that it must describes special characteristics of the goods and
explain a link between that name and the geographical environment. However, the name
to be registered must not be a generic name and must not be any name which conflicts
with the name of a plant variety or an animal breed and as a result is likely to mislead
the consumer as to the true origin of the product. In addition, it must not be a name
wholly or partially homonymous with that of a name already registered as a designation
of origin or a geographical indication or homonymous with a trademark where, in the
light of a trademark’s reputation and renown and the length of time it has been used,
registration is liable to mislead the consumer as to the true identity of the product.

(2) A description of the agricultural product or foodstuff, including the raw materials, if
appropriate, and principal physical, chemical, microbiological or organoleptic characteristics
of the product or the foodstuff, together with fundamental technical information pertinent
to such product, to be described in a clear manner in the interest of avoidance of doubt.
(Article 4(2) (b)).

(3) A description of the quality or characteristics of the product with an indication as to how
that product is linked with the defined geographical area concerned and an indication
as to natural or human factors which give the special quality or characteristics of the
product (Article 4(2), (c)).

(4) Evidence that the agricultural product or the foodstuff actually originates in the defined
geographical area, together with evidence indicating the process for assuring the defined
geographical area, for the purpose of proof of special characteristics attributable to the
defined geographical area, the quality, the processing, the preparation and the reputation
of the product for the benefit of consumers or interested persons in tracing  the defined
geographical area (Article 4(2), (d)).
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2.2 ใบรบัรองการควบคมุคุณภาพสนิคา และการตรวจสอบยอนกลบั
ในสวนนีเ้ปนสิง่ท่ีสหภาพยโุรปใหความสำคญัเปนอนัดบัตนโดยบญัญัตเิปนเงือ่นไขทางกฎหมายในการขอรบัความ

คมุครอง ในทางปฏบิตัขิองสหภาพยโุรปนอกจากตองมกีารควบคมุตรวจสอบคณุภาพของสนิคาดวยตนเองของเกษตรกรผผูลติ และ
ผูประกอบการแปรรูปแลว ยังมีการจัดตั้งองคกรบริหารจัดการของกลุมผูผลิตซึ่งทำหนาที่นับแตจัดเตรียมวัตถุดิบ เขาควบคุม
ดแูลกระบวนการผลติ การบรรจภุณัฑ ตลอดจนการตลาด ซึง่ในสวนนีเ้รยีกวา การควบคมุตรวจสอบภายใน (Internal Control)
สวนการควบคุมตรวจสอบภายนอก (External Control) ปจจบุนันอกจากรัฐมหีนาทีใ่นสวนนีแ้ลว ภาคเอกชนท่ีมคีณุสมบตัคิรบ 3
ประการ คอื 1) ตองมีความเปนอสิระ 2) เปนกลาง และ 3) มศีกัยภาพเพียงพอ กส็ามารถทำหนาทีค่วบคมุตรวจสอบได โดย
หนวยงานซึง่มหีนาทีค่วบคมุตรวจสอบภายนอกนี ้จะเปนผรูบัผดิชอบในการออกใบรบัรองการผานการควบคมุตรวจสอบคณุภาพสนิคา
(Certification Body หรอืเรยีกโดยยอวา C.B.)

3. ขัน้ตอนการจดทะเบียน
เมือ่จดัทำคำขอดงัทีก่ลาวมาขางตนเรยีบรอยแลว จะเขาสขูัน้ตอนการจดทะเบยีนสิง่บงช้ีทางภมูศิาสตรซึง่มรีายละเอยีดดงันี้
3.1 การพจิารณาตรวจสอบคำขอ

เมือ่ยืน่คำขอจดทะเบียนแลว คณะกรรมาธิการยุโรปจะทำหนาทีพ่จิารณาคำขอนัน้ เมือ่เห็นวาคำขอดงักลาว
ถกูตองและเปนไปตามขอกำหนดท่ีวางไว คณะกรรมาธิการยุโรปจะดำเนินการประกาศโฆษณาคำขอน้ัน ซึง่การพิจารณาในข้ันตอนน้ี
ตองกระทำใหเสร็จสิน้ภายในระยะเวลา 12 เดือน และดำเนนิการประกาศในราชกจิจานเุบกษาของสหภาพยโุรปตอไป (Article 5)

3.2 การยืน่คำคดัคาน
ภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัประกาศโฆษณาขอมลูการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรป

แลว ประเทศสมาชกิแหงสหภาพยโุรปเอง หรอืประเทศทีส่ามสามารถย่ืนคดัคานคำขอจดทะเบียนนัน้ได (Article 7(3))
3.3 การรับจดทะเบียน

หากไมมผีใูดยืน่คดัคานภายในระยะเวลาทีก่ำหนดใหคณะกรรมาธกิารยโุรป รบัจดทะเบยีนชือ่นัน้เปนชือ่แหลง
กำเนดิ หรือสิง่บงชีท้างภมูศิาสตรและประกาศโฆษณาการรบัจดทะเบยีนในราชกจิจานเุบกษาของสหภาพยโุรปตอไป (Article 7(4))

เม่ือชือ่ดงักลาวไดรบัการจดทะเบียนภายใตระเบียบฉบับนีแ้ลวสามารถนำไปใชโดยผปูระกอบการดานการตลาด
ทกุราย และสามารถแสดงขอความ “Protected Designation of Origin” หรอื”Protected Geographical Indication” หรอืสญัลกัษณ
ของประชาคมยุโรปบนฉลากได (Article 8(3))

ดงันัน้ จากหลักเกณฑทีก่ลาวมาขางตน เปนหลักเกณฑทีป่ระเทศไทยโดยความรวมมือระหวางกรมทรัพยสนิ
ทางปญญา และผเูชีย่วชาญสิง่บงช้ีทางภมูศิาสตรจากสหภาพยโุรปกำลังสงเสรมิความรคูวามเขาใจ และการปรบัปรงุเกณฑมาตรฐาน
ใหทดัเทยีมในระดับสากล ซึง่คาดวาในอนาคตอันใกล คงไดเหน็สนิคาสิง่บงชีท้างภมูศิาสตของไทยไดรบัการจดทะเบียนเปน สิง่บงชี้
ทางภมูศิาสตรในประชาคมยุโรปมากยิง่ข้ึน นอกเหนือไปจากขาวหอมมะลทิงุกลุารองไห ทีไ่ดยืน่คำขอไปเรยีบรอยแลว และยังมคีำขอ
ในสินคาอืน่ๆ ทีก่ำลงัดำเนินการปรับปรุงในรายละเอียดอาทิ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยชาง และไวนทีร่าบสูงภเูรอื ทีจ่ะไดสทิธิ
ในการใชตราสิง่บงช้ีทางภูมศิาสตรแหงประชาคมยโุรปตอไป
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2.2 Certificate of the Product Quality Control and Reverse Detection
The control of the product quality is the matter to which the European Union has attached prime

importance. It is indeed made part of the pre-conditions for the protection of designations of origin or geographical
indications. In practice, in addition to the quality control and inspection by producers and processors of agricultural
products or the foodstuffs, groups of producers also establish their administrative societies in charge of the
preparation of raw materials and the control of processes of production, packaging and marketing.  All this
implicates the Internal Control, as opposed to the External Control exercisable by the State. In effect, agencies in
the private sector are now allowed to exercise the external control if those agencies possess the following
qualifications: (1) Independence; (2) Impartiality and (3) Promising Potential. In this connection, these private
agencies act as Certification Bodies (called in brief C.B.) and, in such capacity, issue certificates of quality for
agricultural products or the foodstuffs associated with designations of origin or geographical indications concerned.

3. Registration Stage
When all the pre-registration preparations described above are complete, the registration stage will

commence. Details of this stage are brought out below.
3.1 Application Examination

Upon filing a registration application, the application will be considered by the European Commission.
If the Commission considers that the application meets the requirements set forth in the Regulation, the Commission
shall proceed with the publication of that application. The consideration of the application must be completed
within 12 months. The decision made will further be published in Official Journal of the European Union. (Article 5)

3.2 Objection to Proposed Registration
Within 6 months from the date of publication in the Official Journal of the European Union, a Member

State of the European Union or a third country may object to the registration proposed, by lodging a duly substantiated
statement with the Commission (Article 7(3)).

3.3 Registration
In the absence of an objection within the time-limit specified above, the European Commission shall

enter the name to which the application relates in the register as a designation of origin or a geographical indication and
proceed with the publication of such registration in the Official Journal (Article 7(4)).

A name registered under this Regulation may be used by any operator marketing agricultural products
or foodstuffs conforming to the corresponding specification. The operator may use the indications ‘Protected
Designation of Origin’ and ‘Protected Geographical Indication’ or the Community symbols on their labelling (Article
8(3)).

At present, Thailand, under the co-operation between the Department of Intellectual Property and EU
experts in geographical indications, is making fullest efforts in educating the public on the rules described above

and in revising our own rules to meet international standards. It is expected
that in the not too distant future we will see more names from Thailand
registered as geographical indications in the European Union for use with
more products from Thailand apart from the fragrant rice from the Gularonghai
paddy field in respect of which the registration application has already
been made. In effect, other applications are now being revised in respect of
certain goods e.g. coffee from Doi Tung, coffee from Doi Chang and wine
from the Phu Rua Plateau.  It is believed that geographical indications will
soon be registered by the European Union for use with those Thai products.
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ปญหาหน่ึงในกฎหมายลิขสิทธิท์ีเ่ปนทีถ่กเถียงกันมากท้ังในแวดวงวิชาการและผูใชงานลิขสิทธิ์ คือ การใชงานลิขสิทธิ์
ที่เปนธรรม (fair use) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชงานลิขสทิธิข์องผอูืน่แคไหน เพยีงไร จงึจะอยใูนขอบขายของการใชอยางเปน
ธรรมอนัจะถอืวาไมเปนการละเมดิลขิสทิธิ ์ปจจบุนัปญหาการใชงานลขิสทิธิอ์ยางเปนธรรมเริม่มีความสลบัซบัซอนมากยิง่ขึน้เมือ่เขา
สูยุคดิจิทัล ในสวนท่ีเกี่ยวกับการใชหนังสืออันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนโดยไมชอบเปนที่กลาวถึงอยางมากในกลุมนักเขียน ผูแปล
สำนกัพมิพ และบุคคลตางๆ ทีเ่กีย่วของกับงานวรรณกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือ Google ไดเร่ิมโครงการ “Google Book
Search Library” เมือ่เดือน ธนัวาคม 2547 การพิจารณาวาการกระทำใดถือเปนการใชอยางเปนธรรมจะตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนกรณี  ๆไป

1. โครงการ Google Book Search Library

โครงการ Google Book Search Library  มวีตัถปุระสงคทีจ่ะทำใหหนงัสอืหลายลานเลมทัว่โลกสามารถถูกคนหา
ไดโดยบคุคลใดก็ไดโดยไมมคีาใชจาย หองสมดุหลายแหง เชน หองสมุดมหาวิทยาลยั Stanford มหาวทิยาลยั Michigan มหาวทิยาลยั
Harvard มหาวทิยาลยั Oxford และ หองสมดุสาธารณะ New York ไดเขารวมในโครงการนีก้บั Google ซึง่ในการดำเนนิงาน
ตามโครงการ Google จะสแกน (scan) หนังสือและทำใหหนังสืออยูในรูปสือ่ดจิทิลั (digitize) หนงัสอืทีอ่ยใูนรปูสือ่ดจิทิลันัน้จะถกู
รวบรวมข้ึนเปนฐานขอมลูหนงัสือ ซึง่สามารถถกูคนหาไดโดย Google Book Search ทีจ่ะทำหนาทีค่นหาขอมลูและแสดงผลการ
คนหาโดยตอบสนองกบัขอมูลท่ีผคูนหาตองการคนหา โดยขอมลูทีค่นหาไดจะถกูแสดงแกผคูนหาในปริมาณท่ีแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของหนังสือวาเปนหนังสือที่มีลิขสิทธิ์ หรือเปนหนังสือทีต่กเปนของสาธารณะแลว กรณีหนงัสอืท่ีตกเปนของสาธารณะ
แลว ผลการคนหาอาจแสดงขอมลูหนงัสอืเปนจำนวนมาก แตกรณีหนงัสอืทีม่ลีขิสทิธิ ์ผลการคนหาจะแสดงชิน้ขอมลูเพยีง 3 ชิน้
เทานัน้ไมวาขอมลูทีผ่คูนหาใชในการคนหาจะถกูคนพบในหนาหนงัสอืทีอ่ยใูนฐานขอมลูหนงัสอืจำนวนเทาใดกต็าม นอกจากนี ้หนา
แสดงผลการคนหานีย้งัจะใหขอมลูเกีย่วกบัหนงัสือ เชน ชือ่ผปูระพนัธ ชือ่หนงัสอื และปทีพ่มิพ เปนตน

โดย นายสดุเขต  บรบิรูณศรี
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One of issues much debated both by academics and practitioners in copyright law is the ‘Fair Use’. In this
connection, it is extensively discussed as to what extent of use of rights owned by copyright holders is discerned
as a fair use and is not regarded as infringement of copyright. Today, the digital age brings about a greater
degree of complication encircling the fair use issue. Indeed, much debate in relation to illegitimate use of
copyrighted books has been advanced by authors, translators, publishers and various persons concerned
with literary works. In particular, following the “Google Book Search Library” Project launched by Google in
December 2004, the question as to whether the acts concerned would fit in the ‘fair use’ defence needs to
be answered by considering relevant facts of each individual case.

1. The Google Book Search Library Project

The Google Book Search Library Project has been launched with the intention that millions of books
around the world are searchable by anybody and at no costs. Several libraries such as those of Stanford University,
the University of Michigan, Harvard University, the University of Oxford and the New York Public Library have joined
this Project.  Under this Project, books are scanned and stored in a digital form. Those digitised books are then
complied into databases searchable by the facility known as the ‘Google Book Search’, which performs the searching
and display search results in response to the requested data. The searched data are displayed in varying quantity,
depending on whether books found by the search facility remain copyrighted or have become public domain.
Where books have become public domain, a large number of books may be displayed in search results. In contrast,
in the case of copyrighted books, search results may display only 3 pieces of data, whether the searched data are
found in so many pages of books included in book databases. In effect, the page displaying search results also
provides information related to the books to which the search relates e.g. names of the authors, book titles and
years of their publication.

In scanning copyrighted books into digital data, Google does not pursue a regular channel of obtaining
licences from holders of copyrights in books used under the Project. Rather, Google elects to provide the facility
allowing individual copyright holders to send Google opt-out notification of their intention not to have their
copyrighted books included in the book databases prepared by Google.  In 2005, the Authors Guild and several
publishers brought legal proceedings against Google on the ground of copyright infringement.

Recently, in October 2008, a settlement deal has been proposed and is expected to pass judicial
muster. Notwithstanding, it has also been argued that Google’s activities in respect of this Google Book Search
may well fall within the scope of the fair use doctrine.

It is yet to be seen whether the Courts in the United States of America will find Google liable for
copyright infringement in regard to this Project. But, pending judicial determination, the examination of the ‘fair use’
doctrine under American law and Thai law may lead to more proper understanding of legal consequences flowing
from the use by Google of copyrighted works owned by others.

Bฺy Mr. Sudkhet  Boriboon
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ในการสแกนหนงัสือทีม่ลีขิสทิธิแ์ละทำใหอยใูนรปูสือ่ดจิทิลั Google ไมไดใชวธิกีารทัว่ไปในการขออนญุาตเจาของ
ลขิสทิธิห์นงัสอืทีถ่กูใชในโครงการของ Google แต Google เลอืกใชวธิกีารเปดโอกาสใหเจาของหนังสอืทีม่ลีขิสทิธิท์ำการแจง Google
วาไมตองการใหหนงัสอืของตนถกูรวมเขาไวในฐานขอมูลหนงัสอืของ Google ทัง้นี ้ ในป 2548 the Authors Guild และสำนกัพมิพ
(publisher) หลายแหงจงึไดมกีารดำเนินคดกีบั Google ในฐานละเมิดลขิสทิธิห์นงัสอื ตอมาในเดอืนตลุาคม 2551 ไดมกีารประกาศ
ขอตกลงท่ีจะยุตคิด ี (settlement deal) ซึง่คาดหวังวาจะไดรบัความเห็นชอบ (approve) จากศาล อยางไรก็ด ีมผีใูหความเห็นไป
ในทางท่ีวาการกระทำของ Google กรณ ีGoogle Book Search นี ้อาจเปนการใชงานลขิสทิธิโ์ดยชอบธรรมตามหลัก fair use กไ็ด

โดยท่ีการกระทำของ Google ดงักลาวยังไมไดมกีารชีช้ดัจากศาลของสหรฐัอเมริกา วาจะเปนการละเมิดลขิสทิธิข์อง
เจาของหนงัสือหรอืไม แตการศึกษาหลักการใชงานอนัมลีขิสทิธิท์ีเ่ปนธรรม (fair use) ตามกฎหมายสหรฐัอเมรกิาและกฎหมายไทย
อาจชวยใหมคีวามเขาใจปญหาการใชงานอนัมีลขิสทิธิโ์ดย Google ไดมากขึน้

2. หลกัการใชงานลขิสทิธิโ์ดยชอบธรรมตามกฎหมายลิขสทิธิข์องสหรฐัอเมรกิา

Copyright Act of 1976 Section 107 ไดกำหนดไววา การใชงานลิขสทิธิท์ีเ่ปนธรรม รวมถงึ การใชโดยการทำซ้ำเปน
สำเนาหรอืสิง่บนัทกึเสยีง หรอืโดยวธิกีารอืน่ใด เพือ่วตัถปุระสงคบางประการ เชน การตชิม การวจิารณ การรายงานขาว การสอน
(รวมถงึ การทำสำเนาจำนวนมากสำหรบัใชในชัน้เรยีน) ทนุการศกึษา หรอื การวจิยั ไมถอืเปน การละเมดิลขิสทิธิ์

ในการกำหนดวาการใชงานลขิสทิธิก์รณใีดเปนการใชทีเ่ปนธรรมหรอืไม อาจพจิารณาจากปจจยัตางๆ ดงัตอไปนี้

(1) วัตถุประสงค (purpose) และลักษณะ (character) ของการใชงานโดยจะพจิารณาวาการใชดงักลาวมีลกัษณะ
ทางการคา หรอืเพ่ือวตัถปุระสงคทางการศกึษาอนัมิไดแสวงหากำไร

นอกจากน้ี ควรพิจารณาดวยวา วตัถปุระสงคและลักษณะของการใชงานน้ันมลีกัษณะเปล่ียนรูป (transformative)
หรอืเขาแทนที ่(superseding) งานอนัมลีขิสทิธิห์รอืไม กลาวคอื หากการใชใดมลีกัษณะและวตัถปุระสงคทีจ่ะแทนทีง่านอนัมลีขิสทิธิ์
การใชนัน้ไมอาจถือไดวาเปนการใชทีเ่ปนธรรมตอเจาของงานลิขสทิธิ ์แตหากการใชมลีกัษณะและวัตถุประสงค  ทีแ่ตกตางจากการ
ใชเดมิของงานอันมลีขิสทิธิ ์ การใชนัน้กพ็อจะเปนทีย่อมรับไดวาเปนการใชทีเ่ปนธรรม เปนตน
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2. The ‘Fair Use’ Doctrine under American Copyright Law

Section 107 of the Copyright Act of 1976 (Limitations on exclusive rights: fair use) specifies that the fair
use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means,
for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use),
scholarship, or research, is not an infringement of copyright.

In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use, the following
factors, amongst others, are to be taken into consideration.

(1) The Purpose and Character of the Use (including whether such use is of a commercial nature or
is for non-profit educational purposes)

With respect to this factor, it should be considered whether the purpose and character of the use
give a transformative or superseding effect to a copyrighted work in question. In other words, if any use is, in
character, intended to supersede the copyrighted work, such use may not be regarded as a fair use of the work.
In contrast, where a use of a copyrighted work has a character and purpose different from that of the original use
of that copyrighted work, such use may well be regarded as a fair use.

(2) The Nature of the Copyrighted Work
As far as this factor is concerned, it must be considered whether the work in question is merely

factual in nature without attaining a sufficient level of creativity or whether it is a real work of authorship. If the work
is merely factual in nature, a use of such work should not be restricted to the author’s; rather other persons should
be allowed to have reasonable use of such factual work as well.

(3) The Amount and Substantiality of the Portion Used in relation to the Copyrighted Work as a Whole.
Apparently, this factor involves both quantitative and qualitative considerations.

Quantity
Where a large quantity of a copyrighted work is used without permission of the copyright

holder, such use is most unlikely to satisfy the fair use defence. On the contrary, in case only a small amount of a
copyrighted work is used, such use tends to be perceived of as a fair use.

Quality
Even if a small amount of a copyrighted work is used without permission of the right holder,

such use may not be considered as a fair use when it appears that such a small portion of the work is the essential
part or the ‘heart of the work’.
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(2) ลกัษณะของงานลขิสทิธิ ์ (nature of copyrighted work)
ปจจยันีจ้ะตองพจิารณาวาการสรางสรรคงานเปนเพยีงงานรวบรวมขอเทจ็จรงิซึง่ไมมรีะดบัการสรางสรรคทีเ่พยีง

พอหรือเปนงานสรางสรรค เพราะหากเปนเพยีงงานรวบรวมขอเทจ็จริง งานนัน้ก็ไมควรถูกจำกัดการใชไวใหเฉพาะแกผสูรางสรรค
แตควรใหบคุคลอืน่ๆ ไดใชประโยชนจากงานรวบรวมขอเทจ็จรงินัน้ไดดวย

(3) ปรมิาณรวม (amount) และเนือ้หาสาระ (substantiality) ของงานลขิสทิธิท์ีถ่กูใช
ปจจยันีอ้าจตองพจิารณาการใชงานลขิสทิธิ ์ทัง้ในเชิงปริมาณ (quantity) และเชิงคณุภาพ (quality)

ปรมิาณ (quantity)
หากบคุคลใดใชงานลขิสิทธิข์องบคุคลอืน่โดยไมมสีทิธ ิ โดยเปนการใชในปรมิาณมาก การใชดงักลาวไมอาจ

ถอืไดวาเปนการใชทีเ่ปนธรรม ในทางตรงกันขาม หากการใชนัน้เปนการใชเพยีงเล็กนอย การใชดงักลาวอาจถือไดวาเปนการใชที่
เปนธรรม

คณุภาพ (quality)
แมการใชงานลขิสทิธิข์องบคุคลอืน่โดยไมมสีทิธจิะเปนการใชในปรมิาณเลก็นอย แตหากสวนทีเ่ลก็นอยนัน้

เปนสวนทีม่คีณุภาพ หรอืเปนสาระสำคัญของงานลขิสทิธิน์ัน้ การใชดงักลาวกอ็าจถือไดวาเปนการใชทีไ่มเปนธรรมได

(4) ผลกระทบของการใชงานลขิสิทธิท์ีม่ตีอ ชองทางการตลาด หรอืคณุคาของงานลขิสทิธ์ิ
หากบุคคลใดใชงานลิขสิทธิข์องบุคคลอ่ืนโดยไมมสีทิธ ิและการใชนัน้มผีลกระทบตอชองทางการตลาดของงาน

ลขิสทิธิน์ัน้ ไมวาจะเปนการทำการตลาดโดยตรง หรอืโดยออม การใชดงักลาวถอืวาเปนการใชทีไ่มเปนธรรม แตหากการใชนัน้ไม
กระทบตอตลาดโดยตรงหรอืโดยออม เชน การลอเลยีนงานลขิสทิธิเ์พือ่วพิากษวจิารณตวังานลขิสทิธิเ์อง (parody) การใชดงักลาว
อาจถอืไดวาเปนการใชทีเ่ปนธรรม เพราะการใชเชนนัน้มไิดสงผลตอชองทางตลาดของงานลขิสทิธิ ์แตอยางใด

การทีบ่คุคลอ่ืนใชงานลขิสิทธิโ์ดยไมมสีทิธ ิหากการใชนัน้จะกระทบคุณคา (value) ของงาน เชน การนำงาน
ลขิสทิธิม์าดดัแปลงซ่ึงทำคุณคาในเชิงศลิปะของงานลิขสทิธิเ์ปนทีเ่สือ่มเสยีอยางมาก การใชดงักลาวถอืวาเปนการใชโดยไมเปนธรรม

ในการพิจารณาหลักการใชงานลขิสทิธิท์ีเ่ปนธรรมตาม Copyright Act 1976 Section 107 จะตองพจิารณา
ปจจยัทัง้ 4 ประการ ประกอบกัน ซึง่จะพิจารณาปจจยัใดปจจยัหนึง่เพือ่ตดัสนิวาการกระทำนัน้เปนการใชงานลขิสทิธิโ์ดยเปนธรรม
ทนัทไีมได

นอกจากนี ้ Section 107 ยงักำหนดเพิม่เตมิไวดวยวา ขอเทจ็จรงิทีว่างานทีบ่คุคลอืน่ใชโดยไมมสีทิธเิปนงานท่ียงัไมมี
การโฆษณา (unpublished work) ไมสามารถนำมาอางเพ่ือใหการใชดงักลาวเปนการใชทีเ่ปนธรรมได หากผลการพิจารณาปจจัย
4 ประการดังกลาวขางตนอยางครบถวนแลว พบวาเปนการใชทีไ่มเปนธรรม

3. หลกัการใชงานลขิสทิธิโ์ดยชอบธรรมตามกฎหมายลิขสทิธิข์องไทย

พระราชบัญญตัลิขิสิทธิ ์พ.ศ.2537 ไดกำหนดหลักการใชงานลขิสทิธิท์ีเ่ปนธรรมไวในมาตรา 32 - 43 โดยมาตรา
32 วรรคแรกไดกำหนด หลกัท่ัวไปสำหรับการใชงานลิขสทิธิท์ีเ่ปนธรรมไว ดงันี้

มาตรา 32 วรรคแรก “การกระทำแกงานอนัมลีขิสทิธิข์องบคุคลอืน่ตามพระราชบญัญตันิี ้หากไมขดัตอการแสวงหา
ประโยชนจากงานอนัมลีขิสทิธิต์ามปกตขิองเจาของลขิสทิธิแ์ละไมกระทบกระเทือนถงึสทิธอินัชอบดวยกฎหมายของเจาของลขิสิทธิ์
เกนิสมควรมใิหถอืวาเปนการละเมดิลิขสทิธิ”์
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(4) The Effect of the Use upon the Potential Market for or Value of the Copyrighted Work.
Where an unauthorised use of a copyrighted work has the effect upon the potential market for that

work (whether directly or indirectly), such use is most perceivably unfair. But, where an unauthorised use has no
direct or indirect effect on potential market for the work (as envisioned in the case of a parody of a copyrighted
work), that use is most  likely to be recognised as fair, simply because it causes no economic harm to the right
holder.

Similarly, a use of a copyrighted work without permission is not considered as a fair use if
such use has negative impacts on the value of the work, as visualised, for example, in the case where a copyrighted
work is modified in a manner materially diluting or deteriorating the artistic value of the work.

In effect, all these 4 factors need to be considered and weighed altogether in making the
determination of a fair use under Section 107 of the Copyright Act 1976. No single factor may not be taken into
account to the exclusion of the others in the set.

In addition, it is also made clear in Section 107 that a use of a copyrighted work without
permission may not constitute a fair use merely because of the fact that that work is unpublished; the use is
nonetheless unfair if the consideration of the 4 factors described above leads to the conclusion that it is an unfair
use.

3. The ‘Fair Use’ Doctrine under Copyright Law of Thailand

The Copyright Act, B.E. 2537 (1994) sets forth the ‘fair use’ principle in sections 32 – 43 of the Act.
The generality of this principle is embodied in section 32 paragraph one, which provides as follows:

Section 32 paragraph one: “An act against a copyright work under this Act of another person which
does not conflict with a normal exploitation of the copyright work by the copyright holder and does not unreasonably
prejudice the legitimate right of the copyright holder shall not be deemed an infringement of copyright.”



แมมาตรา 32 วรรคแรก จะกำหนดหลักการใชงานลขิสทิธิท์ีเ่ปนธรรมไวอยางกวางๆ มาตรา 32 วรรคสอง กไ็ดให
ตวัอยางการใชงานลิขสทิธิท์ีเ่ปนธรรมไวในกรณีตางๆ ดงัน้ี

(1) วจิยัหรือศึกษางานน้ัน อนัมใิชการกระทำเพ่ือหากำไร
(2) ใชเพือ่ประโยชนของตนเอง หรือเพือ่ประโยชนของตนเองและบคุคลอืน่ในครอบครัวหรอืญาติสนทิ
(3) ตชิม วจิารณ หรอืแนะนำผลงานโดยมีการรับรถูงึความเปนเจาของลิขสทิธิใ์นงานนัน้
(4) เสนอรายงานขาวทางสือ่สารมวลชนโดยมกีารรบัรถูงึความเปนเจาของลขิสทิธิใ์นงานนัน้
(5) ทำซ้ำ ดดัแปลง นำออกแสดง หรอืทำใหปรากฏ เพือ่ประโยชนในการพจิารณาของศาลหรอืเจาพนกังานซึง่

มอีำนาจตามกฎหมาย หรอืในการรายงานผลการพจิารณาดงักลาว
(6) ทำซ้ำ ดดัแปลง นำออกแสดง หรอืทำใหปรากฏโดยผสูอนเพือ่ประโยชน ในการสอนของตน อนัมใิชการกระทำ

เพือ่หากำไร
(7) ทำซ้ำ ดดัแปลงบางสวนของงาน หรอืตดัทอนหรือทำบทสรุปโดยผสูอนหรือสถาบันศกึษา เพือ่แจกจายหรือ

จำหนายแกผเูรียนในช้ันเรียนหรือในสถาบนัศกึษา ทัง้นี ้ตองไมเปนการกระทำเพ่ือหากำไร
(8) นำงานนัน้มาใชเปนสวนหนึง่ในการถามและตอบในการสอบ

นอกจากหลักท่ัวไปในการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมตามที่กำหนดไวใน มาตรา 32 แลว พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ยงัไดกำหนดหลกัการใชงานลขิสิทธิท์ีเ่ปนธรรมไวเปนกรณเีฉพาะดวย เชน การคดัลอกอางองิงานลขิสทิธิบ์างตอนตาม
สมควรโดยมีการรับรถูงึความเปนเจาของลิขสทิธิต์าม มาตรา 33 และการทำซ้ำงานลิขสทิธิโ์ดยบรรณารักษหองสมุด ซึง่มไิดมวีตัถุ
ประสงคเพือ่หากำไรตามมาตรา 34 เปนตน

แมหลกัการใชงานลิขสทิธ์ิทีเ่ปนธรรมตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทยจะไดบญัญตัไิวแตกตางกนั แตกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ทั้งสองประเทศก็ตั้งอยูบนหลักการพื้นฐานที่สำคัญเหมือนกัน คือ การสรางสมดุลระหวางผลประโยชนของเจาของงาน
อนัมลีขิสทิธิแ์ละสาธารณประโยชน ดงันัน้ในเรือ่ง Google Book Search แมศาลสหรฐัอเมรกิาจะยงัไมมคีำตดัสนิ และมผีใูห
ความเห็นตอเรื่องนี้อยางหลากหลาย แตการทำความเขาใจหลักการสำคัญตางๆ ของกฎหมายลิขสทิธิ ์ เชน การละเมิดลขิสทิธิ์
(infringement) การสรางสมดุลระหวางผลประโยชนของเจาของงานอันมลีขิสทิธิแ์ละสาธารณประโยชน (balance of interests)
ตลอดทั้งการใชงานลขิสิทธิอ์ยางเปนธรรม (fair use) จะทำใหเขาใจผลแหงคดไีดอยางชัดเจนเม่ือศาลสหรัฐไดตดัสนิคดีนี้ ทั้ งนี้
เปนที่นาจับตามองวา ศาลสหรัฐจะตัดสินคดีนีแ้ละใหเหตผุล (rationales) ในการตดัสนิไปในแนวทางใด
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Although paragraph one of section 32 merely describes, in a rather broad term, general characteristics
of ‘fair use’, paragraph two of the same section provides a non-exhaustive list of actions constituting fair use, as
follows.

(1) research or study of the work which is not for profit;
(2) use for personal benefit or for the benefit of the user and other family members or close

relatives;
(3) comment, criticism or introduction of the work with an acknowledgement of the ownership of

copyright in such work;
(4) reporting of the news through mass-media with an acknowledgement of the ownership of

copyright in such work;
(5) reproduction, adaptation, exhibition or display for the benefit of judicial proceedings or

administrative proceedings by authorised officials or for reporting the result of such proceedings;
(6) reproduction, adaptation, exhibition or display by a teacher for the benefit of his teaching

provided that the act is not for profit;
(7) reproduction, adaptation in part of a work or abridgement or making a summary by a teacher

or an educational institution for distribution or sale to students in a class or in an educational
institution provided that the act is not for profit;

(8) use of the work as part of questions and answers in an examination.

In addition to the general principle of ‘fair use’ as stipulated in section 32, the Copyright Act, B.E. 2537
(1994) also sets out particular instances of ‘fair use’, as envisioned, for example, in the case of a reasonable
recitation or quotation in part of and from a copyright work with an acknowledgement of the ownership of copyright
in such work (under section 33) and in the case of a reproduction of a copyright work by a librarian for a non-profit
purpose (under section 34).

Despite dissimilarities in enacted expressions, the ‘fair use’ doctrines under American law and under
Thai law are founded upon a similar conceptual determination – the creation of a due balance between the interest
of the copyright holder and public interest. Thus, with respect to the Google Book Search, although no decision has
to date been given by American courts and although we have seen diverse opinions on this matter, the future
results of this litigation ex casu can, when judgments are rendered by the courts, clearly be understood if we
attempt to grasp fundamental principles and concepts underlying copyright law, such as concepts regarding
infringement, the balance of interests and ‘fair use’. It is worth waiting and seeing how this litigation is judicially
resolved and what rationales will be advanced by the courts in support of judgments to be delivered.



80

โดย   นางสาวนฤมล ศรคีำขลบิ
ศนูยทรพัยสนิทางปญญา
กรมทรพัยสนิทางปญญา

12 ปทีแ่ลว ผเูขยีนไดเหน็คำวา “ทรพัยสนิทางปญญา” ครัง้แรกทางหนังสอืพมิพ  แหม… สะดุดตาจร้ิง… มนัชางเกไก
มพีลงัเสียเหลือเกนิ แสดงถึงความมีภมูปิญญา ชาญฉลาด และดูร่ำรวย แตจนปญญาจริงๆ ไมรจูกัเลยวาเก่ียวกับอะไรกันแน  แทบ
ไมนาเชือ่เลยวาผานไป 12 ป  คำๆ นีก้บัมบีทบาทสำคญัตอเศรษฐกจิการคาโลกและประเทศตางๆ มากมาย  สามารถทำใหวงการ
คาของไทยสัน่สะเทอืน มนัสงผลตอการถกูตัดสิทธพิเิศษทางการคา เพราะประเทศยกัษใหญทางการคากลาวอางวาไทยมกีารละเมดิ
ทรัพยสนิทางปญญามาก  ทีส่ำคญั เจา “ทรพัยสนิทางปญญา” คำนี ้มพีลงัจรงิๆ สามารถเพิม่มลูคาใหกบัสนิคาและบริการ ทำให
สินคาของประเทศที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเองสามารถชวงชิงสวนแบงทางการตลาดในเวทีการคาโลกได และนับวัน
ดเูหมือนวาสนิคาและบริการจะแขงขัน กดีกนั และฟาดฟนกนัดวยทรัพยสนิทางปญญา  ฉะน้ัน ถงึเวลาแลวหรือยงัทีป่ระเทศไทย
จะตองมกีารพัฒนาและยกระดับระบบทรัพยสินทางปญญาของไทยใหมมีาตรฐานระดับสากลและทัดเทยีมกบัอารยะประเทศ โดย
การปรับเปลีย่นบทบาทขององคกรและผทูีเ่กีย่วของกบัระบบทรพัยสนิทางปญญา เพือ่ชวยกนัสนบัสนนุใหสนิคาและบรกิารของไทย
เขาไปยึดตลาดการคาสากลดวยทรัพยสนิทางปญญา และพัฒนาระบบการใหบรกิารท่ีเปนเลิศแกผปูระดิษฐ คดิคน และสรางสรรค
ผลงานทรัพยสนิทางปญญาใหไดรบับรกิารท่ีด ีมคีวามคลองตวั สะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธภิาพสงูสดุ

ปจจุบัน ประเทศไทยมีกรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย
ทำหนาทีห่ลกัๆ คอื (1) รบัจดทะเบียนคมุครองสิทธคิวามเปนเจาของใหแกเจาของทรัพยสนิทางปญญา (2) ใหความร ูกระตนุและ
สนับสนุนใหคนไทยประดิษฐ คดิคน และสรางสรรคผลงานทรัพยสนิทางปญญาใหมๆ  ขึน้ (3) ชวยเหลือและหาชองทางใหเจาของ
ทรพัยสนิทางปญญานำผลงานของตนไปทำมาคาขายไดจรงิ รวมทัง้ใชประโยชนจากทรัพยสนิทางปญญาในทางการคา และ (4) รวม
มอืกบัผดูแูล/รกัษากฎหมายในการปองกันและปรามการกระทำท่ีเปนการละเมิดทรพัยสนิทางปญญา การมกีรมทรัพยสนิทางปญญา
เพือ่ทำหนาทีใ่หบรกิารขางตน ชวยใหคนไทยรถูงึบทบาทและความสำคญัของทรพัยสนิทางปญญา ทำใหคนไทยรวูาผลงานทรพัย
สนิทางปญญาทีต่นทำขึน้ตองเขาสรูะบบการคมุครอง โดยมผีทูีเ่ก่ียวของใหความดแูลชวยเหลอื เจาของทรพัยสนิทางปญญาไมตอง
มาคอยหวงหนา พะวงหลัง มัวแตระแวดระวังวาจะโดนขโมยความคิดไป ทำใหมีเวลาที่จะไปสนใจธุรกิจการคาของตนและ
สรางทรพัยสนิทางปญญาใหมๆ  ขึน้

การใหบรกิารรบัจดทะเบยีนทรพัยสนิทางปญญา (ภารกจิหลกั?) ของกรมทรพัยสนิทางปญญาโดยเฉพาะอยางทรพัยสนิ
ทางปญญาท่ีสำคญั คอื สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร และเคร่ืองหมายการคา (ลขิสทิธิ ์ ไมตองจดทะเบียน แตจะไดรบัการคมุครองโดย
อตัโนมตัทินัทเีมือ่ไดสรางสรรคผลงานขึน้  แตกรมฯ กม็บีรกิารรบัแจงขอมลูลขิสทิธิไ์วใหบรกิารดวย)  ซึง่เปนทรพัยสนิทางปญญา
ทีม่มีลูคาทางการคาและถาเผลอเม่ือไหรมกัจะโดนละเมิดอยเูปนประจำ  กรมฯ มกัไดรบัการตอวาตอขานจากผมูาย่ืนขอจดทะเบียน
อยเูปนประจำวา ยืน่คำขอไวนานแลว ยงัไมไดรบัใบประกาศการเปนเจาของสิทธบิตัร หรอืเคร่ืองหมายการคา นัน้ซกัท ีซึง่ปญหา
ความลาชานี ้ ไมไดทีเ่กดิขึน้เฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน ทัง้โลกเขากเ็ปนกนั เพยีงแตวา ใครจะมมีาตรการดีๆ  ทีจ่ะแกไขปญหา
เหลานี้ใหคลี่คลายลงไปได จากภาพท่ี 1 และ 2 เปรียบเทียบระหวางจำนวนคำขอท่ียื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและ
เคร่ืองหมายการคากบั จำนวนคำขอท่ีไดผานการตรวจสอบและรับการจดทะเบียนสิทธบิตัร/อนสุทิธบิตัรและเคร่ืองหมายการคาแลว
ตัง้แตป 2541 – 2551 ซึง่แสดงใหเหน็วากรมฯ มคีำขอทีค่างสะสมรอการตรวจสอบอยใูนปรมิาณมากทเีดยีว โดยเฉพาะอยางยิง่
คำขอจดทะเบยีนสิทธบิตัร



81

By Miss Narumon Srikumklip
Intellectual Property Centre

Department of Intellectual Property

Twelve years ago when the author first saw the word ‘intellectual property’ in a daily newspaper, the word
appeared marvelously eye-catching, elegant and powerful. This word indeed exhibited elements of intellect, wisdom
and wealth. Regrettably, the author was placed at absolute wit’s end as to what such word really meant. After the
passage of 12 years, this word has unbelievably pivotal roles to the world economy and produced significant
impacts on so many countries. It may cause immense implications on Thailand and lead to unfortunate removal
from Thailand of Generalised Systems of Preferences when giant trading countries claim that Thailand has high
incidences of intellectual property infringement.  Importantly, this ‘intellectual property’ has such a great force when
it can add value to goods and services –  products of countries owning intellectual property are most likely to gain
market shares in the world trade arena. It seems that trade competition today is pursued, whether in respect of
goods or services, with the aid of intellectual property. Amid all this truism, much need is felt for pondering over
whether time is now ripe for developing and elevating Thailand’s intellectual property protection systems to
international standards as seen in other civilised countries, through adapting and revising roles played by agencies
as well as personnel concerned with intellectual property, with a view to exploiting intellectual property as a means
to bring Thai goods and services to the world market. It is also worth considering whether time is ripe for improving
services related to intellectual property towards the excellent quality in order that inventors and creators of
intellectual property are well served with flexibility, convenience, speediness and optimum efficiency.

Now, Thailand has the Department of Intellectual Property as a State agency within the Ministry of
Commerce, with the following responsibilities: (1) to accept registration for protection of rights of owners of
intellectual property; (2) to provide training, encouragement and support to Thai people leading to invention and
creation of new intellectual property; (3) to provide assistance and channels for intellectual property owners to
make use of their intellectual property in trade and to have commercial exploitation of their intellectual property;
and (4) to co-operate with law enforcers in the prevention and suppression of intellectual property infringement.
Through the establishment of the Department of Intellectual Property with the duties spelled out above, Thai people
are made aware of roles and the importance of intellectual property. At the very least, Thai people are aware that
intellectual property works invented or created by them need to be brought under the protection schemes under
the law and that, with such protective net, intellectual property owners need not be in fear of piracy of their works
and may fully dedicate their time to the management of their business as well as the creation of new intellectual
property works.

Registration of intellectual property is the main mission of the Department of Intellectual Property. Particular
registration is concentrated upon patents, petty patents and trademarks. Although no registration is required for
copyright (simply because works of authorship are automatically protected upon creation of the works), the
Department makes available the service for notification of copyright information, given that copyright is valuable
intellectual property in trade and is frequently infringed where a watch-out is insufficiently exercised. Many complaints
seem to be addressed against the Department’s delay in issuance of certificates of registration of patents or
trademarks. In effect, this long-wait problem is not peculiar to Thailand. Rather, it has similarly occurred in other
countries as well. The difference lies in that certain countries have come up with fine measures alleviating the
tolerated delay.
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ทีม่า  :  กรมทรพัยสนิทางปญญา   (วนัที ่8 เมษายน 2552)

ที่ผานมา กรมทรัพยสินทางปญญาก็ไมไดนิ่งนอนใจ พยายามหาวิธีการท่ีจะแกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการแก
ประชาชน รวมทัง้ พฒันาระบบทรพัยสนิทางปญญาในดานอืน่ๆ ซึง่เปนภารกิจของกรมฯ ควบคกูนัไป เพือ่ใหคนไทยไดรบัการ
คมุครองสิทธใินทรัพยสนิทางปญญาโดยเร็ว และใชประโยชนจากทรัพยสนิทางปญญาไดจรงิ แตยงัคงติดขดัทีอ่ะไรกันแน! ลองยอน
กลบัไปมองดูทีก่รมฯ เองดีไหมวา การดำเนินงานภายใตระบบราชการท่ีเปนอย ูซึง่มกีฎระเบียบและข้ันตอนออกจะมากมายซะขนาด
นัน้ กอใหเกดิความไมคลองตัวในการบริหารและปฏิบตังิานหรือเปลา หรือเปนทีง่บประมาณซ่ึงไดรบัไมเพยีงพอ หรือเปนเพราะเกิด
จากปญหาดานบคุลากรทีม่อีย ูซึง่ถกูจำกดัจำนวนโดย ก.พ. (สำนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน) ทำใหจำนวนคนกบังาน
ทีม่อียไูมสอดคลองกัน รวมท้ัง เงนิเดือนขาราชการก็นอยซะเหลือเกิน ไมสามารถย้ือยดุผมูคีวามเช่ียวชาญ ชำนาญเฉพาะดาน/เฉพาะ
สาขาเอาไวได  เชน วศิวะ เคม ีฟสกิส ชวีภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ผตูรวจสอบสิทธบิตัร ซึง่ตองเปนผทูีม่คีวามชำนาญเฉพาะสาขา
ในการตรวจสอบการประดษิฐกอนทีจ่ะมกีารรบัจดทะเบยีน ฉนัน้ กรมฯ ตองมีการทบทวนและไตรตรองอยางรอบคอบกอนท่ีจะมี
การตดัสนิใจขยบัขยายหรือดำเนนิการอะไรตอไป
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Source: Department of Intellectual Property (8th April 2009)

Amidst this long-wait problem, the Department of Intellectual Property realises inconvenience felt by
general applicants and attempts to resolve it as well as improve its public services. Indeed, the Department puts
fullest efforts in developing intellectual property systems in all other aspects altogether in order for Thai people to
have intellectual property protected expeditiously and to be able to exploit intellectual property in real practice.
Notwithstanding all these endeavours, some hindrances may remain. What are they? Let us look at the organisational

  Figure 1 and Figure 2 indicates the number of applications filed for registration of intellectual property and the
number of applications which successfully led to examination and registration from 1998 to 2008. The Figures
demonstrate that a large number of applications remain pending examination by competent officials, in particular,
in the case of applications for registration of patents.
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ออกนอกระบบราชการดไีหม? และดจีรงิหรอืเปลา? จะทำใหการบรหิารงานของกรมทรพัยสนิทางปญญาเพิม่ประสทิธภิาพ
ไดจรงิหรือ?  สนองความตองการของประเทศชาติและประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพสูงสดุหรือเปลา? ไมใชเฉพาะ กรมฯ เทานัน้ที่
สงสยั  หนวยงานอืน่ๆ และประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบจากเรือ่งทรพัยสนิทางปญญา กไ็ดมกีารรวมมอืกนัศกึษานำรองไปกอนแลว
โดยเฉพาะอยางยิง่ สำนกังานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ  ซึง่เปนหนวยงานหลักดานเศรษฐกิจและการพัฒนาความ
อยดูกีนิดขีองคนในประเทศ ไดตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยสนิทางปญญา วามพีลงัในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เปนตวั
ชีว้ดัความม่ังคัง่ทีม่ัน่คงของประเทศ ทำใหประเทศไทยกาวไปสกูารพัฒนาทางเศรษฐกิจทีก่าวหนาและย่ังยืนอนัจะสงผลใหเกดิการ
กินดีอยูดีของประชาชนโดยรวมในประเทศ  จึงไดจัดใหมีการศึกษา เรื่อง “แนวทางการพัฒนา และคุมครองระบบทรัพยสิน
ทางปญญาของไทย” และไดสรุปผลของการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2551 โดยสำนักงานฯ
ไดเสนอความเหน็วาการพฒันาและคมุครองระบบทรพัยสนิทางปญญาของประเทศไทยจะตองมกีารดำเนนิงานใน 3 ประเดน็หลกั
ประกอบดวย

1. กำหนดให “การสรางนวตักรรมและการคมุครองทรพัยสนิทางปญญา” เปนนโยบายเรงดวนแหงชาต ิ และใหมผีล
ในทางปฏบิตัโิดยเร็ว  โดยรฐัควรสนับสนุนการทำวจิยั พฒันานวตักรรม และนำภูมปิญญาทองถิน่มาพฒันาเพือ่สรางคณุคาทาง
เศรษฐกจิ  รวมทัง้พฒันาระบบการจดัการทรพัยสนิทางปญญา เพือ่สนบัสนนุใหมกีารนำผลงานวจิยัและพฒันาไปใชใหเกดิประโยชน
ในเชงิพาณชิยอยางเปนรปูแบบจรงิจงั

2. พฒันาระบบทรพัยสนิทางปญญาระดบัชาต ิ โดยศกึษาถงึความเหมาะสมในการจดัตัง้ “องคการมหาชน” เพือ่ปรบั
โครงสรางระบบทรัพยสนิทางปญญาใหทดัเทียมนานาชาติ มกีลไกตางๆ เอ้ืออำนวยกับการนำผลงานไปวิจยัและพัฒนาใหเกิดประโยชน
ในเชงิพาณชิยและอตุสาหกรรม มกีารบรหิารและพฒันาองคกรอยางเปนอสิระ คลองตวั รวดเร็ว เนนคณุภาพการใหบรกิาร จรยิธรรม
และจรรยาบรรณ โดยเฉพาะสามารถใชประโยชนทรัพยากรและบุคคลากรอยางมีประสิทธภิาพสูงสดุ

3. พฒันาระบบทรัพยสนิทางปญญาระดับภมูภิาค โดยประเทศไทยควรเร่ิมจากการเสนอตัวเปนประเทศเจาภาพจัดตัง้
องคกรรวมระบบทรพัยสนิทางปญญาระดบัภมูภิาคอาเซยีนดาน “สิง่บงชีท้างภมูศิาสตร และการคมุครองพนัธพชื” เนือ่งจากไทย
มศีกัยภาพมีฐานองคความร ูและมฐีานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

จะเหน็ไดวาสำนกังานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตกิเ็หน็ดวยวาควรมีการศกึษาถงึความเหมาะสมวากรมทรพัยสนิ
ทางปญญาควรจะปรับเปน”องคการมหาชน”
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truism of the Department and see whether the operation of work under the normal bureaucracy channel at present,
indeed plagued with an abundance of red-tape rules and regulations, poses rigidity and inflexibility in the administration,
or whether the problem stems from insufficient budget granted or from the shortage of human resources as long
as the manpower is still subject to the restricted number as determined by the Office of the Civil Service
Commission, thereby causing an apparent imbalance between manpower and workload. The problem may also be
aggravated by the rather low-rate salary scales in the public sector which can hardly draw to the government
service persons with special expertise and skills in particular fields such as engineering, chemistry, physics and
biology. In particular, the Department is in high demand of those qualified to serve as patent examiners, who must,
prior to making the determination as to whether to accept or refuse inventions for registration, possess expertise
in the fields to which those inventions relate. As such, the Department needs meticulous consideration before
taking further action.

Should the Department be ascribed an autonomous status outside the regular net of bureaucracy? Will
such an autonomous status be really meritorious? Will it contribute to enhanced efficiency of work operation of the
Department? Will it meet the need of the country and of the public at large and lead to the optimum benefit? All
these questions are raised not merely by the Department of Intellectual Property. Other agencies and members of
the public who are affected by matters related to intellectual property have, in fact, entered into co-operation, in
undertaking a pilot study on this intended transition. In particular, the Office of the National Economic and Social
Advisory Council, which is the main agency responsible for economic and welfare development for the entire nation,
becomes aware of the important role of intellectual property as a crucial instrument for driving economy, as an
indicator of wealth or economic power of the country and as a conduit towards sustainable economic growth and
welfare of the people throughout the country. Out of this awareness, the Office of the National Economic and Social
Advisory Council carried out a study on “Direction for Development and Protection of Intellectual Property of
Thailand”. The findings reached by this study were submitted to the Prime Minister and the Council of Ministers
on 12th December 2008. According to the findings, action to be taken for developing the intellectual property
protection system should rest upon 3 main issues.

1. Declaration of the “Creation of Innovations and Protection of Intellectual Property” as an urgent
national agenda. To this end, the government should lend support to research and development of innovations and
the application of traditional knowledge for putting forth development and creating economic value. Also, this
national agenda should embrace the development of intellectual property logistics facilitating real commercial
exploitation of works derived from research and development.

2. Development of Intellectual Property Systems at the National Level. This shall be carried into real effect
through studying the suitability of establishing a “public organisation” in order that the intellectual property systems
can be restructured in a manner compatible with international surroundings. In this regard, such new structure
should provide mechanisms facilitating research and development of works with a view to achieving their commercial
and industrial exploitation. The new structural model should offer autonomy of management and development,
flexibilities, speediness, quality of services, ethics and optimum efficiency of human resources and personnel.

3. Development of Intellectual Property Systems at the Regional Level. In this instance, Thailand should,
as a first move, offer to act as a hosting country for establishing within ASEAN an Intellectual Property Agency in
the sphere of “Geographical Indications and Plant Varieties Protection”, given that Thailand has the promising
potential, bodies of knowledge and biological diversity.

Apparently, the Office of the National Economic and Social Advisory Council endorses the need to study
feasibility of shifting the Department of Intellectual Property to the status of a “Public Organisation”.

In putting forth transformation of a State agency into a public organisation or, as it may be called, a “self-
sustaining organisation” beyond the net of regular bureaucracy, most careful consideration must be taken by the
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การจะปรบัเปลีย่นองคกรใดองคกรหนึง่ จากการเปนหนวยงานภาครฐัไปเปนองคการมหาชนหรือ องคกรพึง่พาตนเอง (self-
sustaining organization) โดยการออกนอกระบบราชการ ตวัรัฐบาลเอง หรอืองคกรทีก่ำกบัดแูล รวมทัง้ เจาตวัองคกรทีจ่ะออก
นอกระบบราชการเอง จะตองมีการพจิารณาอยางรอบคอบ โดยตองศกึษาวจิยัถงึขอดขีอเสยีซึง่จะมผีลกระทบตอผทูีเ่กีย่วของ ทัง้นี้
จะตองใชเวลาไมนอยทีเดียว  การศึกษาวิจัยนั้นเปนสิ่งจำเปนที่ตองทำและดำเนินการอยางจริงจังเพื่อใหทราบวา จะคุมได
คุมเสียพียงใด? อยางไร?  ทั้งนี้ ตองอยูบนพื้นฐานที่วาประชาชนคนไทยและประเทศชาติจะไดรับประโยชนอยางไร รวมทั้ง
ตัวองคกรที่มีการปรับเปลี่ยนไปนั้น สามารถทำประโยชนและตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากนอยเพียงใด ทั้งนี้
กรมทรัพยสินทางปญญาเคยจัดคณะเดินทางไปเยือนสำนักงานทรัพยสินทางปญญาของประเทศมาเลเซีย และฟลิปปนส ซึ่งมี
รปูแบบองคกรเปนองคกรพ่ึงพาตนเอง เมือ่เดือนพฤษภาคม 2551  ผลการศึกษาดูงานของคณะฯ สรปุไดวา

กอนการปฏิรปูองคกรทัง้สองมปีญหาทีค่ลายกนัคอื การบริหารงานลาชา การบริการดอยคุณภาพ ในขณะเดียวกันรฐับาล
กบัมนีโยบายใหความสำคญักับเรือ่งทรพัยสนิทางปญญา เพราะเหน็วามีความสำคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดยการ
สงเสริมใหมกีารจดทะเบียนทรัพยสนิทางปญญามากๆ สงผลใหมกีารย่ืนจดทะเบียนสทิธบิตัรและเคร่ืองหมายการคาในจำนวนเพ่ิม
มากขึน้ (เชนเดยีวกบัประเทศไทย) แตสำนกังานท้ังสองซ่ึงเปนหนวยงานภายใตการกำกับดแูลของภาครัฐ (เชนเดยีวกบัของไทย)
ในขณะน้ัน ไมมอีำนาจในการบรหิารรายไดและบุคลากร เนือ่งจากมีขอจำกดัดานระเบียบราชการ และตองนำรายไดสงคนืคลัง
ทัง้หมด บคุลากรขององคกรไดรบัเงนิเดอืนในอัตราของทางราชการซ่ึงไมมากมายเทาไหรทำใหบคุลากรท่ีมคีวามสามารถออกจาก
ระบบราชการ  ผตูรวจสอบสทิธบิตัรและเครือ่งหมายการคามจีำนวนนอยกวางานทีจ่ะตองตรวจสอบมาก เกดิปญหาการจดทะเบยีน
สทิธบิตัรและเครือ่งหมายการคาลาชา มงีานคางสะสมจำนวนมาก ทัง้สองสำนกังานฯ จงึแกไขปญหาโดยการปฏริปูองคกรใหมคีวาม
ยดืหยนุ ในการบรหิารรายไดจากการจดทะเบยีนเพือ่ใหสามารถบรกิารประชาชนไดอยางมีประสทิธภิาพ โดยการจดัตัง้สำนกังาน
ทรพัยสนิทางปญญาของทัง้มาเลเซยี และฟลปิปนสเปนองคกรพึง่พาตนเอง

ผลของการปฏริปูสำนกังานทรพัยสนิทางปญญาของประเทศมาเลเซยี และฟลปิปนส เปนองคกรพึง่พาตนเอง ทำให
การทำงานของสำนกังานฯ ทัง้สองมกีารเปล่ียนแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ โดยเฉพาะงานบรกิารประชาชน เชน การจดทะเบยีนสทิธบิตัร
และเครือ่งหมายการคามีความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพอยางเหน็ไดชดั โดยสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบสทิธบิตัรและ
เคร่ืองหมายการคาไดเรว็ขึน้โดยเฉลีย่ 2-3 ป  สามารถขจดังานคางสะสมรอการตรวจสอบใหหมดสิน้ไป  รวมทัง้ สำนกังานฯ ทัง้
สองสามารถบริหารงานไดด ี จนทำใหมรีายไดสงูกวาในสมัยกอนการปฏิรปู โดยไมมกีารข้ึนคาธรรมเนียมแตอยางใด แตรายไดที่
เพิม่ขึน้เน่ืองมาจากประชาชนตระหนักถงึคณุคาของทรัพยสนิทางปญญาและมาย่ืนขอจดทะเบียนกันมากข้ึน
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Government, supervising agencies and even by that State agency contemplating such transformation. Pros and
cons falling on stakeholders must be canvassed (and this may turn out to be very time-consuming). Indeed, this
study and research is indispensable in order to see whether transformation is worth and how it is carried out, on
the basis that Thai people and the nation as a whole should benefit this change. In effect, it must also be
considered to what extent the agency intended to be turned into a public organisation can operate for the benefit
and in satisfaction of the demand of the public at large. In this connection, the delegation of the Department of
Intellectual Property has, in May 2008, made a study visit to the intellectual property offices of Malaysia and the
Philippines, which are now structured as autonomous agencies. This study visit has led to the following conclusions.

Before organisational transformation, both offices encountered similar problematic situations – delay in
work operation and deficiency of work quality. At the same time, the Government of both countries dedicated
particular attention to intellectual property, in view of its crucial importance for national economic development. To
those ends, attempts have been made for promoting registration of intellectual property, thereby leading to a
greater number of applications for registration of patents and trademarks (as with the situation in Thailand). But,
both offices were then Government agencies under close supervision by the State (as with the parallel agency in
Thailand). At that time, the offices had no authority to manage revenues and personnel due to certain restraints
embodied in official regulations and were required to remit all revenues to the Treasury. Also, rather low pay-scales
to which officials were entitled caused material brain drain and ensuing insufficiency of examiners of patents and
trademarks, which in turn generated work delay and backlog problems. To curve those undesirable plights, both
offices put forth organisational reformation so as to achieve flexibilities in managing revenues gained from registration
and consequently be able to deliver services to the public most efficiently. Along this line, both offices were
transformed into autonomous and self-sustaining agencies.

Following their transformation into the autonomous status, work operations of the offices have been
improved. Improvement has especially been envisioned in the delivery of public services. For instance, registration
of patents and trademarks are now carried out expeditiously and with apparent efficiency. Average time consumed
in the examination of patents and trademarks is now reduced to 2-3 years, thereby solving the backlog state of
affairs. In addition, with such efficient management, both offices have higher revenues than their pre-transformation
days without having to increase rates of fees at the expense of the public. Rather, increased revenues flow from the
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กรมทรพัยสนิทางปญญาของประเทศไทยกเ็ชนเดยีวกบัสำนกังานทรพัยสนิทางปญญาของประเทศมาเลเซยี และฟลปิปนส
ทีป่ระสบปญหาและขอจำกดัในการบรหิารงานดานตางๆ เชน งบประมาณ บคุลากร ความคลองตวัในการบรหิารงาน เปนตน  กรมฯ
ขาดความยืดหยนุในการบริหารเงินและงบประมาณ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญ ชำนาญเฉพาะสาขา  ทัง้ที ่กรมฯ สามารถ
สรางรายไดเหนอืรายจายเปนอยางมาก (ภาพท่ี 3) ซึง่แสดงใหเหน็วากรมฯ สามารถพึง่พาตนเองได

ทีม่า  :  กรมทรพัยสนิทางปญญา   (วนัที ่8 เมษายน 2552)

กราฟแสดงรายไดเปรียบเทียบกับคาใชจายของกรมทรัพยสินทางปญญาของไทย แสดงใหเห็นวากรมฯสามารถสราง
รายไดเหนอืรายจายในจำนวนทีม่นียัสำคัญทเีดียว หากจะออกนอกระบบราชการกส็ามารถพึง่พาและพฒันาตวัเองได
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Source: Department of Intellectual Property (8th April 2009)

The Revenue and Expenditure Comparison Figure above indicates that the Department has drawn revenues
significantly in excess of the amount of expenditure incurred. As such, the Department is absolutely able to stand
on its own legs in case it needs to be elevated into an autonomous status – a self-sustaining agency.

 

rising number of applications filed by intellectual property owners, who have been made aware of the value of
intellectual property.

The Department of Intellectual Property of Thailand has been encountering similar problems as those
confronted by the parallel offices of Malaysia and the Philippines before their change of status into autonomous
and self-sustaining agencies. Our Department is faced with difficulties and restraints, in the management of work,
in various aspects, including budget management, personnel administration and operational flexibility. In particular,
the Department lacks flexibility in finance and budget management. It also encounters shortage of officials with
expertise and specialisation in particular fields, despite the Department’s apparent ability to generate revenues
significantly in excess of expenditure (as shown in Figure 3), which indicates that the Department is in fact in the
position to become a self-sustaining agency.
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การท่ีจะเลือกปฏิรปูองคกรเปนรปูแบบใด จงึจะเหมาะสมกับกรมทรัพยสนิทางปญญาของประเทศไทยน้ัน จะตองมีการ
ศกึษาอยางละเอียด เนือ่งจากองคกรมหีลายรูปแบบ โดยแตละแบบก็มจีดุแขง็และจุดออนแตกตางกนัไป หากกรมฯ จะออกจาก
ระบบราชการแลว ผเูขยีนใครขอต้ังคำถามแกผทูีเ่กีย่วของเพ่ือชวยนำไปขบคดิกนัเลนๆ เผือ่จะเปนประโยชนตอการตัดสนิใจบาง
วาเมือ่นำกรมทรพัยสนิทางปญญาออกนอกระบบราชการแลว จะออกไปเปนระบบใด? จะมคีวามแนใจตอระบบใหมทีเ่ตรยีมดำเนนิการ
ไวอยางไรบาง? จะกอใหเกิดผลดี ผลเสียตอระบบทรัพยสินทางปญญาไทย ประเทศชาติและประชาชนอยางไร? ประชาชน
จะรบัภาระคาธรรมเนยีมตางๆ เพิม่ขึน้หรอืเปลีย่นแปลงไปหรอืไม? สทิธปิระโยชนและสวสัดกิารของบคุลากรในองคกรทีเ่คยไดรบั
จะยังคงมีอยูหรือเปลี่ยนแปลงไปเชนไร? บุคลากรในองคกรที่ไมอยากออกนอกระบบราชการจะเปนอยางไร? และที่สำคัญคือ
ประชาชนและประเทศชาตจิะเสยีประโยชนอยางไร หากกรมทรพัยสนิทางปญญาไมออกนอกระบบราชการ?
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The determination as to which organisational form the Department of Intellectual Property will be transformed
into needs a careful study, given that each of the various structures has varying strengths and weaknesses. Should
the Department of Intellectual Property be brought out of the regular bureaucracy system, there may be several
questions to be addressed to persons concerned so as to assist in their final decisions. Which form of organisation
will the Department be transformed into? To what extent and how can we trust the new form to be chosen? How
will the new status of the Department bring about advantages and disadvantages for the country and people?  Will
public users of services delivered by the Department bear any additional and revised fees? Will officials of the
Department remain entitled to rights, benefits and welfare as those they are currently entitled to? Will officials who
do not wish the Department to be transformed to any new status be affected? More importantly, will the public at
large and the country as a whole lose any benefits if the Department is not transformed into any autonomous or
self-sustaining status?
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(บาท)
สนิทรัพย

สนิทรพัยหมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 9,950,807.84
ลกูหน้ีระยะส้ัน 2,495,618.09
รายไดคางรบั 1,107,308.23
วสัดคุงเหลือ 417,715.99
รวมสินทรัพยหมนุเวียน 13,971,450.15

สนิทรพัยไมหมนุเวยีน
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ (สทุธ)ิ 45,950,658.11
สนิทรพัยไมมตีวัตน (สทุธ)ิ 20,732,235.55

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 66,682,893.66
รวมสินทรัพย 80,654,343.81
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(Baht)
Assets

Current Assets
Cash and cash equivalents 9,950,807.84
Short-term receivables 2,495,618.09
Accrued income 1,107,308.23
Inventories 417,715.99
Total Current Assets 13,971,450.15

Non-Current Assets
Property, Plants and Equipment (Net) 45,950,658.11
Intangible Assets (Net) 20,732,235.55

Total Non-Current Assets 66,682,893.66
Total Assets 80,654,343.81
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(บาท)
หนีส้นิ

หนีส้นิหมนุเวยีน
เจาหน้ี 12,128,048.35
คาใชจายคางจาย 1,348,546.28
รายไดแผนดนิรอนำสงคลัง 1,054,947.00
เงินรบัฝากระยะส้ัน 4,456,233.28
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 860,895.37

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 19,848,670.28
หนีส้นิไมหมนุเวยีน

รายไดรอการรบัรรูะยะยาว 82,346.52
เงนิทดรองราชการรบัจากคลงั 1,000,000.00

รวมหน้ีสนิไมหมนุเวยีน 1,082,346.52
รวมหนีส้นิ 20,931,016.80
สนิทรพัยสทุธิ 20,931,016.80

ทนุ 17,206,087.24
รายไดสงู (ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม 42,517,239.77

รวมสนิทรพัยสทุธิ 59,723,327.01
รวมหนีส้นิและสินทรพัยสทุธิ 80,654,343.81



115

(Baht)
Liabilities

Current Liabilities
Accounts payable 12,128,048.35
Accrued expenses 1,348,546.28
State revenues payable to the Treasury 1,054,947.00
Short-term deposit payble 4,456,233.28
Other current liabilities 860,895.37

Total Current Liabilities 19,848,670.28
Non-Current Liabilities

Long-term revenues pending revenue recognition           82,346.52
Advance payment from the Treasury 1,000,000.00

Total Non-Current Assets 1,082,346.52
Total Liabilities 20,931,016.80
Net Assets 20,931,016.80

Capital 17,206,087.24
Revenues higher (lower) than accumulated expenses 42,517,239.77

Total Net Assets 59,723,327.01
Total Net Liabilities and Assets 80,654,343.81
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(หนวย:บาท)

รายไดจากการดำเนนิงาน
รายไดจากรฐับาล :

รายไดจากงบประมาณ 216,270,739.74
รายไดอืน่ 45,823,432.92
รวมรายไดจากรฐับาล 262,094,172.66

รายไดจากแหลงอืน่
รายไดจากเงนิชวยเหลอืและเงนิบรจิาค           19,308.41
รายไดอืน่ 168,826.90
รวมรายไดจากแหลงอ่ืน 188,135.31

รวมรายไดจากการดำเนินงาน 262,282,307.97

คาใชจายจากการดำเนนิงาน
คาใชจายบคุลากร 110,743,156.06
คาบำเหนจ็บำนาญ 11,445,452.81
คาใชจายในการฝกอบรม 8,198,807.80
คาใชจายในการเดินทาง 6,340,716.76
คาวสัดแุละใชสอย 81,189,041.00
คาสาธารณปูโภค 9,097,193.56
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 14,297,708.54
คาใชจายเงินอดุหนุน 374,980.10
คาใชจายอืน่ 991,074.00
รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน 242,678,130.63

รายไดสงู (ต่ำ) กวาคาใชจายจากการดำเนนิงาน 19,604,177.34
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(Unit:Baht)

Revenues from Operating Activities
Revenues from the Governmental Grant :

Budget revenues 216,270,739.74
Other revenues 45,823,432.92
Total revenues from the Governmental Grant 262,094,172.66

Revenues from other sources
Revenues from subsidies and donations           19,308.41
Other revenues 168,826.90
Total revenues from other sources 188,135.31

Total revenues from operations 262,282,307.97

Expenses from Operating Activities
Expenses on personnel 110,743,156.06
Gratuities and pensions 11,445,452.81
Expenses on training 8,198,807.80
Expenses on travels 6,340,716.76
Expenses on Supply and Services 81,189,041.00
Expenses on public utilities 9,097,193.56
Depreciation and amortisation 14,297,708.54
Expenses on subsidies 374,980.10
Other expenses 991,074.00
Total Expenses on Operating Activities 242,678,130.63

Revenues higher (lower) than expenses on operating activities 19,604,177.34
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