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โครงสรางกรมทรัพยสินทางปญญา 
Organization Chart of the Department of Intellectual Property 
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งบดำเนินการ / 
Operating Budget 33%

งบลงทุน / 
Investment Budget 6%

งบอุดหนุน / 
Supporting Budget 1%

งบรายจายอื่น / 
Other Expenses 28%

งบบุคลากร / 
Personel Budget 32%

งบดำเนินการ / 
Operating Budget 49%

งบลงทุน / 
Investment Budget7%

งบอุดหนุน / 
Supporting Budget 1%

งบรายจายอื่น / 
Other Expenses 1%

งบบุคลากร / 
Personel Budget42%
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1. วิสัยทัศน  เปนเลิศในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

2. พนัธกิจ คุมครอง และปกปองสิทธิในทรัพยสนิทางปญญาท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังสงเสริมความรู การ 
  สรางสรรค และการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 

3. ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ของกรมทรัพยสินทางปญญา ประจำป 2554 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งในประเทศและตางประเทศ และกำหนดมาตรการ 
ปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
 เปาประสงค 
  1. เพือ่ใหผูสรางสรรคและผูประกอบการเขาสูระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท้ังในประเทศและ 
   ตางประเทศ 
                      2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
                      3. เพื่อใหเจาของทรัพยสินทางปญญาไดรับการปกปองสิทธิและไดรับความเปนธรรมทางการคา 
 กลยุทธ 
                      1. พัฒนาระบบจดทะเบียนและแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว  
   มีความเปนสากล  
                      2. สงเสริมการจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญาไทยท้ังในประเทศและตางประเทศ  
                      3. ปกปองสิทธิและปองปรามการละเมิดสิทธิทรัพยสินทางปญญา 
                      4. พัฒนาความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ 
    ยทุธศาสตรที ่2 พฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยสนิทางปญญา ดวยการสงเสริมความรู สนับสนุนการสรางสรรคการสรางเครือขาย 
และการใชประโยชนเชิงพาณิชย 
 เปาประสงค 
  1. เพื่อใหคนไทยมีความรู มีการสรางสรรค และใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้น 

                      2. เพื่อสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงความสำคัญประโยชน และเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
                      3. เพื่อสรางเครือขายดานทรัพยสินทางปญญาในทุกระดับ 
 กลยุทธ 
                      1. เสริมสรางความรูความเขาใจดานทรัพยสินทางปญญา สนับสนุนใหเกิดการสรางสรรค และการใช 
   ประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย                                      
                      2. รณรงคสรางจิตสำนึกถึงความสำคัญ ประโยชน และเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
  3. พัฒนาระบบขอมูลทรัพยสินทางปญญา เพื่อใชประโยชนดานการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาอยาง 
   มีประสิทธิภาพ    

  4. สรางความรวมมือและประสานเครือขายทั้งในและตางประเทศ 

4. คานิยม : คุมครองความคิด มุงจิตบริการ เนนงานสรางสรรค 

 

แผนยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554
Strategic Plan of the Department of Intellectual Property : 2011
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1. Vision  Achieving Excellency in Intellectual Property Protection 

2. Missions  Providing protection of intellectual property rights both domestically and in foreign 
  countries and promoting knowledge related to intellectual property as well as the creation and 
  commercial exploitation of intellectual property

3. Strategies, Objectives and Tactics Pursued by the Department of Intellectual Property for the 
 Financial Year 2010
 Strategy 1  Developing systems for the protection of intellectual property rights at domestic and 
international levels and formulating measures for the prevention of infringement of intellectual property 
 Objectives :  1. Bringing creators and entrepreneurs towards legal systems for the protection of intellectual
   property both domestically and in foreign countries;
  2. Strengthening the protection of intellectual property rights both domestically and in foreign  
   countries; and
  3. Enabling intellectual property owners to have their intellectual property rights duly protected 
   and receive fair treatment in trade.
 Tactics : 1. Developing systems for the registration of, and noti cation of information related to, 
   intellectual property towards the achievement of ef ciency, expediency and speediness 
   and meet international standards; 
  2. Promoting the registration for the protection of Thai intellectual property domestically and 
   internationally;
  3. Protecting intellectual property rights and suppressing infringement of intellectual property  
   rights; and
  4. Developing international co-operation on intellectual property.
 Strategy 2  Developing intellectual property management systems through promoting IP-related 
knowledge and encouraging creations, IP-networking and commercial exploitation of intellectual property 
   Objectives :
  1. Equipping Thai people with knowledge necessary for greater creation and commercial exploitation 
   of intellectual property;
  2. Creating awareness of the importance and value of intellectual property as well as the need
   to respect intellectual property rights; and
  3. Establishing intellectual property networks at all levels.
 Tactics:
  1. Strengthening knowledge and understanding in intellectual property and encouraging the creation
   and commercial exploitation of intellectual property;
  2. Campaigning for awareness of the importance and value of intellectual property as well as the
   need to respect intellectual property rights;
  3. Developing intellectual property databases in the interest of ef cient management of 
   intellectual property; and
  4. Establishing co-operation and networking in connection with intellectual property both 
   domestically and internationally

4. Preferences : Protection of thinking, outstanding service mind, high emphasis on creation

Strategic Plan of the Department of Intellectual Property : 2011  
แผนยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554
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สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ขอ ๔ ไดกำหนดใหหนวยงาน 
ของรัฐกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู กรมทรัพยสินทางปญญาจึง 
ออกระเบียบกรมทรัพยสนิทางปญญาวาดวยขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมศูีนยขอมลูขาวสาร ของราชการของกรมฯ 
ทำหนาที่เปนหนวยงานกลางในการจัดเก็บ รวบรวม และจัดระบบขอมูลขาวสารของราชการของกรมฯ เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู 
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมทรัพยสินทางปญญาไดดำเนินงานดานตางๆ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ดังนี้ 
 

 ๑. ดานการจัดสถานท่ีใหบรกิารขอมูลตามมาตรา ๙ (ขอมูลขาวสารท่ีจดัใหประชาชนเขาตรวจดู) 
 กรมฯ ไดจดัตัง้ศูนยขอมูลขาวสารของราชการภายในกรมฯ ขึน้ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
ซึ่งปจจุบันตั้งอยูที่อาคารกรมทรัพยสินทางปญญา ช้ัน ๔ (หองสมุด) โดยไดมีการพัฒนาการใหบริการและการปฏิบัติตามแนวทาง 
ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาอยางตอเนื่อง และมีเจาหนาท่ีหองสมุดเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
ใหบริการขอมูลขาวสารดังกลาว 
 

 ๒. ดานการสอดสองดูแลการปฏิบัติและการใหคำแนะนำแกสวนราชการในสังกัด และประชาชน 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารของราชการและหนวยงานภายในกรมฯ เปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนไป 
ตามหลักเกณฑและแนวทางที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการในกรมทรัพยสินทางปญญาได 
มอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ เพื่อใหหนวยงานตางๆ ภายในกรมฯ สามารถใชแนวทางดังกลาวในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำหนด 
ใหทุกหนวยงานภายในกรมฯ จัดสงขอมูลตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไปยังศูนยขอมูล 
ขาวสารของราชการในทุกสัปดาหแรกของเดือน และไดมอบหมายใหเจาหนาที่ประสานงานกับศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
ในการดำเนินงานดังกลาวดวย 
 จากการดำเนนิการดงักลาวขางตน ทำใหหนวยงานตางๆ ภายในกรมฯ สงขอมลูขาวสารทีอ่ยูในความรบัผดิชอบ เชน กฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจายประจำป ประกาศการประกวดราคา ประกาศการสอบราคาที่ได 
ลงนามแลว สรุปผลการจัดซื้อ จัดจางในรอบเดือน ฯลฯ ไปยังศูนยขอมูลขาวสารของราชการของกรมฯ ทำใหขอมูลขาวสารของ 
กรมฯ เปนปจจุบันอยูเสมอ 

 

34

AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec2:34AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec2:34 28/4/2554   10:37:4328/4/2554   10:37:43



Summary of the Department of Intellectual Property’ s 
Work Performance in 2010 in compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) 
 
 
 Section 9 of the Official Informational Act, B.E. 2540 (1997), in conjunction with Clause 4 of the 
Notification of the Official Information Commission Re: Rules and Procedures Concerning the Availability of 
Official Information for Public Inspection, requires all State agencies to prescribe rules in connection with the 
availability of official information for public inspection. For the purpose of implementing such legal requirement, 
the Department of Intellectual Property has issued the Rule on Official Information, B.E. 2544 (2001) under which 
the Official Information Centre has now been established as the Department’s focal point for collection, 
compilation and arrangement of all the Department’s official information in the interest of public inspection.   
 In 2010, the Department of Intellectual Property has carried out the following activities in fulfillment of 
statutory requirements set out by the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) 
 
 1. Establishment of an Information Focal Point under Section 9 of the Act 
 The Department of Intellectual Property has set up its Official Information Centre within the Department 
since 1999 for serving the public with regard to official information. This Centre is now located on the 4th Floor 
of the Department Building, which indeed serves as the Department’s library. In effect, informational services and 
practices in this regard have consistently been developed along the line of the Official Information Act, B.E. 2540 
(1997) and the provision of those services is the responsibility of the Department’s librarians. 
  
 2. Supervision of Informational Services and Provision of Advice to Internal Agencies 
and the Public 
 To ensure that work performance of the Department’s Information Centre and of other internal agencies 
shall satisfy uniformity and be in compliance with rules and practices set forth by the law, the Official Information 
Administration Committee appointed by the Department has entrusted its secretarial staff to revise guidance on 
the performance of work under the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) so as to enable the Department’s 
internal agencies to perform official duties with greater efficiency in this regard. The Committee also directs that 
all internal agencies of the Department furnish such information as required by section 9 of the Official 
Information Act, B.E. 2540 (1997) to the Department’s Information Centre every first week of each month and 
designate officials in charge of co-ordination with the Information Centre in relation to the performance of this 
obligation.   
 As a result of the aforesaid action, internal agencies of the Department have now furnished to the 
Department’s Information Centre official information falling under their responsibility, such as laws, notifications, 
rules, regulations, orders, action plans, projects, annual appropriations, signed invitations for bids and tenders, 
and results of procurement proceedings of each month. This regular submission of information results in the 
Department’s official information being updated at all times. 
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 ๓. ดานการปรับปรุงแกไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐          
 เม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการในกรมทรัพยสินทางปญญาไดพิจารณาราง 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๔ ฉบับดังตอไปน้ี โดย 
เปนการปรับปรุงแกไขอนุบัญญัติที่ใชบังคับอยูในปจจุบันเพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย พ.ศ. ๒๕๕๓ และการปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในกรมทรัพยสินทางปญญา  

  ๓.๑ รางระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. .... 
  ๓.๒ รางคำส่ังกรมทรัพยสินทางปญญา ท่ี .../.... เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการ
ในกรมทรัพยสินทางปญญา 
  ๓.๓ รางประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง การขอตรวจดูและขอสำเนาขอมูลขาวสารราชการ 
  ๓.๔ รางประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกร ในการดำเนินงาน สรุปอำนาจ

หนาที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคำแนะนำในการติดตอกรมทรัพยสินทางปญญา 
 ทั้งนี้ ในการประชุมดังกลาว ท่ีประชุมไดมีมติใหปรับปรุงแกไขรางอนุบัญญัติเล็กนอย กอนเสนอกรมฯ พิจารณาลงนามเพื่อ 

ใหมีผลใชบังคับตอไป 
 

 ๔. ดานการเสรมิสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัการปฏบัิตงิานตามพระราชบญัญัตขิอมลูขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหแกขาราชการหนวยงานในสังกัด ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังการ 
เผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ 
 กรมฯ ไดสงเจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการของกรมฯ เขารวมโครงการทดสอบความรูความเขาใจในการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จัดข้ึนโดยสำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สำนักงาน 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพ่ือประเมินผลความรับรู ความเขาใจของเจาหนาที่ ซึ่งผลการทดสอบปรากฏวา เจาหนาที่กรมทรัพยสิน   
ทางปญญาผานเกณฑการทดสอบตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกำหนด 
 

 ๕. ดานการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่เผยแพรขอมูลขาวสาร 

 กรมฯ ไดมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของกรมฯ 
โดยทำเปน Banner Link ไวท่ีหนาแรกของเว็บไซต เพื่อใหผูใชบริการไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ และไดสรางเว็บไซตเฉพาะ 
สำหรับศูนยขอมูลขาวสารของราชการของกรมฯ  ตาม http://www.ipthailand.go.th/info/ ประกอบกับกรมฯ ไดจัดทำสารบบการ

คนหาขอมูลขาวสารราชการเพ่ืออำนวยความสะดวกในการคนหาขอมูล ตลอดจนปรับปรุงฐานขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีอยูให 
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ นอกจากนี้ ในปจจุบัน เจาหนาที่และประชาชนยังสามารถคนหาดัชนีเกี่ยวกับขอมูล 
ขาวสารของราชการผานทางระบบคอมพิวเตอรซึ่งใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการของกรมฯ ไดอีกดวย 
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 3. Revision of Bye-Laws Related to the Performance of Work under the Official 
Information Act, B.E. 2540 (1997)  
 On 15th December 2010, the Department’s Official Information Administration Committee met for 
considering the following 4 draft bye-laws related to the performance of work under the Official Information Act, 
B.E. 2540 (1997), indeed in an attempt to revise subordinate legislation currently in force to be in line with the 
Ministerial Regulation Organising the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, B.E. 2553 (2010) 
and the internal restructure of the Department of Intellectual Property.  The draft bye-laws prepared on this 
occasion are described below: 
  3.1 Draft Rules of the Department of Intellectual Property on Official Information, B.E. …. (….); 
  3.2 Draft Order of the Department of Intellectual Property No. ../…. Re: Appointment of the 
Department of Intellectual Property’s Official Information Administration Committee; 
  3.3 Draft Notification of the Department of Intellectual Property on Requesting Inspection and 
Photocopies of Official Information; 
  3.4 Draft Notification of the Department of Intellectual Property on Structure and Operational 
Organisation, Summarised Essential Functions and Work  Procedures, and Contacting Addresses for Receiving 
Information or Advice Concerning the Department of Intellectual Property. 
 At this meeting, the Committee passed a resolution approving the above-mentioned draft bye-laws with 
minor revision before submission to the Department for official signature thereon and effectiveness thereof.  
 
 4. Promotion of Knowledge and Understanding Regarding the Discharge of Functions 
under the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) for Government Officials, Internal 
Agencies and Private and Popular Sectors and Publicity of Information via Media 
 The Department of Intellectual Property sent its officials, who are staff members of its Official Information 
Centre, for a test of knowledge and understanding of work performance under the Official Information Act, B.E. 
2540 (1997). This test was organised by Office of the Official Information Commission (attached to the Office of 
Permanent Secretary, Office of the Prime Minister) to evaluate proper perception and understanding of this law 
amongst State officials. The Department’s officials have proudly passed the test and satisfied the performance 
criteria as required by the Office of the Official Information Commission. 
 
 5. Development of Informational Systems for Dissemination of Information 
 The Department of Intellectual Property has tasked its Information Technology Centre with the 
development of systems for the dissemination of the Department’s information through its website. For this 
purpose, the Banner Link has been placed on the website’s front page for convenience of Internet users in 
accessing and learning the Department’s information. Indeed, the Department’s Official Information Centre has 
established its own official website at http://www.ipthailand.go.th/info, which is also well equipped with the 
searching facility for ease of search for the Department’s official information. Further, the Department’s official 
information is regularly updated to ensure its accuracy and completeness. Moreover, at present, the computer 
systems made available at the Department’s Official Information Centre offer indexes usable by officials and 
general members of the public for a search of the Department’s official information as well.     
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 คุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไทย กรมทรัพยสินทางปญญา ไดทูลเกลา 
ถวายรายงานแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่
เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนยภูฟาพัฒนา ตำบลภูฟา 
อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 เกี่ยวกับแนวทาง 
การใหความคุมครองผลิตภัณฑจากภูมิปญญาชนเผามละบริแหงศูนยภูฟาพัฒนา 
ไดแก ญอก (ถุงยาม) กอก (กลองยาสูบ) ปูม (ภาชนะ จักสาน) ชาต (เส่ือ) เฬก 
(กระบอกใสของ) และกึนเจอะ (ไมเทา) ซึ่งกรมฯ ไดรับแจงขอมูลภูมิปญญา 
ทองถ่ินไทย และรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์หนังสือเร่ือง “ศูนยวัฒนธรรมภูฟา: 
มละบริแหงศูนยภูฟา อำเภอบอเกลือจังหวัดนาน” ไวเรียบรอยแลวรวมทั้งได 
ทลูเกลาฯ ถวายหนังสือรับรองการแจงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทยและลิขสิทธิ์ 
จำนวน 7 ฉบับ อีกดวย 
 
 เขาเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทลูกระหมอมถวายการตูนซรีสี 
Creative Kids เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราช
ทานพระราชวโรกาสกรมทรัพยสินทางปญญา เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายการตูนซีรี่ส Creative Kids ฉบับที่ 1 ตอน หนูแจวเพ่ือน 
ตางมิติ และฉบับท่ี 2 ตอน เที่ยวไทยไดประโยชน เพื่อรวมเทิดพระเกียรติใน 

ฐานะท่ีทรงเปนนักคิด นักเขียนและนักการศึกษาท่ีทรงเปนตนแบบในการ 
จุดประกายความคิดสรางสรรคใหแกเด็กและเยาวชน  

ผลงานที่ยกยอง 
ของกรมทรัพยสินทางปญญา ป 2553 
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Works of Commendation 
by The Department of Intellectual Property In 2010 
 
 Protection of Thai Traditional Knowledge The Department of 
Intellectual Property, most proudly received Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn on the most auspicious occasion of HRH Princess’ 
visit to the Phufa Pattana Centre, Borklear District, Nan Province, on 25th 
February 2010. In this instance, the Department of Intellectual Property 
reported to HRH Princess the approach to the protection of products 
made from traditional knowledge of the Mlabri tribe of the Phufa Pattana 
Centre, which consisted of the following products: carrying bag (“Yauk”), 
smoking pipe (“Gok”), basketry container (“Poom”), mat (“Chaat”), 
storage-cylinder (“Leik”) and baton (“Guenjer”). The Department 
of Intellectual Property has duly received the notification of all this 
traditional knowledge as well as the notification of copyright in the book 
entitled “Phu Fa Cultural Centre: Mlabri of the Phu Fa Centre, Borklear 
District, Nan Province”.  The Department of Intellectual Property has also 
presented to HRH Princess 7 certificates of notification of Thai traditional 
knowledge and copyright.

 Creative Kids Cartoon Series in Honour of HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Sirindhorn 
most kindly received in audience Director-General and executives 
of the Department of Intellectual Property at Dusidalai Hall, Chitralada
Villa, Dusit Palace for presentation by the Department to HRH 
Princess of the Creative Kids Cartoon Series, Volume I,  “Little Chaew :
Friends of Different Times and Spaces” Episode and Volume II, 
“Benefiting from Tours of Thailand” Episode  in honour of HRH Princess’
distinguished roles as a great thinker, writer and educator eminently 
having stimulated creative thinking amongst children and adolescents.
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ผลการดำเนินงาน 
ของกรมทรัพยสินทางปญญา ป 2553 
(มกราคม - ธันวาคม 2553) 

ผลงานดานทรัพยสินทางปญญา 1 

 3 พฤษภาคม 2554 ถือเปนวันครบรอบการกอตั้งกรมทรัพยสินทางปญญา ครบรอบ 19 ป และจะยางเขาสูปที่ 20 ตอไป 
ผลการดำเนนิงานในป 2553 (ม.ค. – ธ.ค. 2553) ตามนโยบายทรัพยสนิทางปญญาแหงชาต ิและนโยบายเศรษฐกจิสรางสรรคแหงชาติ 
ซึ่งเปนนโยบายคูขนานในการสรางศักยภาพการแขงขันทางการคาของประเทศไทย    

 1. การสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
  1.1 สถิติการยื่นจดทะเบียนและแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญา ประจำป 2553 (มกราคม – ธันวาคม 2553) 
มียอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 71,229 คำขอ รับจดทะเบียนและรับแจงขอมูล จำนวน 51,398 คำขอ แยกตามประเภททรัพยสิน 
ทางปญญาไดดังนี้ คือ 

ประเภททรัพยสินทางปญญา 

 1. สิทธิบัตร 6,733 2,131
 2. อนุสิทธิบัตร 1,369 565
 3. เครื่องหมายการค้า 36,926 22,551
 4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 11 5
 5. ลิขสิทธิ์ 25,157 25,157
 6. ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 75 75
 7. ความลับทางการค้า 915 915
 8. แบบผังภูมิวงจรรวม - -

  รวม 71,229 51,398

การยื่นคำขอจดทะเบียน/ 
แจงขอมูล (คำขอ) 

การรับจดทะเบียน/ 
รับแจงขอมูล (คำขอ) 

 • จำนวนการย่ืนคำขอจดทะเบียนและแจงขอมูล 
ทรัพยสินทางปญญาของคนไทย ในป 2553 มีจำนวน 29,940 
คำขอ เพ่ิมขึ้นจากป 2552 จำนวน 918 คำขอ หรือเพิ่มขึ้น 
รอยละ 3.2  
 • จำนวนการรับจดทะเบียนและแจงขอมูลทรัพยสิน

ทางปญญาของคนไทย ในป 2553 มีจำนวน 14,233 คำขอ 
เพ่ิมขึน้จากป 2552 จำนวน 738 คำขอ หรือเพิม่ข้ึนรอยละ 5.5 
 

 1.2 สถิติการย่ืนคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหวาง 
ประเทศ (PCT) จำนวน 63 คำขอ 

 1.3 สถิติการพิจารณาคำอุทธรณเคร่ืองหมาย 
การคา/อุทธรณสิทธิบัตร : ดานเคร่ืองหมายการคา คำอุทธร
ณ1,436 คำขอ คำวินิจฉัย 895 คำขอ ดานสิทธิบัตร คำอุทธร

ณ 34 คำขอ  คำวินิจฉัย 18 คำขอ          
 

  1.4 สถิติการไกลเกล่ียขอพิพาท : เคร่ืองหมาย 
การคา 14 ราย  สิทธิบัตร 3 ราย และลิขสิทธิ์ 22 ราย 
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Works Related to Intellectual Property  1 

WORK UNDERTAKEN  
BY THE DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY IN 2010 
(JANUARY 2010 – DECEMBER 2010) 

 The 3rd day of May 2011 marks the 19th anniversary of the inauguration of the Department of Intellectual 
Property. In effect, the Department is progressing to its 20th year of operation. This part of the annual report 
features the operation of work throughout 2010 (January – December 2010) in pursuance of the National Intellectual 
Property Policy and the National Creative Economy Policy, which are collectively instrumental to the creation of 
competitiveness potential of Thailand.  
 1. Promotion of Intellectual Property Rights Protection 
  1.1  Statistics of Applications Filed in 2010 for Registration of Intellectual Property and for 
Notification of Information Related to Intellectual Property  
  In 2010 (January – December 2010), 71,229 applications were filed for the registration of, or the 
notification of information related to, intellectual property. In this instance, 51,398 applications were approved for 
the registration or notification, as shown in a tabular form in accordance with categories of intellectual property, 
as follows.

Category of Intellectual Property 

 1. Patents 6,733 2,131
 2. Patty Patents 1,369 565
 3. Trademarks 36,926 22,551
 4. Geographical Indications 11 5
 5. Copyright 25,157 25,157
 6. Thai Traditional Knowledge 75 75
 7. Trade Secrets 915 915
 8. Topographies of Integrated Circuits - -

  Total 71,229 51,398

Applications Filed for IP- Registration/ 
IP-Information Notification 
(Number of Applications) 

Applications Accepted for  
IP-Registration/IP-Information Notification 

(Number of Applications) 

 • In 2010, the total number of applications 
filed by Thai people for the registration of intellectual 
property and for the notification of information related 
to intellectual property came up at 29,940, an increase 
from the figure in 2009 by 918 applications or by 3.2 
percent.
 • Amongst applications filed by Thai people 
for the registration of intellectual property and for the 
notification of information related to intellectual property 
in 2010, 14,233 applications were accepted for registration 
or notification. This indicates an increase from the figure 
in 2009 by 738 applications or by 5.5 percent. 
 1.2 Statistics of Applications Filed for
International Registration of Patents under the PCT 
Scheme

 The Depart of Intellectual Property received 63 
applications filed for international registration of patents 
for inventions under the PCT scheme.
 1.3 Statistics of Trademark and Patent 
Appeals
 The Department of Intellectual Property received 
1,436 appeals related to trademarks, 895 of which 
underwent complete determination by the Trademarks 
Board. With respect to patents, 34 appeals were 
submitted, 18 of which were completely determined by 
the Patent Board.    
 1.4 Statistics of Dispute Mediation 
 The Department of Intel lectual Property 
mediated 14 trademark disputes, 3 patent disputes and 
22 copyright disputes. 
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 2. การจัดทำโครงการไหมมัดหมี่ชนบท เฉลิม 
พระเกียรติ / “เปดตำนาน 200 ป ไหมมัดหม่ีชนบท” 
อำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 
ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางกรมทรัพยสินทางปญญา 
รวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน และกรมหมอนไหม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระ 
มหากรุณาธิคุณตอ พสกนิกรชาวไทย ในดานการทอและการ 
ออกแบบผาไหมมัดหมี่ เพื่อใหประชาชนไดชื่นชมพระปรีชา 
สามารถดานการสรางสรรคและประดิษฐคิดคนและเจริญรอย 
ตามเบือ้งพระยคุลบาท เล็งเหน็ความสำคญัของ การสรางสรรค 
การคุมครอง และการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 
อยางเปนระบบและครบวงจร อกีท้ังเปนการเผยแพรประชาสมัพันธ 
ใหบุคคลทั่วไปไดรับรูถึงการผลิตผาไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนแหลงผาไหมมัดหม่ีสงออกท่ีมีชื่อเสียง 
ของประเทศไทย สรางความตื่นตัวในการผลิตผาไหมมัดหมี่ 
ชนบท ในฐานะที่เปนหน่ึงในสินคาสงบงช้ีทางภูมิศาสตร โดย 
คำนึงถึงการรักษาภูมิปญญา วัฒนธรรม และการเสริมสราง 
รายไดสูชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา 
โดยการพัฒนาศักยภาพของผูผลิตและผูประกอบการ ใหมีการ
สรางมูลคาเพ่ิม ดวยการใชการออกแบบและความคิดสรางสรรค 
พัฒนาตอยอดภูมิปญญาไทย 
 
 โดยภายในงานมีการกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ 
นทิรรศการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระราชินีนาถ 
นิทรรศการกรมทรัพยสินทางปญญา นิทรรศการกรมหมอนไหม 
การออกรานสินคาราคาประหยัดของธงฟา สินคาผาไหมมัดหม่ี
ชนบท สินคาจากทองถ่ิน การประกวดตางๆ โดยมีการมอบราง
วัล การประกวดใหกับทางผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด

ประเภทตางๆ อีกทั้งยังมีการเดินแฟช่ันโชว ซึ่งได รับเกียรติ 
จากนางแบบกิตติมศักดิ์ อาทิ ภริยาผูวาราชการจังหวัดอีกดวย 
 

 3. การผลักดันกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
  การผลักดันใหสหรัฐอเมริกาถอดไทยจากบัญชี PWL 
เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา พรอม 
ดวยหนวยงานที่เกี่ยวของดานการปองกันและปราบปรามการ 
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไดหารือรวมกับนาย Jarred 
Ragland ผูแทนสำนักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ และคณะ 
เพือ่ชีแ้จงทำความเขาใจเกีย่วกบัความคืบหนาการดำเนินการดาน
ทรพัยสนิทางปญญาทีส่ำคญัในชวงป พ.ศ.2553 เชน การเรงรดั 
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท ในทุก 
ระดับ โดยเฉพาะในพ้ืนที่สีแดงซ่ึงในระหวางเดือนมกราคม – 
ตนเดอืนธนัวาคม 2553 หนวยงานทีเ่กีย่วของสามารถปราบปราม 
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาไดมากถึง 3,400 คดี ยึดของ 
กลางมากกวา 3.7 ลานชิ้นนอกจากนี้ หนวยงานตางๆ ของไทย
ยังอยูระหวางการพัฒนากฎหมายทรัพยสินทางปญญาใหมี 
ศักยภาพเทาทันกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป เชน ผลักดัน 
การออกกฎหมายปองกันการแอบถายในโรงภาพยนตร ปรบัปรงุ 
กฎหมายลิขสิทธิ ์เคร่ืองหมายการคา กฎหมายศุลกากร เปนตน 
 
 ตอมากรมทรพัยสนิทางปญญาไดจดัทำสรปุความคืบหนา 
การดำเนินการดานทรัพยสินทางปญญาที่สำคัญ ในป 2553 สง
ใหสำนักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการ 
พิจารณาทบทวนสถานะการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของ 
ไทยนอกรอบ (Out of Cycle Review : OCR) เพื่อปลดไทย 
ออกจากบัญชีประเทศที่โดนจับตามองเปนพิเศษ (PWL) ตาม 
กฎหมายการคาของสหรัฐอเมริกา 301 พิเศษ 
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 2. Organisation of the Chonnabot Madmee 
Silk Project: Bicentennial Legend of the Chonnabot
Madmee Silk of Chonnabot District, Khonkaen 
Province. 
 On 29th December 2010, the Department of 
Intellectual Property, in collaboration with the Cultural 
Council of Khonkaen Province and the Queen Sirikit 
Department of Sericulture, held the “Bicentennial Legend 
of the Chonnabot Madmee Silk Project” Fair. This 
grand event aimed to commemorate His Majesty King 
Bhumibhol Adulyadej’s and Her Majesty Queen Sirikit’s 
greatest favours done to the Thai subjects in respect 
of the weaving and designing of the Madmee Thai silk 
and also in an endeavour to offer Thai people opportunities 
to admire the royal talents in the sphere of the creation and 
invention of intellectual property works and follow the 
royal footsteps in this aspect. The Fair was also intended 
to promote awareness of the importance of creation, 
protection and exploitation of intellectual property in a 
systematic and integrated fashion, make known to the 
public the production of the Madmee silk of Chonnabot 
District, Khonkaen Province, as a reputable source of 
the export Madmee silk of Thailand, and boost alert-
ness of the production of the Maddmee silk of this 
District as one of the products making use of geographical 
indications. In this connection, particular regard was 
had to the preservation of traditional knowledge and 
culture, the generation of revenues for the locality, the 
enhancement of competitiveness through the development 
of potential of producers and entrepreneurs to the extent 
of being able to create added values to goods in reliance 
on designs and creative thinking in furtherance of 
existing Thai traditional knowledge.

 This Fair consisted of a variety of activities 
such as the exhibition of activities of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit, the 
exhibition of activities of the Department of Intellectual 
Property, the exhibition of activities of the Queen Sirikit 
Department of Sericulture, booths selling Blue-Flag low-price 
products, Madmee silk from Chonnabot District and 
leading products from different localities of Thailand, 
different contests leading to prizes and awards to winners 
and a fashion show graciously joined by guests of honour 
including spouses of governors of several provinces.

 3. Attempts towards Enactment of 
Intellectual Property Law The Department of Intellectual 
Property has made fullest efforts in having Thailand 
removed from the Priority Watch List (PWL) by the 
United States of America. In this connection, on 14th 

December 2010, the Department of Intellectual Property 
together with agencies concerned with the prevention and 
suppression of infringements of intellectual property 
rights discussed with 25 delegates from the Office of 
the United States Trade Representative led by Mr. Jarred 
Ragland in an attempt to explain to this delegation 
progressive actions of particular importance undertaken 
by the Department of Intellectual Property in relation to 
intellectual property during 2010. The activities undertaken 
included accelerated suppression of infringement of all 
types of intellectual property at all levels in particular 
in red zones. In this instance, from January to early 
December 2010, there occurred 3,400 cases of 
suppression of intellectual property infringement, with the 
seizure of over 3.7 articles related to the infringement. 
In addition, Thai Government agencies have been taking 
steps in developing intellectual property legislation to suit 
changing technology. These attempts included the putting 
forth of the law on anti-camcorders and the revision of 
copyright law, trademarks law and customs law.
 Later, Department of Intellectual Property 
prepared a summary of leading actions in relation to 
intellectual property throughout 2010 for submission 
as a supporting document to the Office of the United 
State s Trade Representative in order for the Office 
to appraise the status of intellectual property 
protection in Thailand in its out-of-cycle review (OCR) 
in the hope that Thailand would be removed from the 
Priority Watch List (PWL) under the Special 301 provisions 
of the Trade Act of the United States of America.

 4. International Co-operation on Intellectual 
Property International Seminars, Workshops and 
Meetings on Intellectual Property
  The Department of Intellectual Property 
engaged in various activities in this area, as spelled 
out below.
    Deputy Minister of Commerce (Mr. Alongkorn 
Pollabutra ) and The Department of Intellectual Property, 
in an official trip to the United States of America from 
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 4. ความรวมมือระหวางประเทศดานทรัพยสิน 
ทางปญญา 
 การเขารวมสัมมนาและประชุมดานทรัพยสินทางปญญา
ระหวางประเทศ  

   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ 
พลบุตร) และกรมทรัพยสินทางปญญา เดินทางเยือนสหรัฐ 
อเมริกา เม่ือวันที่ 29 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ 2553 ไดพบ 
ผูแทนการคาสหรฐัฯ (USTR) และภาคเอกชนสหรฐัฯ เพ่ือหารอื 
เรือ่งความรวมมือทางการคา การลงทนุ และสถานการณทรัพยสนิ
ทางปญญาของไทย เพ่ือผลักดันใหสหรัฐฯ ถอดไทยจากบัญชี 
ประเทศที่ตองจับตามองเปนพิเศษ (PWL) ตลอดจนแสวงหา 
ความรวมมือกับกลุมอุตสาหกรรมภาพยนตรของสหรัฐฯ เชน 
การรวมแสดงภาพยนตรฮอลีวูดของนักแสดงไทย การรวมทุน 
สรางภาพยนตรและแอนเิมชัน่กบัไทย การพจิารณา outsource 
กระบวนการหลงัการถายทำ และการทำแอนเิมช่ันในไทย เปนตน 
 
   สัมมนาผูแทนระดับสูงของสำนักงานทรัพยสิน 
ทางปญญา (WIPO High Level Forum) และประชุมกลุม 
ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยสินทางปญญาของเอเปค (APEG-IPEG) 
ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสมาชิกเอเปค โดย
เฉพาะดานการพัฒนากฎหมาย และระบบทรัพยสินทางปญญา 
ระหวางวันที่ 1-6 มีนาคม 2553 ณ ประเทศญี่ปุน 
 

   จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร ใหความรูเกีย่วกบัการคุมครอง 
ทรัพยสินทางปญญา โดยรวมกับองคการทรัพยสินทางปญญา 
โลก (WIPO) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในหัวขอเร่ือง การบริหาร 
จัดการทรัพยสินทางปญญาสำหรับนักดนตรี ระหวางวันท่ี 7-8 
เมษายน 2553  
 
   ประชุมหารือแผนกิจกรรมภายใตบันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือทรัพยสินทางปญญาระหวางอาเซียนและจีน 
ระหวางวันท่ี 11-18 เมษายน 2553 ณ ประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน รวมท้ังไดเขาเยี่ยมโรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟา 
ของบริษัท MIDEA ซึ่งเปนบริษัท ที่ใหความสำคัญในการคิดคน
และพฒันาเทคโนโลยแีละประสบความสำเรจ็ในการนำทรพัยสนิ 
ทางปญญาไปใชประโยชนในเชงิพาณิชย นอกจากน้ี ยงัไดหารือ 
กับหนวยงานดานการปราบปรามการละเมิดสิทธิบัตรในเมือง 
กวางดง ซึ่งเปนเมืองที่มีจำนวนการขอยื่นจดสิทธิบัตรและ 
จำนวนคำขอสิทธิบัตรเปนอันดับ 1 ของประเทศจีน 
 
   ประชุม AWGIPC คร้ังที่ 33 และการประชุม 
AANZFTA IP ระหวางวนัท่ี 2-8 พฤษภาคม 2553 ณ เมืองเซบู 
ประเทศฟลปิปนส เพ่ือหารือแนวทางความรวมมือดานทรัพยสนิ 
ทางปญญาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และการปฏิบัติการ
ดำเนินกิจกรรมความรวมมือภายใตกรอบ FTA อาเซียน 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
 
    เยือนฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม เพื่อหารือความรวมมือ 
ดานทรัพยสินทางปญญา ระหวางวันท่ี 17-23 พฤษภาคม 
2553 เพื่อหารือความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา นโยบาย
เศรษฐกิจสรางสรรค สิ่งบงชี้ ทางภูมิศาสตร และติดตามความ
คืบหนาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของไทย รวมท้ังหารือ 
ความรวมมือ ดานทรัพยสินทางปญญากับ บริษัทหลุยส วิตอง 
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29th January through 5th February 2010 for meeting and 
discussing with the United States Trade Representative 
(USTR) and the private-sector operators of the United 
States of America in connection with co-operation on 
trade and investment as well as general situations in 
the area of intellectual property of Thailand. All this was 
primarily intended to have Thailand removed from the 
Priority Watch List (PWL). The delegation also sought 
co-operation with the American film industry with a view 
to Thai movie-stars being accepted to act in Hollywood 

films, boosting co-investment between Thai and American 
operators in making films and animations, encouraging 
the outsourcing of post-shooting activities and promoting 
the making of animations in Thailand.

  The Department of Intellectual Property 
participated in the WIPO High Level Forum and the 
meeting of the APEC Intellectual Property Rights Experts’ 
Group (APEC-IPEG) for exchanging experience amongst 
APEC members in particular in relation to the development 
of intellectual property law and systems, from 1st - 6th 
March 2010 in Japan.

  The Department of Intellectual Property, 
in association with the World Intellectual Property 
Organisation (WIPO), organised a workshop on 
“Management of Intellectual Property for Musicians” 
during 7th- 8th April 2010 in an attempt to disseminate 
knowledge in intellectual property. 

  The Department of Intellectual Property, during 
11th - 18th April 2010 in the People’s Republic of China, 
participated in discussions with the Chinese officials of 
action plans under the Memorandum of Understanding 
on Intellectual Property between ASEAN and China. 
On this trip, delegates of the Department of Intellectual 
Property also visited the electronic devices production 
plant of MIDEA which is a company having attached 

particular importance to the creation and development 
of technology and been well known for impressive 
success in commercial exploitation of intellectual property. 
Further, the Department of Intellectual Property also 
discussed with agencies responsible for the suppression 
of patent infringement in Guangdong which is the city 
with the largest number of applications for registration 
of patents in the People’s Republic of China.

  Officials of the Department of Intellectual 
Property attended the 33rd Meeting of the ASEAN Working 
Group on Intellectual Property Co-operation (AWGIPC) 
and the meeting of the ASEAN Australia New Zealand 
Free Trade Agreement on Intellectual Property (AANZFTA 
IP), during 2nd – 8th May 2010 in Cebu City, the Philippines, 
for discussing co-operation on intellectual property 
amongst ASEAN members and IP-related activities in 
the implementation of the ASEAN Australia New Zealand 
Free Trade Agreement.

  The delegation of the Department of 
Intellectual Property visited France and Belgium during 
17th - 23rd May 2010 for discussing co-operation on 
intellectual property, creative economy and geographical 
indications. The delegation also followed up actions in 
response to infringement of Thai intellectual property and, 
in addition, discussed with Louise Vuitton in relation to 
co-operation in the sphere of intellectual property.

  Director-General of the Department of 
Intellectual Property (Mrs. Pajchima Tanasanti) led the 
Thai delegation on official visits to agencies in the 
People’s Republic of China concerned with intellectual 
property and creative economy. The delegation discussed 
Thailand-China co-operation on intellectual property and 
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   ประชุมหารือกับหนวยงานดานทรัพยสินทางปญญา 
และเศรษฐกิจสรางสรรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือ 
ประชุมหารือ ความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา ไทย-จนี 
และแกไขการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในประเทศจีน 
ระหวางวันท่ี 2-4 สิงหาคม 2553 ณ กรุงปกก่ิง ประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจีนใหความรวมมือกับไทยในการ
แกไขการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในจีนเปนอยางดี  
 
   ประชุมคณะทำงานความรวมมือดานทรัพยสินทาง 
ปญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual 

Property Co-operation : AWGIPC Retreat) โดยกรมทรัพยสนิ
ทางปญญาเขาประชุมคณะทำงานความรวมมือดานทรัพยสิน 
ทางปญญาอาเซียน ระหวางวันท่ี 10 - 12 สิงหาคม 2553 ณ 
กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส เพ่ือใหสมาชิกอาเซียนและฝาย 

เลขาธิการอาเซียนไดแลกเปล่ียนความเห็นและวางแผนการ 
พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเรื่องทรัพยสินทางปญญา 
ดานตางๆ ของอาเซียนในชวง 5 ปตอไป คือป 2011 ถึง 
ป 2015  

   ทางกรมฯ ไดรวมกับ หอการคาไทย-อิตาเลียน 
Bioagricoop Scrl. และสหภาพยโุรป ไดรวมกนัจดัสมัมนา เร่ือง 
สรปุผลโครงการ Pro Gls : การคุมครองทรพัยสนิทางปญญาของ 
สิง่บงชีท้างภมิูศาสตร เพือ่ประโยชนทางการคาระหวางไทยและ 

สหภาพยุโรป เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมโฟรซีซั่น 
กรงุเทพฯ ซ่ึงผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยผูผลติ/ผูประกอบการ 
สินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทย จำนวน 103 คน โดยการ
จดัสมัมนาดงักลาวทำใหสนิคาพืน้เมอืงของไทยไดรบัการคุมครอง 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในยุโรป และเพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑ 
ของผูผลิต/ผูประกอบการสินคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
 
   กรมทรัพยสินทางปญญา เขารวมประชุมคณะทำงาน
ดานทรัพยสินทางปญญาของอาเซียน (ASEAN Working 
Group On Intellectual Property Cooperation : AWGIPC) 
ครั้งที่ 34 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 
 
 เพ่ือกำหนดแผนงานดานทรพัยสนิทางปญญาของอาเซียน 
ระหวางป ค.ศ. 2011-2015 ซึ่งรวมถึงการดำเนินโครงการแลก
เปล่ียนผลการตรวจสอบสิทธบิตัรของอาเซียน การจัดทำเว็บไซต 
กลางเพื่อรวบรวมขอมูลทรัพยสินทางปญญาของอาเซียน การ 
เตรียมการเพ่ือเขาเปนภาคีสนธิสัญญามาดริด การจัดทำ ความ
รวมมือดานทรัพยสนิทางปญญาระหวางอาเซียนกับ WIPO และ 
ประเทศคูคาตางๆ เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน และสหภาพยุโรป  
เปนตน ทัง้นี ้สำนักงานทรัพยสนิทางปญญาเวียดนามไดนำผูเขา 
รวมประชุม ลงพ้ืนที่ เยือนเมืองเว เพื่อชมสินคาหมวกเมืองเว 
ซึ่งไดรับการจดทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร เปนสินคา GI 
ของเวียดนามดวยระหวางวันท่ี 11-15 ตุลาคม 2553 ณ เมือง
ดานัง ประเทศเวียดนาม 
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the resolution of problems related to infringement of Thai 
intellectual property in China. Following this trip, made 
during 2nd - 4th August 2010 in Beijing, the Department of 
Intellectual Property received kindest co-operation from 
the People’s Republic of China in handling intellectual 
property infringement in the PRC.

  Director-General of the Department of 
Intellectual Property (Mrs. Pajchima Tanasanti) led the 
Thai delegation in the meeting of the ASEAN Working 
Group on Intellectual Property Co-operation (AWGIPC 
Retreat) during 10th - 12 August 2010 in Manila, the 
Philippines. This meeting was intended to be a forum 
at which ASEAN members and the ASEAN Secretariat 
could exchange views and opinions and draw up plans 
for the development of potential in operations related to 
different aspects of intellectual property within ASEAN in 
the next 5-year period from 2011 through 2015.

  The Department of Intellectual Property, in
associat ion with the Thai-Ital ian Chamber of 
Commerce, Biogricop Scrl and the European Council, 
organised a seminar on “Summary of the Pro GIs 
Project: Protection of Geographical Indications for 
Thailand-EU Trade on 6th October 2010 at the Four 
Seasons Hotel, Bangkok. This seminar, operators of 
products related to geographical indications of Thailand, 
resulted in traditional products of Thailand being protected 
under the framework of geographical indications in 
Europe, thereby increasing added value to such products 
in favours of their producers and operators.

  The Department of Intellectual Property,
together with the Department’s Expert in International 
Intellectual Property attended the 34th Meeting of 
the ASEAN Working Group on Intellectual Property
Co-operation (AWGIPC) in Da Nang, Vietnam for 
preparing action plans on intellectual property within 
ASEAN for the 2011-2015 period, which would indeed 
include the pursuit of the project concerning the exchange 

of patent examination results within ASEAN members, 
the setting up of a focal website compiling data relating 
to intellectual property of ASEAN, the preparation for 
accession to the Madrid Protocol and the establishment 
of co-operation on intellectual property between ASEAN 
and WIPO as well as trading partners such as the United 
States of America, Japan, the People’s Republic of China 
and the European Union. On the occasion of this official 
trip which took place during 11th - 5th October 2010, the 
National Office of Intellectual Property of Vietnam most 
kindly escorted delegates of the Department to Hue City 
for seeing Vietnamese hats for which a geographical 
indication has been registered.
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   กรมทรัพยสินทางปญญาไดเขารวมการประชุม 
Standing Committee on the Law of Patents (SCP) ครัง้ที ่
15 ระหวางวันท่ี 11 - 15 ตุลาคม 2553 ณ องคการทรัพยสนิ
ทางปญญาโลก (WIPO) นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด 
ซึ่งเปนการประชุมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณา 
ประเด็นตางๆ ในกฎหมายสิทธิบัตร โดยศึกษาหลักการและเหตุ
ผลของกฎหมาย ตลอดจนขอดี ขอเสีย ของระบบสิทธิบัตร 
ในดานตางๆ ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนากฎหมายสิทธิบัตร 
และระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรของประเทศสมาชิก  
 
    เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2553 คณะผูแทนจาก 
สำนักงานทรัพยสินทางปญญาเวียดนามและหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ ไดรับฟงการบรรยายภาพรวมของกรมทรัพยสินทาง 
ปญญา ระบบการรับจดทะเบียนระบบสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
ไทย แนวทางการพฒันาระบบส่ิงบงช้ีทางภูมศิาสตรใหเทยีบเทา 
มาตรฐานสากล การนำสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรมาเปนเครื่องมือ 
ทางการตลาดและสรุปผลการศึกษาดูงานสินคาระบบสิ่งบงชี้ 
ทางภูมิศาสตรไทย รวมท้ังไดศึกษาดูงานสินคาส่ิงบงชี้ทาง 
ภูมิศาสตรของไทย โดยเย่ียมชมเคร่ืองจักสาน พนัสนิคม ครก 
หินอางศิลา และสับปะรดศรีราชาณ จังหวัดชลบุรี 

 
  5. การปกปองทรัพยสินทางปญญาในตางประเทศ  
 กรมไดใหความสำคัญกับการปกปองสิทธิในทรัพยสิน 
ทางปญญาของไทยในตางประเทศ โดยท่ีผานมาไดประสานงาน 
ใหความชวยเหลือผูประกอบการไทยที่ถูกละเมิดทรัพยสิน 

ทางปญญาในตางประเทศ เชน กรณีการละเมิดเคร่ืองหมาย 
การคากระทิงแดง สาหรายเถาแกนอย ผลิตภัณฑบำรุงเสนผม 
BERINA เคร่ืองแกงสำเร็จรปู LOBO นำ้พรกิเผาตราแมประนอม 
ในประเทศ จีน ออสเตรเลีย และในภูมิภาคอาเซียน เปนตน  

 

 6. การจัดสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการคุมครอง 
ทรัพยสินทางปญญา 
    จัดประชุมสงเสริมและติดตามผลการสงเสริมการขึ้น
ทะเบียนฯ จัดทำคูมือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผูขอใชส่ิงบงชี้ 
ทางภูมิศาสตร รวมทั้งประชุมหารือการจัดระบบควบคุมภายใน
สนิคาสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร รวม 8 ครัง้ รวม 13 รายการสนิคา 
อาทิ ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห เครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด 
เครื่องปนดินเผาบานเชียง เปนตน 
 
    จดัสมัมนาใหความรูในหวัขอ “สิง่บงชีท้างภูมศิาสตร : 
แหลงทีม่าและการควบคมุคณุภาพ” ณ โรงแรม เจ.พ.ีเอม็เมอรลัด 
จังหวัดยโสธร 
 
  จัดนิทรรศการแสดงสินคาส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร
ไทยในงาน “เทศกาลไทย (Thai Festival) ครั้งท่ี 11” ณ 
สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุน ระหวาง 
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2553 โดยตัวอยางสินคาสินคาสิ่งบงชี้
ทางภูมศิาสตรทีก่รมฯ นำไปแสดง เชน มะขามหวานเพชรบูรณ 
สมโอนครชัยศร ีกาแฟดอยตุง เปนตน 
 

   จัดงานเสวนาในหัวขอ เรื่อง “คุยสบายสบาย 
เรือ่งกฎหมายลิขสิทธิใ์นแวดวงวรรณกรรม” เม่ือวนัที ่27 ตลุาคม 
2553 ณ หอง meeting room 4 ศูนยการประชุมแหงชาติสริกิติิ ์
กรงุเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูความ 
เขาใจเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ งานวรรณกรรม อีกทั้งเปนการ
แลกเปลีย่นความรู ความคดิเหน็ และประสบการณของผูเขารวม 
การเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสิขสิทธิ์ อันจะเปนประโยชนสำหรับ 
นักเขียน นักแปล สำนักพิมพ รวมถึงผูใชงานลิขสิทธิ์ ใหมีความ 

ประชุมคณะทำงานความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property 
Co-operation : AWGIPC Retreat) ระหวางวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2553 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 

50

AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:50AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:50 28/4/2554   10:38:4228/4/2554   10:38:42



  The Department of Intellectual Property 
participated in the 15th meeting of the Standing Committee 
on the Law of Patents held during 11th – 15th October 
2010 at the World Intellectual Property Organisation 
(WIPO) in Geneva, Switzerland. At this meeting, which 
was intended to hold discussions of issues under 
patent law, participants explored principles and rationales 
underlying patent law as well as pros and cons of patent 
systems in different aspects. This would contribute to 
the development of patent law and patent registration 
systems of WIPO Member States.

  On 20th - 22nd December 2010, The National
 Office of Intellectual Property of Vietnam and related
agencies were briefed on overview operations of the
Department of Intellectual Property, the geographical 
indications registration system of Thailand, approaches 
to developing the geographical indications system 
towards the international standard, the application of 
geographical indications as a marketing tool and the 
summary of study trips pertinent to geographical 
indications of Thailand. These delegates were also 
escorted to geographical origins in Chonburi Province 
for seeing well-known GI-products, namely basketworks 
of Panas Nikom, stone mortars of Ang Sila and pineapples 
of Sriracha.

 5. Protection of Intellectual Property in 
Foreign Countries 

 The Department of Intellectual Property has 
attached prime importance to the protection of Thai 
people’s intellectual property in foreign countries. To this end, 
extensive efforts were made for co-ordinating assistance to 
be rendered to Thai business operators whose intellectual
 property rights were infringed in foreign countries, as 
envisioned in the cases involving the infringement of the “Red 
Bull” trademark, “Taokae Noi” (Young Tycoon) trademark, 
“BERINA” hair treatment product trademark, “LOBO” curry 
paste trademark and “Mae Pranom” chili paste trademark, 
as to which infringements occurred in China, Australia and 
the ASEAN region. 

 6. Seminars in Dissemination of Intellectual 
Property-Related Knowledge The Department of 
Intellectual Property undertook several seminars in an 
effort to disseminate knowledge related to intellectual 
property, as brought out below.

  The Department of Intellectual Property held 
seminars aimed at promoting and following up the 
promotion of registration of geographical indications as 
well as the preparation of a work manual for member-users 
of geographical indications. At these seminars, discussions 
were also made on internal control systems in respect 
of products for which geographical indications were to 
be used. The seminars of this kind were indeed held on 
8 occasions, with the coverage of 13 items of goods 
including the jasmine rice of the Gula Rong Hai rice 
field, the pottery of Koh Kred and the pottery of Ban 
Chiang.

  The Department of Intellectual Property also 
organised a seminar on “Geographical Indications: 
Sources and Quality Control” at J.P. Emerald, Yasothorn 
Province. 

  At the 11th Thai Festival organised at Yoyogi 
Park, Tokyo, Japan during 15th – 16th May 2010, the 
Department of Intellectual Property held an exhibition of 
Thai GI-related products including sweet tamarind from 
Phetchabun, pomelos from Nakhon Chaisri and coffee 
from Doi Tung.

  On 27th October 2010, the Department of 
Intellectual Property organised a talk on “Easy Talk on 
Copyright Law in the Sphere of Literature” at Conference 
Room 4, Queen Sirikit National Convention Centre, 
Bangkok. This intriguing event, the opening ceremony 
for which was presided over by Director-General of the 
Department of Intellectual Property, was aimed at 
disseminating knowledge and understanding of copyright
law with respect to literary works and providing a 
practical forum for the exchange of knowledge, views and 
experience amongst participants in relation to copyright in 
the belief that such exchange would build and enhance, 
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เขาใจถึงบทบาทและความสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ ์ลดปญหา 
ขอพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ซึ่งมีผูสนใจเขารวมงานเสวนาประมาณ 120 คน 
 
   จัดการประชุมแกไขปญหาอุปสรรคในการคุมครอง 
ลิขสิทธิ์เพลงและการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง เมื่อวันที่ 28 
ตลุาคม 2553 ณ หองประชุม ชัน้ 13/4 กรมทรัพยสนิทางปญญา 
ไดจัดการประชุมแกไขปญหาอุปสรรคในการคุมครองลิขสิทธิ์ 
เพลงและการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง เพื่อพิจารณาปญหา 
รองเรียนของบริษัทจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงเก่ียวกับปญหา 
อุปสรรคในการคุมครองลิขสิทธิ์เพลงและการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ 
เพลงสำหรับการกำหนดมาตราท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา 
การจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงตอไป  
  

 2.1 โครงการ Creative King ดวยการนำพระอัจฉริย 
ภาพดานการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั ทัง้เรือ่งศลิปะ ดนตร ีและส่ิงประดษิฐ มาเผยแพร 
โดยการจดัทำภาพยนตรส้ันเฉลิมพระเกียรติฯ ความยาว 2 นาที 
เรือ่ง “อจัฉรยิะราชัน สรางสรรคเพ่ือปวงไทย” ซึง่จะทำการฉาย 
ในโรงภาพยนตรเครอืเมเจอร และ เอส เอฟ ทุกสาขา พรอมกัน 
ทั่วประเทศ เปนเวลา 2 เดือน เร่ิมตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 

จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2553 ซึ่ งรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร) เปนประธานในพิธี 
แถลงขาวเปดตัวโครงการฯ เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2553 

   การประชุมหารือระบบการควบคุมตรวจสอบส่ิงบงชี้ 
ทางภูมิศาสตร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ไดมีการประชุม 
หารือระบบการควบคุมตรวจสอบทั้งกระบวนการผลิต ในระดับ
กลุมผูผลิต และองคกรของผูผลิต ณ จังหวัดรอยเอ็ด มีผูเขา 
รวมประชมุ ประกอบดวย คณะกรรมการสมาคมการคา ขาวหอม
มะลิไทย ผูผลิต ผูประกอบการคาท่ีประสงคจะใชสิ่งบงชี้ 
ทางภูมิศาสตร ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห พาณิชยจังหวัด 
รวมท้ังผูแทนของจงัหวัดรอยเอ็ด สริุนทร ศรีสะเกษมหาสารคาม 
และยโสธร และเจาหนาทีห่นวยงานท่ีเกีย่วของกับสินคา ผลการ 
ประชุมหารือทำใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบถึงการวางระบบ 
การรักษามาตรฐานคุณภาพสินคาสิ่งบงชี้ทางภมูศิาสตร ตัง้แต 
กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ จนกระท่ังถึงการแสดงใหผู 
บริโภคทราบวาสินคามาจากแหลงผลิตน้ันๆ อันจะทำใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดตอคนในชุมชน ในการใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ิน และเปนเคร่ืองมือทาง 
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

 
การสงเสริมการสรางสรรคและใชประโยชน 
ทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 2 

52

AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:52AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:52 28/4/2554   10:38:4928/4/2554   10:38:49



on the part of writers, translators, publishers and users of 
copyrighted works, awareness of roles and the importance 
of the copyright law and help reduce disputes related 
to copyright in literary works in the future. 

  On 28th October 2010 at the Conference Room 
13/4 of the Department of Intellectual Property , a meeting 
was held by the Department for haring and finding 
solutions to problems in relation to the protection of 
copyrights in songs and collection of royalties for the 
use of songs. The meeting was indeed an immediate 
response to complaints, addressed to the Department 
by collecting firms, concerning problems and obstacles 
surrounding the protection of copyrights in songs and 
collection of royalties for their use and was intended 
to arrive at appropriate measures as solutions to the 
ensuing problems. 

 A consultation meeting on practical systems 
for monitoring and examining geographical indications 
was held by the Department of Intellectual Property 
on 21st December 2010. The consultation embraced 

the entire production processes amongst producers 
and their establishments. The meeting took place 
in Roi-ed and had the audience including members 
of Thai Jasmine Rice Trading Associations, producers 
and business operators intending to use geographical
indications for jasmine rice of the Gula Rong Hai rice 
field, Provincial Commerce Official, representatives 
of Roi-ed Province, Surin Province, Mahasarakham 
Province and Yasothorn Province, and officials of 
agencies concerned with GI-related products. As a 
consequence of this consultation meeting, participants 
were well informed of the geographical indication system 
as well as the maintenance of standards and qualities 
of products related to geographical indications in the 
entirety of processes ranging from the process of production 
to the logistics and management and to methods for 
creating public awareness that particular products are from 
particular geographical origins, which would in turn benefit 
local residents, who use geographical indications as an 
efficient tool for boosting local development as well as 
marketing local products.    

Promotion of Creation and Commercial 
Exploitation of Intellectual Property 2 

 2.1 Creative King Project The Department 
of Intellectual Property organised the “Creative King 
Project”. This project subsisted in the making of a 2-
minute-long short film entitled “King of Genius for the 
Thai People”  in honour of the genius of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej in relation to the royal creation 
of intellectual works including artistic works, musical 
works and inventions. This short film would be screened 
in all cinema halls within the Major and SF Groups on 

the same date of commencement all over the countries 
for the period of 2 months as from 14th February 2010 

through 14th April 2010. In this instance, Deputy Minister 
of Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra) presided over 

the Press Release for an inauguration of this project on 
10th February 2010.  
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 2.2 การใหความรูด านทรัพยสินทางปญญา 
(Educate) 
 2.2.1 กรมจัดทำหนังสือการตูนซีรี่สสอดแทรกความรู 
เร่ืองเศรษฐกจิสรางสรรค จำนวน 4 ตอน ตอนละ 100,000 เลม 
และรฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณชิย (นายอลงกรณ พลบุตร) 
พรอมอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาและคณะไดนำหนังสือ 
ดังกลาวมอบแกนายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2553 
ณ ทำเนียบรัฐบาล เพ่ือแจกใหเยาวชนในงานวันเด็กประจำป 
2553 ในวันท่ี 9 มกราคม 2553 ซึ่งในอนาคต ยังมีแผน 
ดำเนินกจิกรรมอืน่ๆ เชน เพิม่กจิกรรมสรางสรรคในหลกัสตูรการเรยีน 
การสอน จดัใหมวีชิาเรียน ตำราเรียนเกีย่วกับเศรษฐกจิสรางสรรค
และทรัพยสินทางปญญา เพื่อสรางรากฐานดานความคิด 
สรางสรรคใหระบบการศึกษาไทย รวมถึงการสนับสนุนทักษะ 
ชางเฉพาะทางท่ีเกี่ยวกับการออกแบบ ดีไซน ศิลปะแขนงตางๆ 
 
 2.2.2 จัดงานวันทรัพยสินทางปญญาโลก (World IP 
Day) ผานนิทรรศการผลงานทรัพยสิน ทางปญญาในพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2553 ซึ่งTheme 

ของงานในครั้งนี้คือ “นวัตกรรมเชื่อมโลก” หรือ “Innovation-
Linking the World” มีผูเขารวมงานจำนวน 150 คน กิจกรรม 
ภายในงาน ไดแก การแสดงนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหวักบัทรัพยสนิทางปญญา ปาฐกถาพิเศษในโอกาส World IP 
Day :Creative and Innovation Link โดยรฐัมนตรีชวยวาการฯ 
การเสวนาวิชาการเร่ือง ”อินเตอรเน็ต : แหลงละเมิดทรัพยสิน 
ทางปญญายคุใหม” และ การแสดงผลงานการประกวดออกแบบ 
บรรจุภัณฑขนมไทย ผลงาน Art Thinking of Junior IP 
Ambassador และผลงานทรพัยสนิทางปญญาของคนไทย 
 

 2.2.3 สราง Public Awareness และใหความรูดาน
ทรัพยสินทางปญญา (Educate) เพื่อสงเสริมการสรางสรรค 
ทรัพยสินทางปญญา และเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการโดย
มกีารจัดอบรม/สัมมนาอยางตอเนือ่ง สำหรับหลกัสตูรสำคญัไดแก 
 - การสืบคนจากฐานขอมูลสิทธิบัตร เพื่อสงเสริมการ 
สรางสรรคและใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาเชิงพาณิชย 
และเพิ่มชองทางในการใหบริการขอมูลจากเอกสารสิทธิบัตร 
โดยอบรมท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคจำนวน 13 ครั้ง มีผูเขา
รับการอบรม 707 คน 
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 2.2 IP Education The Department of Intellectual 
Property has made continual efforts in educating 
members of the public on intellectual property. To 
this end, several activities were undertaken by the 
Department, as summarised below.

 2.2.1 Cartoon Series The Department of 
Intellectual Property caused to be published cartoon 
series with a view to educating children on creative 
economy. The series consisted of 4 episodes, with 100,000 
copies being published for each episode. On 5th January 
2010, Deputy Minister of Commerce (Mr. Alongkorn 
Pollabutra) together with Director-General of the 
Department of Intellectual Property and other officials of 
the Department presented these cartoon books to Prime 
Minister at the Governmnet House for distribution to 
children on the National Children’s Day on 9th January 
2010. In effect, the Department of Intellectual Property 
also planned to pursue many other activities pertinent 
to the promotion of creative economy, as reflected, for 
example, in the inclusion of creative economy and intel-
lectual property into national curricular, school subjects 
and textbooks for instilling into pupils and students a 
good intellectual foundation related to creative thinking 
and also in the promotion of specific skills in designing 
and various branches of arts. 

 2.2.2 World IP Day The Department of 
Intellectual Property organised the IP Day event on 
26th April 2010. This year, IP Day Fair, the opening 
ceremony for which was presided over by Deputy 
Minister of Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra), was 
proceeded under the “Innovation-Linking the World” 
theme and was attended by approximately 150 persons.  
Activities at this event consisted of an exhibition of the 
leading roles of His Majesty King Bhumibol Adulyadej in 
relation to intellectual property, a keynote speech on “IP 
Day : Creative and Innovation Link” by Deputy Minister of 
Commerce, a talk on “Internet : The New Age of 
Intellectual Property Infringement” attended by 
approximately 50 participants, exhibitions of packaging 
designs for Thai desserts, of Art Thinking of Junior IP 
Ambassadors and of intellectual property works of Thai 
people.

 2.2.3 Public Awareness of and Education 
on Intellectual Property The Department of 
Intellectual Property made fullest attempts in creating 
public awareness of, and educating the public on, 
intellectual property. In this instance, many activities 
have been undertaken by the Department of Intellectual 
Property to promote the creation of intellectual property 
and added values to goods and services. Training and 
seminars have been put in place, including the following:  

 - Training on Patent Database Search. The 
training on patent database search was made available 
by the Department of Intellectual Property with a view 
to promoting the creation and commercial exploitation 
of intellectual property as well as enhancing service 
channels through which patent data may be publicly 
accessible. The training took place on 13 occasions both 
in the central part of the country and in other provinces, 
with the total of 707 trainees.

 - Training on Trademarks Searching Techniques. 
The Department of Intellectual Property provided the 
training on trademarks searching techniques in an 
attempt to promote proper knowledge and understanding 
as to how to make appropriate trademarks capable of 
creating market value and added value 
for goods and services. 
This training was 
o rgan i sed on 
5 occasions at 
the Department’s 
Training Centre, 
with the total of 
100 trainees.
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 - เทคนิคการสืบคนสารบบเคร่ืองหมายการคา เพ่ือ 
เสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดทำเคร่ืองหมายการคาท่ี 
เหมาะสม สามารถนำไปใชในการสรางตลาดและเพิ่มมูลคาให
กับสินคาและบริการของตน มีการอบรม ณ ศูนยฝกอบรมกรม
ทรัพยสินทางปญญาแลว 5 รุน มีผูเขารับการอบรม 100 คน 
 - สงเสริมทรัพยสินทางปญญาสูองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 
สือ่มวลชนทองถ่ิน มคีวามรูความเขาใจเร่ืองทรพัยสนิทางปญญา 
อยางถูกตอง และสามารถนำความรูทีไ่ดรับไปเผยแพรสูประชาชน 
ในพืน้ทีไ่ดอยางกวางขวาง มกีารอบรมในสวนภูมภิาค รวม 3 ครัง้ 
มีผูเขารับการอบรม 282 คน 
 - การใชประโยชนจากขอมูลสิทธิบัตรโดยใชฐานขอมูล 
DII และ WIPS เพือ่เผยแพรและประชาสัมพนัธการใชประโยชน 
จากฐานขอมูลในการนำไปใชประโยชนดานการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีนวัตกรรมมากขึ้น โดยจัดสัมมนาจำนวน 2 คร้ัง 
มีผูเขารวมสัมมนา 309 คน 

 2.2.4 จัดงาน Creative IP Fair & CLEA 2010 เม่ือ
วันที่ 3-5 กันยายน 2553 ณ สยามพารากอน วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดชื่นชมพระปรีชาสามารถดานทรัพยสิน 

ทางปญญาของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวและพระบรม 
วงศานุวงศ รวมท้ัง กระตุนใหคนรุนใหมเห็นความสำคัญของ 
การสรางสรรค การคุมครอง และใชประโยชนจากทรัพยสิน 
ทางปญญา โดยในงานมีกิจกรรมท่ีดำเนินการ ดังนี้ 
 1) จดัแสดงนิทรรศการแสดงผลงานทรพัยสนิทางปญญา 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ  

 2) จัดประกวดผลงานสรางสรรค Young Creative 
Awards ไดแก 1) การออกแบบและลงสีลงบนคาแรกเตอร CE 
2) การออกแบบคาแรกเตอร อัตลักษณของกีฬา มวยไทย 3) 

การออกแบบสินคาจากภาพลักษณของผีตาโขน 4) การนำ 
ภาพลักษณของคาแร็กเตอรหนูแจวไปใชในการออกแบบ 
ลวดลายบนสินคา 

 3) จัดนิทรรศการแสดงผลงานทรัพยสินทางปญญาและ
การจำหนายสินคาทรัพยสินทางปญญา  
 4) จัดคลินิกใหคำปรึกษาแนะนำและรับคำขอเกี่ยวกับ 
ทรัพยสินทางปญญา โดยมีผูมาย่ืน คำขอจดทะเบียนทรัพยสิน 
ทางปญญา รวม 111 คำขอ ทั้งนี้กรมฯ ใหทุนสนับสนุน 
คาธรรมเนียมการยื่นคำขอฯ จำนวน 69,000 บาท  
 5) จดัสัมมนาใหความรูเกีย่วกบัทรพัยสนิทางปญญา เชน   
”การ ตูนแอนิ เมชั่น :  คนไทยก็ทำไดออกแบบให โดนใจ 
Packaging Design for success” “ดอูยางไรวาใชของปลอม” 
เปนตน โดยมีผูเขารวม จำนวน 708 คน  
  
  2.2.5 เสวนาเร่ือง “เสนทางผาไหมยกดอกลำพูนสู 
สากล” ใหกับสือ่มวลชนไดรับฟง ณ จงัหวดัเชียงใหม – ลำพนู 
เมื่อวันท่ี 8-9 ตุลาคม 2553 นำสื่อมวลชนขึ้นเหนือเพ่ือเยี่ยม 
ชมอุตสาหกรรมสรางสรรค และ สิง่บงชีท้างภูมิศาสตร ทรพัยสนิ 
ทางปญญาท่ีชวยเพ่ิมมูลคาใหกับเศรษฐกิจไทย และนำทีม 
สือ่มวลชนเยีย่มชมพพิธิภัณฑผาทอหรภุิญชยั จงัหวดัลำพนู และ 
วธิกีารทอผา วงจรการเติบโตและขัน้ตอนการผลติเปน หมอนไหม 
รวมถึงชมความสวยงามของผาไหมยกดอกลำพูน และผาทอมือ 
หลากหลาย ณ สถาบัน หริภัญชัย พรอมน้ีไดรับเกียรติจาก 
วทิยากรพเิศษอาจารยเผาทอง ทองเจอื ผูเชีย่วชาญและทรงคณุวุฒ ิ
ดาน ผาทอและศิลปวัฒนธรรมไทย คณุประทีป มศีลิป รองอธิบด ี
กรมหมอนไหม คุณพรระวี ภูเจริญ รองนายกองคการบริหาร 
สวนจงัหวัดลำพูน และคุณธีโชติ สุนทรารักษ ประธานคลัสเตอร 
สิ่งทอ จังหวัดลำพูน  
 
 2.3 การสงเสริมการบริหารจัดการสิทธิและใช 
ประโยชนทรัพยสินทางปญญา 
 2.3.1 จัดงาน Creative Thailand – Pattaya 
International Week 2010 ระหวางวันท่ี 8- 10 เมษายน 
2553 ณ Central Festival Pattaya Beach จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมกับหนวยงานภาครฐั เชน การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
เมอืงพัทยา สมาคมอุตสาหกรรมถายแบบและผูประกอบการไทย 
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

พาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร) ใหเกียรติ เปนประธานในพิธี 
เปดงาน เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2553 วัตถุประสงคการจัดงาน 
เพือ่เผยแพรประชาสัมพันธ ตราสัญลักษณผาไหมไทยเครือ่งหมาย 

นกยงูซ่ึงเปนตราพระราชทาน และไดรับจดทะเบียนเครือ่งหมาย 
รับรองผาไหมไทยจากกรมฯ ตลอดจนเพื่อใหผูประกอบการไทย 
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 - Training on Promotion of Intel lectual 
Property towards Local Government Organisations. The 
Department of Intel lectual Property provided 
administrators of local government organisations 
as well as those engaging in the local mass media 
business with training on intellectual property in the 
hope that these trainees became equipped with proper 
knowledge and understanding of intellectual property 
and able to pass on the knowledge acquired to local 
residents extensively. The training of this kind was held 
on 3 occasions and was attended by 282 trainees. 
 - Seminar on “Exploitation of Patent Data through 
DII and WIPS Databases”. The Department of Intellectual 
Property organised a seminar on “Exploitation of Patent 
Data through DII and WIPS Databases” in an endeavour 
to disseminate the utilisation of the Derwent Innovation 
Index Database (DII) and the Web of Science database 
(WIPS) and enable Thai people to use these databases for 
research and development leading to a greater number 
of innovative products. These seminars took place on 2 
occasions and were attended by 309 participants.

 2.2.4 Creative IP Fair & CLEA 2010 On 3rd - 5th 
September 2010 at the Siam Paragon, the Department 
of Intellectual Property held the Creative IP Fair & CLEA 
2010 in order to offer general members of the public 
opportunities to appreciate greatest talents of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej as well as the royalties in the 
sphere of intellectual property and also encourage the 
new generations to realise the importance of the creation 
of intellectual property works as well as the protection 
and exploitation of intellectual property. The following 
activities were indeed part of this grand event:
 1) the exhibition of intellectual property works 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej as well as the 
royalties;
 2) the Young Creative Awards Contest at which 
intellectual property works in the following : (1) CE
character design and painting, (2) the character design 
for the Thai boxing, (3) the designing products from the 
look of Thai Phee Taa Khone and (4) the application of 
the “Little Chaew” character on products;

 3) the exhibition of intellectual property works 
and distribution of intellectual property. 
 4) the IP Consulting Clinic for giving advice 
on matters related to intellectual property and also for 
receiving applications for registration or notification of 
intellectual property works (In this instance, this 
Consulting Clinic received 111 applications and
 5) seminars intellectual property, such as 
“Animations: Thai People Can Do Just Well”, 
“Packaging Design for Success” and “How to 
Distinguish Counterfeits from Genuine Products”, 
with the total of 708 participants.
 From 3rd through 5th September 2010, 11,611 
persons visited the Fair for viewing exhibitions, receiving 
consulting services and joining other activities.

 2.2 .5 Ta lk on “The Avenue towards 
Internationalisation of Lampoon Silk Cloth” 
On 8th and 9th October 2010, The Department of 
Intellectual Property led mass media agents on a 
study trip to Northern Thailand for visiting creative 
industries and products using geographical indications 
as an efficient instrument towards added value to the 
Thai economy and also visiting Hariphunchai Woven 
Cloth Museum in Lampoon Province to see weaving 
procedures, the growth cycle and processes of 
production of silkworm cocoons and the splendor of 
Lampoon silk cloth and various types of woven cloth 
at this Museum. On this occasion, the Department of 
Intellectual Property organised a talk on “The Avenue 
towards Internationalisation of Lampoon Silk Cloth” 
for mass media agents in Chiangmai and Lampoon. 
In this connection, the Department was privileged 
in having as distinguished speakers for this talk 
Mr. Paothong Thongjua, who is an expert in woven cloth 
and Thai arts and cultures, Mr. Prateep Meesilpa, Deputy 
Director-General of the Queen Sirikit Department of 
Sericulture, Mr. Pornrawee Phoocharoen, Vice President 
of the Changwad Administrative Organisation of Lampoon 
and Mr. Theechote Soontararak, President of the Textile 
Cluster of Lampoon. 

 2.3 Promot ion of Management and 
Exploitation of Intellectual Property

 2.3.1 Creative Thailand - Pattaya International 
Week 2010 The Creative Thailand - Pattaya International 
Week 2010 was organised by the Department of 
Intellectual Property during 8th - 10th April 2010 at Central 
Festival Pattaya Beach, Chonburi Province, in association
with public-sector agencies such as the Tourism 
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ภาคเอกชนไทย และตางประเทศ ไดเห็นถึงศักยภาพของสินคา
ผาไหมไทยท่ีไดรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายนกยูง ซึ่งไดรับ 
การออกแบบและตดัเย็บโดย นกัออกแบบและชางฝมอืไทย เปน 
ที่ยอมรับในระดับสากลและไดรับการคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยตามแนวเศรษฐกิจ 
สรางสรรค กิจกรรมภายในงานประกอบดวย นิทรรศการทรัพย
สินทางปญญาในพระปรมาภิไธย และการเดินแบบในชุดผาไหม
โดยดีไซนเนอรช้ันนำ โดยไดรับเกียรติจากภริยาเอกอัครราชทูต 
14 ประเทศ รวมเดินแบบและสรางสถิติแคทวอลคที่ยาวที่สุด 
ในโลก (Guinness Book of Word Record Catwalk) ดวย 
ความยาว 1.5 กิโลเมตร 

 
 2.3.2 ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) วา
ดวยการพัฒนาธุรกิจสหกรณไทยสรางสรรค (Creative  
CO-OP) โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นาย 
อลงกรณ พลบตุร) ใหเกียรติเปนสกัขพียานการลงนาม ระหวาง 
หนวยงานกระทรวงพาณิชย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรม 
ทรัพยสินทางปญญา และกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
รวมกับกรมสงเสริมสหกรณและสันนบิาตรสหกรณแหงประเทศ 
ไทย เมือ่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุม 30410 สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงพาณิชย การลงนามดังกลาวเพื่อแสดงเจตจำนง 
รวมกันในการท่ีจะพัฒนารูปแบบธุรกิจ สรางภาพลักษณ และ 
ตราสินคาสหกรณไทย อันเปนการสรางสรรคธุรกิจสหกรณไทย
นำพาชุมชนไทยสูสากล ในสวนของกรมทรัพยสินทางปญญาได
ตกลงใหความรวมมือสนับสนุนการพัฒนาความรูดานทรัพยสิน
ทางปญญาใหผูบริหารและสมาชิกสหกรณ รวมท้ังสงเสริมและ
สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เพ่ือคุมครอง 
สิทธิและผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญา 
 

 2.3.3 ใหบริการในตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา 
เพื่อสงเสริมใหคนไทยนำทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน 
ในเชิงพาณิชย ขยายชองทางและโอกาสในการเจรจาธุรกิจ 
โดยใหบริการซ้ือ-ขายทรัพยสินทางปญญา ผานทางเว็บไซต 

www.thaiipmart.com โดยตัง้แตเดอืนตลุาคม 2552 - กันยายน 
2553 มีเจาของทรัพยสินทางปญญาแจงความจำนงเสนอขาย 

ทรัพยสินทางปญญา จำนวน 326 คำขอ  
งาน Creative Thailand – Pattaya International Week 2010 
ระหวางวันที่ 8- 10 เมษายน 2553 ณ Central Festival Pattaya 
Beach จังหวัดชลบุรี 
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Authority of Thailand,  Pattaya City Administration, Modelling 
Industry Association and other Thai business operators 
as well as private-sector agencies. This event, which was 
indeed graced by the presence of Deputy Minister of 
Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra) who presided over the 
opening ceremony on 9th April 2010, was intended 
to promote public awareness of the Peacock Mark 
which has been royally designed and registered 
with the Department of Intellectual Property as a 
certification mark for Thai silk. It was also intended that 
Thai entrepreneurs as well as Thai and foreign private 
sectors would appreciate the high potential of Thai-silk 
products certified by the Peacock mark and designed 
and tailored by Thai people and that such products 
would gain international recognition and would have 
intellectual property rights subsisting therein protected 
and commercially exploited along the line of the creative 
economy concept.  The activities at this grand event 
consisted of an exhibition of royally created intellectual 
property works and a fashion show of Thai-silk dresses 
designed by world-class designers. Remarkably, this 
fashion show was not only graced by the participation 
of spouses of foreign ambassadors of 14 countries 
as honourable models but also made a history in the 
Guinness Book of World Record for its longest catwalk 
(1.5 kilometres).

 2.3.2 Conclusion of an MOU on Creative 
CO-OP On 7th May 2010 at the Conference Room 30410 
of the Office of Permanent Secretary for Commerce, an 
MOU on Creative CO-OP was officially signed amongst 
agencies of the Ministry of Commerce (the Department of 
Business Development and the Department of Intellectual 
Property), the Co-operatives Promotion Department of 
the Ministry of Agriculture and Co-operatives and the 
Co-operative Leagues of Thailand. The signing of this 
MOU, which was graciously witnessed by Deputy Minister 
of Commerce (Mr. Alongkorn Plloabutra), was intended 
to demonstrate the mutual commitment towards the 
development of business forms and styles, business 
profiles and branding in respect of products produced by 
Thai co-operatives in the hope that such development would 
contribute to creativity of the co-operative business of 
Thailand and bring the Thai community to an international 
arena. As far as the Department of Intellectual Property 
was concerned, the Department agreed to contribute to 
this commitment through developing knowledge related 
to intellectual property for executives and members 
of co-operatives and also promoting and encouraging 
registration of intellectual property for the protection of 
rights and benefits emanating therefrom.  

 2.3.3 Intellectual Property Central Market 
(IPCM) The Intellectual Property has offered channels 
and opportunities for business negotiations leading to 
sales and purchases of intellectual property, through 
the specially established website (www.thaiipmart.com), 
which serves as the IP Central Market.  In this connection, 
as from October 2010 through September 2010, 326 
intellectual property works have been marketed through 
this online central market. 

 2.3.4 IP Mart Award Contest 2010 For the 
purpose of promoting creation of intellectual property 
works by students of higher educational institutions 
and encouraging them to make public presentation of 
intellectual property works created through their 
educational research and development (in particular, 
creative works aimed at commercialisation and trading 
via the IP Central Market), the Department of Intellectual 
Property organised the IP Mart Award Contest 2010 as 
to which students could prepare their business plans 
and submit them for competition. Winners of awards 
would receive trophies and scholarships. This Contest 
was joined by 13 teams from 10 higher educational 
institutions. The ceremony for granting awards and 
certificates by the Department of Intellectual Property 
was held on 9th February 2010 at IMPACT Arena, Muang 
Thong Thani. 
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 2.3.4 ประกวดเขียนแผนธุรกิจ IP Mart Award 
2009 เพือ่สงเสริมและสนับสนนุใหนสิติ นักศกึษา ทีก่ำลงัศกึษา 
ในระดับอุดมศึกษาไดนำเสนอผลงานทรัพยสินทางปญญาที่ 
สรางสรรคจากการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะกลุมผลงานท่ี 
ตองการเสนอขายและนำมาเขาตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา 
ไปจัดทำเปนแผนธุรกิจ ชิงโลและทุนการศึกษา มีนักศึกษา 
ประกวดเขียนแผนธุรกิจจำนวน 13 ทีม จาก 10 สถาบัน โดย 
กรมฯ จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรรับรองจากกรม 
ทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 ณ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 
 
  2.3.5 ดำเนินโครงการสงเสริมทรัพยสินทางปญญา 
เพื่อการคาและการลงทุน โดยจัดอบรมเสริมสรางศักยภาพ 
ผูประกอบการเจาของทรพัยสินทางปญญา เพือ่สรางโอกาสและ 
เพิ่มศักยภาพใหผูประกอบการเจาของทรัพยสินทางปญญาให 
สามารถเขาสูแหลงเงินทุนในระบบ และขยายโอกาสในการ 
ประกอบอาชีพและธุรกิจ จำนวน 4 รุน มีผูเขาอบรมรุนละ 30 
คน รวม 120 คน รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 7 - 18 มิถุนายน 
2553 ณ จงัหวัดเชียงใหม รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 5 - 23 กรกฎาคม 
2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
รุนที่ 3 ระหวางวันท่ี 10 - 27 สิงหาคม 2553 ณ จังหวัดชลบุรี 
และรุนที่ 4 ระหวางวันท่ี 23 - 10 กันยายน 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 2.3.6 การจัดหนวยบริการทรัพยสินทางปญญา 
เคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแก 
ผูประกอบการและประชาชนในสวนภูมิภาค ในการบริการให 
คำปรึกษาแนะนำและรับคำขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

เคลื่อนที่ พรอมใหทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมในการยื่นคำขอ 
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา มีกำหนดจัดหนวยบริการ 
จำนวน 7 ครั้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 21 จังหวัด โดยต้ังแตเดือน 
ตุลาคม 2552 - สิงหาคม โดยมีผูยื่นคำขอจำนวน157 คำขอ 
และขอรับคำปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญาจำนวน 88 ราย 
นอกจากน้ี เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553 กรมฯ โดยศูนยทรัพยสิน
ทางปญญาไดสงเจาหนาท่ีไปประจำที่สำนักงานพาณิชยจังหวัด
ขอนแกนและจังหวัดเชียงใหม เพ่ือทำหนาที่รับคำขอทรัพยสิน
ทางปญญาในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกลเคียง 
  
 2.3.7 โครงการ IP Champion 2010 กรมฯ ไดจัดทำ
โครงการคัดเลือกผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จในการนำ
ทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ( IP 
Champion 2010) เพ่ือสงเสริมเจาของทรัพยสนิทางปญญาและ 
ผูประกอบการใหมีการสรางสรรคและนำทรัพยสินทางปญญา 
ไปพัฒนาตอยอด เพื่อสรางประโยชนในเชิงพาณิชย ซึ่งจะเปน

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของประเทศ 
และเปนตนแบบในการสรางสรรคผลงานทรัพยสินทางปญญา 
ใหแกผูประกอบการอ่ืนๆ ทัง้นี ้ไดจัดพธิมีอบโลประกาศเกียรติคุณ 
แกผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำทรัพยสินทาง 
ปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย (IP Champion) 3 ประเภท 
สาขา จำนวน 17 ราย เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเปนวัน 
คลายวันสถาปนากรมทรัพยสินทางปญญาครบรอบ 18 ป ดังนี้ 
1.1) ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จำนวน 5 ราย  
 ประกอบดวย  
 (1) บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด 
 (2) บริษัท ไอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
 (3) บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 

งาน Creative IP Fair & CLEA 2010 เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2553 ณ สยามพารากอน 
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 2.3.5 Intellectual Property Promotion for 
Trade and Investment Project The Department 
of Intellectual Property organised training aimed at 
building and strengthening business potential of 
entrepreneurs owning intellectual property in order 
that those entrepreneurs could have wider sources 
of funding and enhance their business opportunities. 
This training was conducted on 4 occasions, with 4 
Classes of trainees and 30 trainees for each Class, with 
the total number of 120 trainees altogether. Class-1 
training took place from 7th - 18th June 2010 in Chiangmai. 
Class-2 training was held from 5th - 23rd July 2010 at 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 
Class-3 training was organised from 10th - 27th August 
2010 in Chonburi and, finally, Class-4 training was run 
from 23rd - 10th September 2010 at King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok.

 2.3.6 IP Mobile Units In a continued 
endeavour to offer entrepreneurs and the general public in 
provincial areas of the country convenience in contacting 
the Department of Intellectual Property with regard 
to intellectual property, the Department provided 
Mobile Units for giving advice related to intellectual 
property and for receiving applications for registration of 
intellectual property. In effect, the Department of Intellectual 
Property also granted certain financial support to 
applicants. These mobile units were launched on 7 
occasions in 21 different provinces from October 2009 
to August 2010. Indeed, the Mobile Units received 157 
applications and were approached by 88 persons 
for advice on matters related to intellectual property. 
In addition, in February 2010, the Department of 
Intellectual Property sent officials to be based at the 

Office of Commerce in Khonkaen and Chiangmai for 
receiving applications pertinent to intellectual property 
in those provinces and neighbouring provinces.

 2.3.7 IP Champion 2010 Award Event 
in Celebration of the 18th Anniversary of the 
Department’s Inauguration The Department of 
 Intellectual Property held the IP Champion 2010 Project 
under which Thai entrepreneurs with recognised success 
in commercial exploitation of intellectual property were 
selected to be awarded the IP Champion Award. This 
project was aimed at encouraging intellectual property 
owners and entrepreneurs to create intellectual property 
works and make further development from existing 
intellectual property in the interest of commercial values 
as well as enhanced competiveness of the country. The 
project would also provide other entrepreneurs with 
inspirations for creating intellectual property works. 
At the awarding ceremony held on the Department of 
Intellectual Property’s 18th anniversary of its inauguration, 
i.e. 3rd May 2010, 17 entrepreneurs were granted the IP 
Champion Award in 3 categories of intellectual property 
works, as described below.
1.1) Patent and Petty-Patent Category : - 5 awardees
  as follows:
 (1) S.B. Furniture Co. Ltd.
 (2) I’m International Co. Ltd.
 (3) Nawa Plastic Industries Co. Ltd.
 (4) Plan Creation Co. Ltd.
 (5) Practica Co. Ltd.
1.2) Trademark Category : - 5 awardees as follows:
 (1) Siam Cement Public Company Limited
 (2) TOA Paint (Thailand) Co. Ltd.
 (3) Thai Airways International Public Company  
  Limited
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 (4) บริษัท แปลน ครีเอชั่นส จำกัด 
 (5) บริษัท แพรคติกา จำกัด 
1.2) ประเภทเครื่องหมายการคา จำนวน 7 ราย  
 ประกอบดวย 
 (1) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
 (2) บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด 
 (3) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 (4) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด 
 (5) บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟูดส จำกัด (มหาชน) 
 (6) บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด 
 (7) บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 
1.3) ประเภทลิขสิทธิ์ จำนวน 5 ราย ประกอบดวย 
 (1) บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 
 (2) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 
 (3) บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) 
 (4) บริษัท สีทอง 555 จำกัด 
 (5) บริษัท ลิทเทิล แบร แอนด เฟรนด จำกัด 
 
 2.4 นโยบายเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative 
Thailand) ภายใตนโยบายแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 
 2.4.1 นายอลงกรณ พลบุตร รัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงพาณิชย ใหเกียรติเปนประธาน สักขีพยานในพิธี 
ลงนามบันทึกความตกลงวาดวยความรวมมือการพัฒนาโครงการ 

Thailand Planet ระหวาง กรมทรัพยสินทางปญญา โดย นาง
ปจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และบริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย นายสมพล จนัทรประเสรฐิ 

รองกรรมการผูจัดการบริษทั กสท.  

 วตัถุประสงคของการจดังานดังกลาว เพือ่ขบัเคลือ่นพันธ 
สัญญาเศรษฐกิจสรางสรรคของรัฐบาลในการท่ีจะส่ือสารและ 
สนบัสนุนธรุกจิทกุภาคสวน ตลอดจนนำเอาทรัพยสนิทางปญญา 
มาตอยอดเพ่ือเพิม่มูลคาในเชงิพาณิชย ซึง่ในฐานะเปนนิตบุิคคล 
และหนวยงานของรัฐ โครงการดังกลาวสามารถดำเนินการได 
อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ งานดังกลาวจัดขึ้น ณ 
บริษัท กสท. โทรคมนาคม บางรัก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 
 

 2.4.2 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปน 
ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย เศรษฐกิจสรางสรรค 
แหงชาติ (กศส.) คร้ังที ่1/2553 พรอมดวย นายอลงกรณ พลบตุร 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย นางปจฉิมา ธนสันติ 
อธบิดกีรมทรพัยสนิทางปญญา และตวัแทนจากภาครฐัและเอกชน 
เขารวมประชุม ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบแตงตั้งรัฐมนตรีชวย 
วาการกระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร) เปนประธาน
คณะกรรมการบริหารสำนักงานเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ 
(กบศส.)  
 
 2.4.3 นายอลงกรณ พลบุตร รัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงพาณิชย พรอมดวย นางปจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญาไดเดินทางไปเปดงาน “Thai Rice Road 
Show”การสงเสริมภาพลักษณและบริโภคขาวไทย ณ นคร 
กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 ซึง่งานดังกลาวเปนหน่ึงในโครงการเศรษฐกิจสรางสรรค 
ของรัฐบาล วัตถุประสงคในการ จัดงาน เพ่ือสงเสริมใหชาว 
ตางชาติเกิดความนิยมและตองการบริโภคขาวไทยมากขึ้น 
สงเสริมจุดแข็งให ขาวไทย จากการขายขาวเปนตันใหเปลี่ยน 
ขายขาวเปนถงุ ภายในงานไดมีการจดั Talk show เร่ืองคณุสมบตัิ
ขาวไทย พรอมทั้งสาธิตการทำอาหารไทย โดยเชฟหมึกแดง 

งาน Creative IP Fair & CLEA 2010  
เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2553 ณ สยามพารากอน 
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 2.4.2 Meeting of the National Creative 
Economy Policy Commission (NCEC) On 14th 
October 2010 at Budgetary Appropriations Conference 
Room, Parliament Building 3, Floor 3, Mr. Abhisit 
Vejjajiva, Prime Minister, chaired the Meeting of the National 
Creative Economy Policy Commission (NCEC) No. 1/2010. 
The meeting was also attended by Deputy Minister of 
Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra), Director-General 
of the Department of Intellectual Property (Mrs. Pajchima 
Tanasanti) and representatives from the public and 
private sectors. At this meeting, Deputy Minister of 
Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra) was appointed 
President of the Executive Committee of Thailand 
Creative Economy Agency (TCEA) and Advisor to Deputy 
Minister of Commerce (Dr. Karndee Liewpairoj) was 
appointed Director of TCEA.

 2.4.3 Thai Rice Road Show Deputy Minister
of Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra), together 
with Director-General of the Department of Intellectual 
Property (Mrs. Pajchima Tanasanti), made an official trip 
to Guangzhou, the People’s Republic of China, for the 
opening of the “Thai Rice Road Show” held in promotion 
of the reputation and consumption of Thai rice.

 This show was, in effect, one of the activities in 
pursuit of the Creative Thailand Policy initiated by the 
Government. The prime objectives lay in the promotion 
of popularity and consumption of Thai rice by foreigners 
and the endorsement of strengths of Thai rice. In this 
connection, the sale of rice by ton has been encouraged 
to be replaced by the sale by sack. The activities 
of particular interest organised at this road show 
event included a talk show on the topic related to 
leading characteristics of Thai rice and Thai cooking 
demonstration by Mc Dang Chef (M.L. Sirichalerm 
Svastiwad). With kindest co-operation from the public 
and private sectors both in Thailand and the PRC, 

 (4) Charoen Pokphand Group Co. Ltd. (CPF)
 (5) Thai President Food Public Company   
  Limited
 (6) LA Bicycle (Thailand) Co. Ltd.
 (7) BEC World Public Company Limited
1.3) Copyright Category : - 5 awardees as follows:
 (1) RS Public Company Limited
 (2) GMM Grammy Public Company Limited
 (3) Thailand Carpet Manufacturing Public   
  Company Limited
 (4) Sithong 555 Co. Ltd.
 (5) Little Bear and Friends Co. Ltd.

 2.4 Creative Thailand Policy under the 
‘Strength of Thailand’ Action Plan 2012

 2.4.1 Thailand Planet Deputy Minister of 
Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra) presided over the 
signing ceremony for a Memorandum of Understanding 
on Co-operation in connection with the development 
of the Thailand Planet Project between the Department 
of Intellectual Property (by Mrs. Pajchina Tanasanti, 
Director-General of the Department of Intellectual 
Property) and  CAT Telecom Public Company Limited 
(by Mr. Somphol Chanprasert, Vice President). 

The objective of this Project was to put forth one of 
the creative economy commitments under the Creative 
Thailand Project - ‘Promoting the creative economy at 
provincial and local levels with a view to generating added 
value and revenues for provincial and local areas on the 
basis of making greater advancement or improvement 
from existing intellect of Thailand’. With the co-operation 
between the two agencies (one as a Government agency 
and the other as a juristic person), this Project could 
be operated concretely and efficiently. This event took 
place on 22nd October 2010 at CAT Telecom Public 
Company Limited, Bangrak.
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(ม.ล. ศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน) และไดรับความรวมมือจากภาครัฐ
และเอกชนของไทยและประเทศจีนเขางาน อาทิเชน กงสุลใหญ 
ประเทศไทย ณ นครกวางโจว นาย Ang Chay Chuan กงสลุใหญ 
สิงคโปร ประจำนครกวางโจว ผูแทนกงสุลประเทศตางๆ และ
ผูแทนจากหนวยงานของจีน เม่ือวันที่ 10-12 ตุลาคม 2553 
ณ โรงแรมเชยีงกรีลา นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 2.4.4 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2553 กรมทรัพยสินทาง 
ปญญาจัดพาส่ือมวลชนลงพ้ืนที่เยี่ยมชมแหลงอุตสาหกรรม 
สรางสรรคอีสาน ชมผีตาโขนและสินคาทองถิ่นของดีจาก 
ภูมิปญญาชาวบาน ซ่ึงจังหวัดเลยเปนหน่ึงใน 10 จังหวัดนำรอง 
ภายใตโครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค เนื่องจาก 
เปนจังหวัดที่มีศักยภาพ พรอมสงเสริมใหเปนเมืองตนแบบแก 
ผูประกอบการและประชาชนผูสนใจในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน  
 

 การพาสือ่มวลชนเยีย่มชมแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรค 
ในหลายจังหวัดที่ผานมา พบวาสินคาสรางสรรคของไทยเปนที่
สนใจของชาวตางชาติทำใหผูผลิตแตละจังหวัดมียอดส่ังซื้อ 
จำนวนมากจนผลิตแทบไมทัน หากแตการผลิตท่ีผานมาเปนการ 
รบัจางผลิต ทำใหสนิคาสรางรายไดไมสงูนัก ซึง่ในเร่ืองนีน้อกจาก 
กรมฯ ไดทำการประชาสัมพันธโครงการเศรษฐกิจสรางสรรค 
แลว ยังไดมีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความ 
สามารถดานการออกแบบผลิตภณัฑใน 15 อตุสาหกรรมสรางสรรค 
และอีกหลายโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการผลักดันใหนโยบาย 
เศรษฐกิจสรางสรรคของรัฐบาลเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 
ในการนำพาประเทศกาวสูการเปนอุตสาหกรรมสรางสรรคใน 
อาเซียนอีกดวย สำหรับสินคาเดนของจังหวัดเลยคือไวน ชาโตว 
เดอ เลย ซึ่งไดมีการพัฒนาแบรนดใหทัดเทียมกับตางชาติและ 
ไดนำขึน้จดทะเบียนส่ิงบงชี ้ทางภูมศิาสตร จนกลายเปนผลติภณัฑ 
ที่มีมูลคาเพิ่มสรางรายไดใหกับผูประกอบการในพื้นที่ 

 3.1 ดานการปองปรามการละเมิดทรพัยสนิทางปญญา 
 คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการละเมิด 
ทรพัยสนิทางปญญา ไดมีคำส่ังแตงตัง้คณะทำงาน รวม 4 คณะ 
ไดแก 
 1) คณะทำงานปองกนัและปราบปรามการละเมดิทรัพยสนิ
ทางปญญา ดานการสืบสวนและปราบปราม มีอำนาจหนาที่ 
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือมาตรการในการปองกันและ
ปราบปราม การละเมิดทรัพยสนิทางปญญาของคณะอนกุรรมการฯ 
 2) คณะทำงานปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย

การปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 3 

สินทางปญญา ดานการศึกษาเรียนรู มีอำนาจหนาที่ดำเนินการ
สงเสริมการศึกษาเรียนรู ดานทรัพยสินทางปญญา 
 3) คณะทำงานสืบสวนปราบปรามการสงออกหนังสือ 
ละเมิดลิขสิทธ์ิ มีอำนาจหนาที่ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
หรือมาตรการในการปองกันและปราบปรามการสงออกหนังสือ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของคณะอนุกรรมการฯ 
 4) คณะทำงานเฉพาะปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน 

ทางปญญา มีอำนาจหนาที่สืบสวนปราบปราม จับกุม ผูกระทำ
ผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
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this event had a large number of visitors such as the 
Royal Thai Consul-General in Guangzhou, Singapore 
Consul-General in Guangzhou (Mr. Ang Chay Chuan), 
representatives of consuls from various countries and 
representatives of agencies of the PRC. This event took 
place during 10th - 12th October 2010 at the Shangri-la, 
Guangzhou, the PRC.

 2.4.4 Study Visit to the Northeast On 16th 
December 2010, the Department of Intellectual Property 
led a group of news and mass media agents to visit 
creative industry establishments in the Northeast of 
Thailand, see Phee Taa Khone and reputable traditional 
products of Loei Province, which is one of the 10 
provinces under the pilot project - the Creative City 
Project. Given that Loei is a province of high potential 
and possesses readiness for development into an 
exemplary creative city, entrepreneurs and interested 
persons are likely to keep an eye on this development 
before making business decisions with respect to 
neigbouring provinces.

 Indeed, repeated attempts to take news and 
mass media agents for field visits to creative economy 

Suppression of Export of Copyright-infringing Books, with 
the powers and duties to implement actions plans and 
measures laid down by the Sub-committee on Prevention 
and Suppression of Intellectual Property Infringement in 
relation to the prevention and suppression of export of 
copyright-infringing books; and
 (4) the Working Group on Suppression of 
Intellectual Property Infringement, with powers and 
duties to investigate and suppress intellectual property 
infringement as well as arrest infringers.

establishments in several provinces have revealed 
that creative products of Thailand have received solid 
attention by foreigners, with overwhelming orders 
rather in excess of production capacity of producers 
in each province. As most producers are commissioned 
to produce products, high revenues are unlikely to 
be generated. In this instance, the Department of 
Intellectual Property has not merely carried out publicity 
of the creative economy project but has also put in 
place the project for developing potential and capacity 
in relation to product designs in 15 selected creative 
industries and many other projects which are intended 
to put forth effectiveness of the Government’s creative 
economy policy along the line of its determined goal of 
bringing Thailand towards the creative-industry country 
in ASEAN.  As a matter of fact, the specifically reputable 
product of Leoi Province is Chateau de Loei wine which 
has indeed undergone branding development comparable 
to international wine products.  Also, with the efficient 
use of the registered geographical indication, the Chateau 
de Loei wine has become the product generating high 
revenues for operators in this area.

 3.1  Suppression of Infringement of 
Intellectual Property 
 The Sub-committee on Prevent ion and 
Suppression of Intellectual Property Infringement has 
appointed 4 Working Groups, with powers and duties, 
as follows
 (1) the Working Group on Prevention and 
Suppression of Intellectual Property Infringement 
(Investigation and Suppression), with the powers and 
duties to implement actions plans and measures 
laid down by the Sub-committee on Prevention and 
Suppression of Intellectual Property Infringement in 
relation to the prevention and suppression of intellectual 
property infringement;
 (2) the Working Group on Prevention and 
Suppression of Intellectual Property Infringement 
(Education), with the powers and duties in connection 
with the promotion of education on intellectual property;
 (3) the Working Group on Investigation and 

Suppression of Infringement of Intellectual Property 3 
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 3.3 ดานการรณรงคและประชาสมัพันธสรางความ 
ตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
 3.3.1 โครงการยุวทูตทรัพยสินทางปญญา (Junior IP 
Ambassador : JIPA) ดำเนนิโครงการ JIPA ภายใตโครงการ 
พฒันายวุทตูทรพัยสนิทางปญญาสูการเปนสายลบัทรพัยสนิทาง 
ปญญา อันเปนโครงการพัฒนาความรูและทักษะดานทรัพยสิน
ทางปญญาสำหรับนกัเรียนและเยาวชนตามนโยบายของรัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร) ที่เล็งเห็น
ถึงความสำคัญของการใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการ 
สงเสริมความรูและรวมรณรงค เพ่ือลดการละเมิดทรัพยสิน 
ทางปญญา ซ่ึงไดเปดตัวโครงการเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2553 
และจัดคายพัฒนาความรูทรัพยสินทางปญญา ระหวางวันที่ 
24 - 28 มีนาคม 2553 ณ ศรีปทุมลองสเตย รีสอรท จังหวัด 
ปทมุธานี เพือ่ใหนักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดเรียนรูเรือ่งทรัพยสนิ 
ทางปญญาและเศรษฐกิจสรางสรรค รวมท้ัง แนวทางการแจง 
เบาะแสการทำละเมิดอยางถูกตองเหมาะสมผานทางเว็บบล็อก
และทางโทรศัพท ซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญาไดจัดทำขึ้น เพื่อ 
ใหเปนชองทางสำหรบัยวุทตูทรพัยสนิทางปญญาทีผ่านการอบรม 
แลว สามารถใชเปนสื่อในการแจงเบาะแสไดอยางปลอดภัย 
ผูเขาคายประกอบดวย นักเรียน 87 คน และครู 23 คน 
 

 3.3.2 โครงการรณรงคสรางจติสำนกึไมละเมดิทรัพยสนิ 
ทางปญญา ประจำป 2553 

  โดยมรัีฐมนตรชีวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ 
พลบุตร) เปนประธานในพิธี แถลงขาว เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 
2553 วัตถุประสงคของการดำเนินโครงการฯ เพื่อสรางกระแส
และรณรงคสรางจติสำนกึใหนกัเรยีน นักศกึษา ตลอดจนเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป รูจักหวงแหนในสิทธิของตนเอง และ 
เคารพสิทธิของผูอื่น ไมขายและไมใชสินคาที่ละเมิดทรัพยสิน 
ทางปญญา ทัง้นี ้ไดเชิญชวนนักเรียนระดับมธัยมศึกษา นักศกึษา 
ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ เขารวม 

 3.2 การจัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา  
 คร้ังที่ 1 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2553 กรมทรัพยสิน 
ทางปญญารวมกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดี 
พิเศษ ดำเนินการพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพยสินทาง 
ปญญาที่คดีถึงที่สุด ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัด 
ภเูกต็ โดยมีผูแทนหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนเจาของ 
ทรัพยสินทางปญญา และผูแทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศ 
ตางๆ รวมเปนสักขีพยาน ซึ่งมีของกลาง 217,686 ช้ิน มูลคา 
ความเสียหายประมาณ 43,694,546 บาท 
 คร้ังที่ 2 เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2553 กรมทรัพยสิน 
ทางปญญารวมกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดี 
พิเศษ ดำเนินการพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพยสินทาง 
ปญญาที่คดีถึงที่สุด ณ กองบังคับการปราบปราม (พหลโยธิน) 
โดยมีผูแทนหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนเจาของ 
ทรัพยสินทางปญญา และผูแทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศ 
ตางๆ รวมเปนสักขีพยาน ซึ่งมีของกลาง 613,374 ช้ิน มูลคา 
ความเสียหายประมาณ 2,265 ลานบาท 
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 3.2 Infringing Goods Destruction Ceremony  
 The Department of Intellectual Property held, on a 
couple of occasions, ceremonies for destroying infringing 
goods.
 First Destruction. The first infringing-goods 
destruction ceremony was held by the Department of
Intellectual Property on 8th February 2010 in association 
with the Royal Thai Police Bureau and the Department 
of Special Investigation. All infringing items in cases legal 
proceedings of which became final were destroyed at the 
incinerator of Phuket City Municipality in the presence of 
representatives of agencies in public and private sectors, 
owners of intellectual property rights and representatives 
of foreign embassies in Thailand. In this regard, 217,686 
pirating items were destroyed, with the total approximate 
loss of 43,694,546 Baht.
  Second Destruction. The second infringing-goods 
destruction ceremony was held on 15th September 
2010, again in association with the Royal Thai Police 
Bureau and the Department of Special Investigation. 
Infringing products in cases court-proceedings of which 
became final were destroyed at the Crime Suppression 
Division (Phaholyothin). This event was also witnessed by 
representatives of agencies in public and private sectors, 
owners of intellectual property rights and representatives 
of foreign embassies in Thailand. On this occasion, 
613,374 infringing articles were destroyed, with the total 
approximate loss of 2,265 million Baht.

 3.3 Campaigns for and Creation of Public 
Awareness of Respecting Intellectual Property 
Rights
 Many projects and activities have been undertaken 
by the Department of Intellectual Property in an attempt 

to call for and create public awareness of the need to 
respect other people’s intellectual property rights, as 
spelled out below.

 3.3.1 Junior IP Ambassador Project (JIPA) 
 This JIPA project was undertaken under main 
project aimed at converting junior IP ambassadors 
into IP detectives, which is in turn intended to develop 
knowledge and skills related to intellectual property for 
students and adolescents in accordance with the policy 
set by Deputy Minister of Commerce (Mr. Alongkorn 
Pollabutra), with particular emphasis on participation 
of the youth in the promotion of IP-related knowledge 
in an attempt to reduce infringement of intellectual 
property. The JIPA Project, officially launched on 24th 
March 2010, involved the organisation of the IP-Knowledge 
Development Camping during 24th - 28th March 2010 
at Sripathum Long-Stay Resort, Pathum Thani, where 
participating students learned intellectual property as 
well as creative economy and informed of appropriate 
and safe ways to report piracy through weblog and 
telephone channels specially provided by the Department 
of Intellectual Property for this purpose. As a matter of 
fact, 87 students and 23 teachers participated in this 
training project.

 3.3.2 Non-Infringement Mindset Campaign 
Project 201 On 14th June 2010, Deputy Minister of 
Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra) presided over the 
Press Release in connection with the Non-Infringement 
Mindset Campaign Project 2010 which was intended 
to stir a shared opinion towards and campaign for 
awareness, amongst pupils, students and the general 
public, of the need to protect their own intellectual 
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กิจกรรมแขงขันตอบปญหาดานทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบ
ของเกมสโชว หรือ “IP IDOL” ชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท 
พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงพาณิชย โดยกำหนดจัดกิจกรรมแขงขัน IP IDOL 
จำนวน 5 ครัง้ ดงัน้ี คร้ังที ่1 วนัท่ี 24 มถินุายน 2553 ณ โรงเรียน 
สรุธรรมพิทกัษ จงัหวัดนครราชสีมา ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 5 กรกฎาคม 
2553 ณ โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3 วันท่ี 
13 กรกฎาคม 2553 ณ เซ็นทรัลแอรพอรต จังหวัดเชียงใหม 
ครัง้ที ่4 วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2553 ณ พารคพารากอน กรุงเทพ 
มหานคร ครังที่ 5 วันท่ี 5 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียน 
สรุาษฎรธานี 2 จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 3.3.3 รณรงคและประชาสัมพันธการปองปรามการ 
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
 - วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 จัดกิจกรรมเดินรณรงค 
ประชาสัมพันธแจงเตือนนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต บริเวณ 

หาดปาตอง 
 - วันที่ 9 มิถุนายน 2553 ดานศุลกากรภูเก็ต ไดจัดใหมี
การทำลายของกลางสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงกรมฯ 
ไดมอบปายประชาสัมพันธ จำนวน 6 ปายใหแก ดานศุลกากร
ภูเก็ต 

 - วนัที ่30 มถุินายน 2553 รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวง 

พาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร) เปนประธานในพิธีแถลงขาว 
ระดมปราบปรามสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญาในพ้ืนที่ที่ 
ตองเฝาระวังพเิศษ (พืน้ทีส่แีดง) 8 พ้ืนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 - วนัที ่8 กรกฎาคม 2553 รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวง
พาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร) ไดเปนประธานในการประชุม 
เพือ่ประเมินผลและเรงรดัการระดมปราบปรามจับกุมสนิคาละเมิด 
ทรพัยสนิทางปญญาของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึง่

ประกอบดวยเจาหนาท่ีตำรวจท่ีเขารวมประชุมประมาณ 300 นาย 
ณ ลานหนาเสาธง กองบงัคับการปราบปราม ลาดพราว 
 - วนัที ่9 กรกฎาคม 2553 รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวง 
พาณิชย (นายอลงกรณ พลบุตร) ไดเปนประธานในการประชุม 
เรือ่ง การปองปรามการละเมดิทรพัยสนิทางปญญาในพืน้ทีท่ีต่อง 
เฝาระวังพิเศษ (พื้นที่สีแดง) และ พื้นที่ที่ตองเฝาระวัง (พื้นที ่
สเีหลอืง) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 3.4 การดำเนินการดานการคุมครองสิทธิและแกไข
ปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
  กรมฯ ไดจัดทำหนงัสอืเพือ่ขอความรวมมือบรษิทัจดัเก็บ 
คาลิขสิทธิ์ ในการใหความชวยเหลือผูประกอบการใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) ในการงดเวน 
การจัดเก็บคาลิขสิทธิ์และจับกุมผูประกอบการในเขตพื้นที่ 
ดงักลาวซ่ึงการใหความชวยเหลือในเบ้ืองตน มีกำหนดระยะเวลา 
6 เดือนโดยกอนครบกำหนดระยะเวลา กรมฯ จะรวมประชุมกับ 
บริษัทจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ เพื่อพิจารณาความชวยเหลือ ซ่ึงหาก 
สถานการณและความเดือดรอนของผูประกอบการยังคงมีอยู 
ทุกบริษัทไดใหคำม่ันวาจะพิจารณาใหความชวยเหลือโดยงดเวน 
การจัดเก็บคาลิขสิทธิ์และจับกุมผูประกอบการในเขตพื้นที่ 
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property rights as well as respect rights of others and 
refrain from selling or using infringing products. In this 
connection, the Department of Intellectual Propery 
invited secondary-school and university students all 
over Thailand to join the “IP IDOL” Quiz Show leading 
to a scholarship worth 30,000 Baht and a trophy from 
Deputy Minister of Commerce. The IP IDOL Quiz Show 
took place on 5 occasions on the following dates and 
at as the following venues: IP IDOL Quiz Show 1 on 24th 

June 2010 at Surathampitak School, Nakhon Ratchasima; 
IP IDOL Quiz Show 2 on 5th July 2010 at Arunpradit 
School, Petchburi; IP IDOL Quiz Show 3 on 13th July 
2010 at Central Airport, Chiangmai;  IP IDOL Quiz Show 
4 on 29th July 2010 at Paragon Park, Bangkok and IP 
IDOL Quiz Show 5 on 5th August 2010 at Surat Thani 2 
School, Surat Thani.

 3.3.3 Campaigns for and Creation of Public 
Awareness of the Prevention of Intellectual Property 
Infringement
 The Department of Intellectual Property has made 
continued efforts in campaigning for and making the 
public aware of the suppression of intellectual property 
infringement, as brought out below.
 - On 8th February 2010, the Department 
organised a campaign walk in Pathong Beach, Phuket 
in order to make tourists aware of the suppression of 
intellectual property infringement.
 - On 9th June 2010, infringing products were 
destroyed at Phuket Customs Checkpoint. On this 
occasion, the Department of Intellectual Property gave 6 
campaign boards to this Customs Checkpoint.
 - On 30th June 2010, Deputy Minister of 
Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra) presided over the 

Press Release informing the public of suppression of 
infringing goods in 8 priority watch areas (red zones) 
in Bangkok.
 - On 8th July 2010, Deputy Minister of 
Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra) presided over 
a meeting held for appraising and accelerating the 
suppression and arrests of infringing goods by the Central 
Investigation Bureau of the Royal Thai Police. This 
meeting was attended by approximately 300 police 
officers, at the Flag Post Court of the Crime Suppression 
Division, Ladprao.
 - On 9th July 2010, Deputy Minister of 
Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra) presided over 
a meeting on “Suppression of Intellectual Property 
Infringement in Priority Watch Areas (Red Zones) and 
Watch Areas (Yellow Zones) in Bangkok”.

 3.4 Protection of Intellectual Property 
Rights and Resolution of Copyright Infringement 
Problems
 The Department of Intellectual Property has 
addressed to royalty collecting firms a request for their 
assistance to be rendered to business operators in 3 
southern provinces (Pattani, Yala and Narathiwat) in the 
form of their refraining from collecting royalty from or 
taking legal proceedings against business operators in 
those provinces.  It was agreed that the leniency period 
was preliminarily to last for 6 months and that, prior to 
the expiry of such period, the Department would meet 
with royalty collecting firms for considering appropriate 
aiding measures. In effect, a promise was made by 
all collecting firm that, if the stressful situations and 
grievances of those affected business operators would 
remain in existence. 
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 ทั้งนี้ กรมฯ ไดเริ่มใหความชวยเหลือผูประกอบการใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใตดังกลาว มาต้ังแตปงบประมาณ 
2551 เปนตนมา ผูประกอบการท่ีจะไดรับความชวยเหลือ ตอง 
เปนผูประกอบการท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูในเขต 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต และไดลงทะเบยีนเปนสมาชิก (ลูกคา) ของบรษิทัจัดเกบ็ 
แลวเทานัน้ หากเปนผูประกอบการรายใหมท่ียงัไมเคยเปนสมาชกิ 
มากอน จะตองแจงใหบริษัทจัดเก็บท่ีเปนเจาของลิขสิทธิ์เพลง 
นั้นๆ ดำเนินการขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกกอน จึงจะไดรับความ
ชวยเหลือตามแนวทางนี้  

 3.5 การระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา 
 ดำเนินการระงับขอพิพาทโดยใชวิธีการไกลเกลี่ยขอ 
พิพาทและอนุญาโตตุลาการ ทำใหขอพิพาทหลายกรณีสามารถ
ยุติลงไดโดยสันติวิธี รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย อีกทั้งยัง 
ทำใหคูพพิาทมีความเขาใจท่ีดตีอกนั สามารถรักษาความสัมพันธ 
ที่ดีตอกันไวได โดยเดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 

ดำเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทรวม 
41 เรื่อง สรุปไดดังนี้  
  
 3.6 สถิติการปองปรามการละเมิดทรัพยสิน 
ทางปญญา ต้ังแตเดือนตุลาคม 52- สิงหาคม 2553 รวม
คดี 3,934 คดี และของกลางรวม 2,8869,722 คดี แยก 
ตาม พ.ร.บ. ดังนี้ 
 1) พ.ร.บ. เคร่ืองหมายการคา มีจำนวนคดี 1,813 คด ี
และของกลางจำนวน 2,018,804 มวน/ชิ้น 
 2) พ.ร.บ. ลขิสิทธิ ์มจีำนวนคด ี2,115 คด ีและของกลาง 
จำนวน 857,164 มวน/ชิ้น 
 3) พ.ร.บ. สิทธิบัตร มีจำนวนคดี 1 คดี และของกลาง 
จำนวน 173 มวน/ชิ้น 
 4) พ.ร.บ. เทปและวัสดโุทรทัศน มจีำนวนคดี 5 คดี และ 
ของกลางจำนวน 13,577 มวน/ชิ้น 
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 In this regard, the Department of Intellectual 
Property initiated an effort in rendering assistance to 
business operators in 3 Southern provinces as early 
as the beginning of the Financial Year 2008. Operators 
eligible for this most lenient treatment must have a 
business establishment in any of the 3 southern-
border provinces and must have registered as a member 
(customer) of those collecting firms. New non-member 
operators must first approach the collecting firms for 
membership in order to be eligible for this assistance 
scheme.

 3.5 IP Settlement Attempts
 The Department of Intellectual Property made 
far-reaching 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. Over the 
period as from October 2009 through September 2010, 
meetings took place for mediating 41 disputes.

   3.6 Statistics Pertinent to the Prevention of 
Intellectual Property Infringement
 The Department of Intellectual Property has 
prepared statistics in connection with the prevention of 
intellectual property infringement as from October 2009 
through August 2010. These statistics reveal 3,934 cases 
and 2,8869,722 articles connected with the infringement, 
as detailed below in accordance with relevant laws:
 1) Trademarks Act: 1,813 piracy cases, with 
2,018,804 piracy items (rolls or pieces);
 2) Copyright Act: 2,115 piracy cases, with 
857,164 piracy items (rolls or pieces);
 3) Patents Act: 1 piracy case, with 173 piracy 
items (rolls or pieces); and
 4) Tapes and Television Equipment Business 
Regulation Act: 5 piracy cases, with 13,577 piracy items 
(rolls or pieces).
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 1. การดำเนินการจัดตั้ง สถาบันพัฒนา 
อุตสาหกรรมสรางสรรค  
 แนวคิดการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค 
หรือ Creative Academy เพ่ือให 3 หนวยงาน คือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมกันพัฒนาตอยอด 
อุตสาหกรรมสรางสรรค ใน 15 อุตสาหกรรม โดยการคัดเลือก
สถาบันการศึกษาที่เห็นวาเปนเลิศและมีความพรอมในดานการ
พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมสรางสรรคในสาขาน้ันๆ เนื่องจาก 
สถาบันการอุดมศึกษาเปนศูนยรวมองคความรูที่มีความพรอม 
ในดานบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถขับเคล่ือน 
นโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของรัฐบาลใหกาวหนาและประสบ
ผลสำเร็จได โดยสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค จะทำ 
หนาท่ีในการบมเพาะบุคลากรในสาขาเศรษฐกิจสรางสรรคท่ี 
สถานศึกษามีความชำนาญ การนำองคความรูที่สถานศึกษามี 
อยูแลวมาใชประโยชนอยางคุมคา การสรางเครือขายระหวาง 
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในสาขาอุตสาหกรรมสรางสรรค 
เดียวกัน การนำอัตลักษณของมรดกและวัฒนธรรมในทองถิ่น 
ไปประยุกตใช เพื่อสรางผลงานสรางสรรคท่ีมีความโดดเดน 
และสามารถพัฒนาตอยอดความคิดสรางสรรคและนำไปใชใน 
เชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการคาไดทั้งใน
และตางประเทศ 
    
 2. จัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจสรางสรรค 
แหงชาติ : TCEA 
 ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐและองคการมหาชนหลาย 
แหงที่เริ่มมีบทบาทหนาท่ีและใหความสำคัญตอการพัฒนา 
เศรษฐกิจสรางสรรค ซ่ึงเปนการดำเนินงานท้ังในระดับนโยบาย
และปฏิบัติ ที่แตละหนวยงานมีบทบาทและภารกิจที่แตกตางกัน 
เชน หนวยงานดานนโยบาย (สศช.) หนวยงานดานโครงการ 

พืน้ฐาน (กระทรวง ICT) หนวยงานสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค (กระทรวงพาณชิย กระทรวงวัฒนธรรม) หนวยงาน 
ดานการตลาด (กระทรวงพาณชิย การทองเทีย่วแหงประเทศไทย) 

และหนวยงานดานพฒันาองคความรู (OKMD, TCDC) เปนตน 
ทำใหการดำเนนินโยบายเศรษฐกจิสรางสรรคของรฐับาล ยงัเหน็ 
ภาพไมชัดเจน  
     ปจจุบันรัฐบาลไดจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจสรางสรรค 
แหงชาติ หรือ Thailand Creative Economy Agency: 

TCEA ทำหนาที่เปนหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงในการขับ 
เคล่ือนเศรษฐิจสรางสรรค กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศอยางเปนองครวม ที่จะ
ใชเปนแผนที่นำทางการพัฒนาสำหรับดำเนินงานขับเคลื่อน 
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมี 
สวนสำคัญในการทำใหประเทศไทยกาวสูประเทศท่ีเนนการ 
พัฒนาอยางสรางสรรคท่ีสอดรับกันในทุกมิติอยางจริงจัง โดยมี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายอลงกรณ  พลบุตร) 
เปนประธานคณะกรรมการบริหารสำนกังานเศรษฐกจิสรางสรรค 
แหงชาติ และ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา ทำหนาที่เปน 
ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ 
 
 3. โครงการเจาพระยาสรางสรรค  
 โครงการเจาพระยาสรางสรรค เปนการสงเสริมการ 
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และจะเปนสวนหน่ึงของการสนับสนุน
ใหกรุงเทพฯ เปนเมืองสรางสรรค หรือ Creative City ให 
สมบูรณแบบยิ่งขึ้น เพราะเดิมประเทศไทยไดรับการขนานนาม
จากชาวโลกวาเปน “เวนิสตะวนัออก” เน่ืองจากมแีมน้ำ ลำคลอง 

ที่เปนเสนทางขนสง คาขาย และทองเท่ียวมากมาย แนวคิด 
ของการจัดทำโครงการนี้ ก็เพื่อชวยพลิกฟนแมน้ำเจาพระยา 
ใหสามารถสรางรายไดใหแกชุมชน และประเทศ  เพราะแมน้ำ
เจาพระยามีเรื่องเลาขาน ตำนาน ประวัติศาสตร ชุมชนดั้งเดิม 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญาของชุมชน ที่ทรงคุณคา 
และนาสนใจมากมาย สามารถนำมาตอยอด สรางมูลคาเพ่ิมให
กับประเทศ และชุมชนไดได ขณะเดียวกัน ยังคงการอนุรักษให
คุณคาดั้งเดิมไมสูญเสียไป     
 

ผลงานสำคัญอื่น ๆ

72

AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:72AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:72 28/4/2554   10:40:3828/4/2554   10:40:38



Other Important Works 

 1 .  Es tab l i shmen t  o f  the Crea t i ve 
Academy 
 The idea of setting up the Creative Academy is 
to encourage collaborative efforts in putting forth greater 
improvements in 15 creative industries. For this purpose,
selection will be made of educational institutions 
recognised as having achieved excellence and readiness 
in making progressive improvements in respective 
creative industries, given that educational institutions are 
focal points of bodies of knowledge, qualified personnel 
and infrastructure capable of steering the Government’s 
creative economy to the attainment of progress and 
success. In this connection, the Creative Academy takes 
the role of incubating human resources in respective 
fields of particular specialisation of educational 
institutions, promoting the worthwhile exploitation of 
knowledge developed and taught by those institutions, 
building up networks amongst universities with high 
potential in each similar line of creative industries and 
promoting the creation of creative works out of distinct 
cultural heritage of local communities in a fashion 
indicative of further improvement and capable of 
commercial exploitation, in the interest of enhanced 
competitiveness in both domestic and international 
trade.
   
 2. Establishment of Thailand Creative 
Economy Agency (TCEA) 
 Today, several State agencies and public 
organisations deal with and attach importance to 
the development of creative economy. Each of these 
agencies assumes different roles and missions at policy 
and operation levels. To name a few examples, there 
exist the central agency in charge of formulating policies 
(Office of the National Economic and Social Development
Board), the agency in charge of information and 
communication infrastructure (Ministry of  Information and 
Communications Technology), the agencies responsible 
for supporting the development of creative economy 
(Ministry of Commerce and Ministry of Culture), the 
agencies in charge of marketing (Ministry of Commerce 
and Tourism Authority of Thailand) and the agencies with 
direct responsibility in knowledge development (OKMD 
and TCDC). With such scattered agencies working 
individually, the pursuit of the creative economy policy 
as initiated and launched by the Government lacks clear 
uniformity.

 To curtail this difficulty, the Government now 
sets up Thailand Creative Economy Agency (TCEA) 
as a focal agency directly responsible for steering 
creative economy, formulating integrated strategies and 
directions for the development of creative economy of 
the country as a whole which will guide all key agencies 
in pursuing creative economy, in the hope that Thailand 
will effectively progress towards a country essentially
based upon coherent creative development in all 
dimensions. At present, Deputy Minister of Commerce 
(Mr. Alongkorn Pollabutra) is President of the Executive
Board of Thailand Creative Economy Agency, with 
Director-General of the Department of Intellectual 
Property as Director of TCEA. 
 
 3. Creative Chao Phraya Project  
 The Creative Chao Phraya Project is launched as 
part of attempts to promote cultural tourism and to make 
Bangkok a fuller Creative City. The fact that Thailand 
has indeed been named as the “Venice of the East” due 
to its main river and marked plurality of canals serving 
transportation, trade and tourism gives rise to the birth 
of this project, the essential concept of which is to revive 
the Chao Phraya River and turn it into the river generating 
incomes for the communities and the country. This vivid 
idea is indeed reinforced by the richness, inherent in this
well-known river, of stories, legends and history 
reflecting interesting and invaluable traditional communities, 
lifestyles, cultures and local wisdoms. Such wealth will 
fortunately produce added values for the country as well 
as communities and also contribute to the conservation 
of traditional value of Thailand. 
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 4. งาน “มหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค 
นานาชาติ Thailand International Creative 
Economy Forum (TICEF)”  
 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด 
เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกลาวเปดงาน “มหกรรมเศรษฐกิจ
สรางสรรคนานาชาติ Thailand International Creative 
Economy Forum (TICEF)” พรอมดวย นายอลงกรณ พลบุตร 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการเศรษฐกิจ สรางสรรค นางปจฉมิา ธนสันต ิอธบิด ี
กรมทรพัยสนิทางปญญา โดยสานตอนโยบายเศรษฐกจิสรางสรรค
ของรัฐบาล ภายใตแนวคิด GlobaLOCALisation:-Local 
Moves Global Success : จากมรดกแหงภูมิปญญา...สูความ
สำเร็จระดับโลก ข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศไทย พรอมขนกูรู 
ดานเศรษฐกจิสรางสรรคทัว่โลก แลกเปล่ียน และเปดประสบการณ
รวมกนั อาทิ จอหน ฮอวกิน้ - โจเฟ โอลีนโคฟ อนัซา ดไีซเนอร 
ชือ่ดงั - ชอน ฟรีแมน - แกรม ทอม ทีมผูสรางภาพยนตร อวตาล 

เปนตน และฟงปาฐกถาพิเศษ:การพัฒนาอยางสรางสรรค โดย 
นายศภุชยั พานชิภักด์ิ เลขาธกิารอังคถดั (UNCTAD) ณ โรงแรม 
เซน็ทาราแกรนด แอท เซน็ทรัลเวลิด เมือ่วนัท่ี 28-30 พฤศจกิายน 

2553 และมีพิธีเปดงาน TICEF NIGHT และมอบรางวัล 
TICEF AWARD พรอมดวยการแสดงแฟช่ันโชว โดย 
นางแบบกิตติมศักดิ์ จากภริยาทานฑูตและนางแบบมืออาชีพ 
ณ หองแพลนนารี ฮอลล 2-3 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติติ์ 
เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 นายไตรรงค สุวรรณคีรี 
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานกลาวปดงาน โดยไดเนนถึงสิ่ง
ที่ไดรับจากการสัมมนา 5 ขอหลัก คือ ความคิดสรางสรรคทำให 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถแขงขันกับธุรกิจ 
ขนาดใหญได การปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากธุรกิจสาขาที่ 
ไมไดมีความสามารถในการแขงขันอีกตอไปไปสูสาขาใหมอาศัย
เวลาและไมไดราบร่ืนเสมอไปรัฐบาลตองสรางความตระหนัก 
อยางตอเน่ือง และระมัดระวังในการใชมาตรการแทรกแซง สงัคม 
และส่ิงแวดลอมมีผลตอความคิดสรางสรรคของประชาชน 
การสรางสรรคอยางแทจริงหมายถึง การสรางงานที่มีคุณภาพ 
การยกระดับชีวติความเปนอยูของประชาชน และความกลมกลืน 
กับสิ่งแวดลอม ทายที่สุดเราตองเรียนรูที่จะคงเอกลักษณ และ
คณุคาของวฒันธรรมทีม่อียูทามกลางความเปลีย่นแปลงของโลก 
ในดานตางๆ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 
  

74

AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:74AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:74 28/4/2554   10:40:4528/4/2554   10:40:45



 4 . T h a i l a n d  I n t e r n a t i o n a l  C r e a t i v e 
Economy Forum (TICEF) The Department of Intellectual 
Property held the “Thailand International Creative Economy 
Forum” (TICEF) at the Centara Grand at Central World on 
28th - 30th November 2010. The opening ceremony for 
this grand event was prestigiously presided over by His 
Excellency Prime Minister (Mr. Abhisit Vejjajiva) and also 
graced by the presence of Deputy Minister of Commerce 
(Mr. Alongkorn Pollabutra) as Chairman of the Creative 
Economy Commission of Thailand and Director-General 
of the Department of Intellectual Property (Mrs. Pajchima 
Tanasanti). Indeed, the event was organised in pursuit 
of the Government’s creative economy policy under the 
“GlobaLOCALisation:-Local Moves, Global Success” 
ideology initiated for the first time of its kind by the 
Government. At this Forum, gurus in creative economy 
from different parts of the world met for exchanging 
opinions. The gurus attending the Forum included the 
following persons:  John Hawkin, Jofe Olean Kfe Ansa, 
well-known designer, Sean Freeman and Gram Tom, the 
production team of the Avatar film. Also part of TICEF 
was a special talk on “Creative Development” by Dr. 
Suphachai Panichapak, Director-General of UNCTAD. 

During the TICEF period, there was also held the TICEF 
Night on 29th November 2010 at Plenary Halls 2 and 
3 of Queen Sirikit National Convention Centre.  This 
event consisted, amongst others, of the conferment of 
the TICEF Awards and a fashion show joined both by 
spouses of foreign ambassadors to Thailand as hon-
ourary models and by professional models. The closing 
ceremony for TICEF took place on 30th November 2010 
and was presided over by His Excellency Deputy Prime 
Minister (Dr. Trairong Suwankiri), who emphasised 5 
essential issues. First, creative thinking would lead to 
capability of SMEs to compete with large enterprises. 
Secondly, adaptation of an economic structure from a 
business no longer able to compete into a new business 
would indeed require some length of time and might go 
through a possibly unsmooth avenue but would entail, 
on the part of the Government, continued awareness 
and meticulous circumspection in exercising interfering 
measures. Further, society and environments would 
have significant impacts on creative thinking of people. 
Next, effective creation should lead to further creation 
of quality jobs, elevation of the quality of life of people 
and necessary compatibility with the environment. Finally, 
we would have to maintain and conserve our cultural 
identities and values amidst the changing world. 
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เศรษฐกิจสรางสรรคคืออะไร  
 Creative Economy หรือ ระบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใชองคความ
รู การศึกษา การสรางสรรคงาน และการใชประโยชนจาก 
ทรัพยสินทางปญญา ที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม 
การส่ังสมความรูของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไดแบงอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยออกเปน 4 สาขาหลัก 
15 กลุมอุตสาหกรรมยอย ตามรูปแบบของ UNCTAD คือ 
1. Cultural Heritage (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร) ไดแก 
งานฝมือ การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 
ธรุกจิอาหารไทย และการแพทยแผนไทย 2. Arts (ศลิปะ) ไดแก 
ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป 3. Media (ส่ือ) ไดแก ภาพยนตร 
สิ่งพิมพ กระจายเสียง เพลง 4. Function Creation (งาน 
สรางสรรคตามลักษณะงาน) ไดแก งานออกแบบ แฟช่ัน 
สถาปตยกรรม โฆษณาและซอฟแวร  

กรอบแนวคิดของรัฐบาลในเร่ืองของเศรษฐกิจ 
สรางสรรค  
 เนื่องจากประเทศไทยยังมีเอกลักษณที่เปนที่ยอมรับใน 
ดานวัฒนธรรมไทย การดำเนินชีวิต วิถีความเปนอยู และศิลป
แบบไทย ที่มีความสวยงาม ทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติ
ศาสตรที่สำคัญหลายแหง และแรงงานไทยในสาขาท่ีเกี่ยวของ
กับการสรางสรรค เชน ภาพยนตร แฟช่ัน การโฆษณา ก็มี 
ศักยภาพไมนอยไปกวาหลายๆ ประเทศ ซ่ึงรัฐบาลเช่ือมั่นวา 
หากไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จะ 
สามารถพัฒนาไปสูการเปนระบบเศรษฐกิจสรางสรรคอยาง 
แทจริง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 รัฐบาลไดประกาศ 

พนัธสญัญา 4 ดาน  12 ขอ เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค 

คือ 1. การยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจสรางสรรค   
2. การปลูกฝงความสามารถในการคิดในระบบการศึกษา 3. การ 
กระตุนใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจ 
สรางสรรค และ 4. การสงเสริมสนับสนุนธรุกิจและอุตสาหกรรม 
สรางสรรค โดยมีเปาหมายท่ีจะผลักดันใหไทยเปนศูนยกลาง 

อุตสาหกรรมสรางสรรค ในภูมิภาคอาเซียน (Creat ive 
Industrial Hub of ASEAN) และ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ของอุตสาหกรรมสรางสรรคจากรอยละ 12 ของ GDP เปน 
รอยละ 20 ภายในป 2555 
 นอกจากน้ี นโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค ยังเปนสวน 
หนึ่งในการกำหนดทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อพัฒนาฐานการผลิตและบริการให 
เขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความคิดสรางสรรค 
ของคนไทย  

ทรัพยสินทางปญญาและเศรษฐกิจสรางสรรค  
 กรมทรัพยสินทางปญญาไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ไทยเขมแข็ง 2555เ พ่ือขับเคล่ือนพันธสัญญาเศรษฐกิจ 
สรางสรรคของรัฐบาล 9 โครงการ จำนวน 705 ลานบาท โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการ Creative King หรือ “ในหลวง” ตนแบบของ 
พสกนิกรไทย  
 มีวัตถุประสงคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว และใหประชาชนไดชื่นชมพระปรีชาสามารถ 
ดานการสรางสรรคและประดิษฐคิดคนและเจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท ในฐานะที่ทรงเปนพระบิดาแหงการสรางสรรค 
และการประดิษฐไทย และเล็งเห็นความสำคัญของการ 
สรางสรรค การคุมครอง และการใชประโยชนจากทรัพยสิน 
ทางปญญาอยางเปนระบบและครบวงจร โดยไดดำเนิน 
กิจกรรมดังนี้ 
 1) การจัดทำหนังสั้น 2 นาที เก่ียวกับพระอัจฉริยภาพ 
ดานการประดิษฐและทรัพยสินทางปญญาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และไดประสานใหโรงภาพยนตรนำออกฉายใน 
ชวงกอนท่ีจะฉายภาพยนตร ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
จากโรงหนังทุกคาย 

เศรษฐกิจสรางสรรคพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ 
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Creative Economy as an Instrument for Driving National Economy  

What is creative economy? 
 Creative Economy is an ideology of gearing 
economy on the basis of the utilisation of knowledge, 
education, the creation and exploitation of intellectual
property linked with cultural foundation and the 
accumulation of modern knowledge of society, technology 
and innovations.
 The Office of the National Economic and Social 
Development Board has proposed the classification of 
creative industries of Thailand into different categories 
as follows: (1) Cultural Heritage, which consists of 
crafts, historical and cultural tourism, Thai cuisine and 
Thai medicinal therapy, (2) Arts, which involve performing 
arts and visual arts, (3) Media, which are made up of 
films, publications, broadcastings and music and (4) 
Function Creation, which is concerned with design, 
fashion, architecture, advertising and software.

The Government’s Creative Economy  
Framework 
 Given that Thailand remains rich in cultural 
identity and uniqueness in lifestyles, ways of life, beautiful 
arts and historical places of attractions, Thai labourers 
related to creative industries such as film-making, 
fashion and advertisement have as high potential as 
those in many other countries. As such, it is believed by 
the Government that if these industries have continued 
and efficient support from the Government, they can be 
well developed into real creative economy. 
 On 31st August 2009, the Government announced 
4 aspects, covering 12 commitments, of driving creative 
economy as follows: (1) Creative Infrastructure : making 
available and improving infrastructure facilitating the 
creative economy, (2) Creative Education & Human 
Resource : laying foundations for, and implanting thinking 
and creativity capacity in educational systems of 
Thailand, (3) Creative Society & Inspiration : encouraging 
all sectors to attach importance to the creative economy 
and (4) Creative Business Development & Investment : 
promoting and supporting businesses and industries 
related to the creative economy. These 4 aspects of 
creative economy are intended to make Thailand a 
Creative Industrial Hub of ASEAN and elevate the 
economic value generated from creative industries from 

12 percent of the Gross Domestic Product (GDP) into 
20 percent of the GDP by 2012.
 In addition, the creative economy policy is an 
integral part of the streamlining the 11th National 
Economic and Social Development Plan with a view 
to developing strong and stable bases of production 
of goods and services on the basis of knowledge and 
creative thinking of Thai people. 

Intellectual Property and Creative Economy 
 The Department of Intellectual Property has been 
allocated the total budget of 705 million Baht under the 
2012 “Strength of Thailand” scheme for the implementation 
of 9 Creative Economy Projects as follows.

1. Creative King for the Thai Subjects Project 
 This project is put in place in honour of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej and in an attempt 
to offer people opportunities to admire His Majesty’s 
greatest talents in creation and invention, follow His 
Majesty’s footsteps as the Father of Creation and 
Invention of Thailand and appreciate the value of the 
creation, protection and exploitation of intellectual 
property in a systematic and comprehensive manner. 
Activities undertaken under this project are described 
below.
 1) Short Film in Honour of His Majesty the King. 
Two-minute short film has been produced, featuring 
the genius of His Majesty King Bhumibol Adulyadej in 
relation to the invention and creation of intellectual 
property works. In this instance, with kindest co-operation 
of all cinema halls, this short film will be showing before 
the show of all normal films.
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 2 )  การจัดประกวดผลงานสร างสรรค  Young 
Creative Award เพื่อใหเยาวชน คนรุนใหมเห็นความสำคัญ 
ของการสรางสรรค การคุมครอง และการใชประโยชนจากการ
ใชทรัพยสินทางปญญา  
 3) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 4) การจัดกิจกรรมมอบรางวัล Prime Minister 
Creative Awards เพื่อยกยองความสำเร็จของคนไทยท่ีมี 
ผลงานความคิดสรางสรรค และกระตุนใหเกิดกระแสเมืองไทย 
เมืองนักคิด โดยไดรับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ) มอบรางวัล ใหแกองคกร ผูประกอบการท่ีผลิต 
สินคาหรือบริการท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค ประกอบดวย   
4 รางวัล คือ 1.รางวัล นริศรานุวัดติวงศ หรือ รางวัลชนะเลิศ
สาขางานสรางสรรคตามลักษณะงาน 2. รางวัล คึกฤทธิ ์ ปราโมช  
หรือ รางวัลชนะเลิศสาขาส่ือ 3. รางวัล เฟอ หริพิทักษ 
หรือรางวัลชนะเลิศสาขาศิลปะ 4.รางวัล อังคาร กัลยาณพงศ  
หรือ รางวัลชนะเลิศสาขาสืบทอดทางวัฒนธรรม   

2. โครงการสรางสรรคภาพยนตรประวั ติศาสตรและ 
วัฒนธรรมไทย 
 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสรางภาพลักษณท่ีดี 
ตอประเทศไทย โดยการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวของไทย ผาน 
สื่อภาพยนตร อันเปนการดึงดูดนักทองเท่ียว นักลงทุนเพื่อกลับ
สูประเทศและใชเปนฐานการผลิตและสรางภาพยนตรอยาง 
ครบวงจรและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเรื่องราวของวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรของเยาวชนไทย ประชาชนท่ัวไป รวมท้ัง 
เปนสื่อในการประชาสัมพันธสินคาและบริการของไทยไปยัง 
ตลาดตางประเทศ โดยไดสนับสนุนไดจัดสรางภาพยนตร เรื่อง 
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 - 4   

3. โครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค 
 โครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคเปนการ 
คัดเลือก 10 เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 
City) ที่ประชาชนในภูมิภาคและทองถิ่นตางๆสามารถใชเปน 
ตัวอยางและแนวทางในการพัฒนาเมือง/ชุมชน ใหมีเอกลักษณ 
และจุดขายเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจโดยการนำความคิด 
สรางสรรค ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาเชื่อมโยงเปน 
เรื่องราวกับสินคาและบริการของเมืองเกิดเปนเอกลักษณของ 
เมืองท่ีจะสรางงาน สรางรายไดแกคนในทองถิ่นและประเทศ 
ชาติไดโดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ไดแก พลเรือ 
เอกธนิต กิตติอำพน ดร.สุวิทย  เมษินทรีย  และ ดร.อภินันท 
โปษยานนท เปนตน 

4. โครงการสงเสริมและตอยอดเศรษฐกิจสรางสรรค 
 เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกสื่อมวลชนซึ่งถือเปน 
กระบอกเสียงในการเผยแพรความรูที่ถูกตองในเร่ืองเศรษฐกิจ 
สรางสรรคใหกับสาธารณชน โดยจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนลง 
พื้นที่สำรวจศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยในจังหวัดตางๆ 
นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมผลิตส่ือประชาสัมพันธประเภทตางๆ 
ไดแก สปอตโฆษณา สารคดีส้ัน รายการโทรทัศน เพื่อกระตุน 
และสรางแรงจูงใหคนไทยตระหนักถึงความสำคัญในการใช 
ทุนทางปญญาและความคิดสรางสรรค  

5. โครงการเสริมสรางความเขาใจในเศรษฐกิจสรางสรรค 
 เปนการเผยแพรความรูความเขาใจในเศรษฐกิจสรางสรรค 
ใหกับประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
สรางสรรคอยางท่ัวถึง ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ อาทิ สกูป 
โทรทัศน สารคดี ภาพยนตรส้ัน สปอตโฆษณา สปอตวิทยุ สื่อ 
ออนไลน และ สื่อบนรถไฟฟา เปนตน 

6. โครงการสรางภาพลักษณใหมสินคาไทยสูสากล 
 เนนการสงเสริมใหเกิดความตองการและเพ่ิมมูลคาเพ่ิม

ใหแกสินคาไทยในตลาดตางประเทศมากขึ้น ไดแกการสงเสริม
ภาพลักษณและบริโภคขาวไทย สินคาเกษตรอินทรีย การสราง
แบรนดไหมไทยและผาไทยสูสากล เชน การประชาสัมพันธการ
ใชเคร่ืองหมายรับรอง (ตรานกยูง) สำหรับผาไหมไทย การจัด 
แสดงผาไหมไทยในตางประเทศ การคัดสรรผาไหมมัดหม่ี 

ชิงโลพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยกรมทรพัยสนิทางปญญาไดบรูณาการรวมกบักรมหมอนไหม 
ในการดำเนินการและไดรับเกียรติจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

78

AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:78AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:78 28/4/2554   10:41:1628/4/2554   10:41:16



 2) Young Creative Award. This event was 
organised for promoting the new generation to appreciate 
the significance of the creation, protection and exploitation 
of intellectual property. 
 3) Exhibitions and Activities in honour of His 
Majesty the King.
 4) Prime Minister Creative Awards. These awards 
were granted in recognition the success of Thai people 
in creating creative works and also in an endeavour 
to promote the “Thailand: Land of Creative Thinkers” 
trend. This event was graced by the presence of Prime 
Minister (Mr. Abhisit Vejjajiva), who presented the awards 
to firms or entrepreneurs producing goods or services of 
distinguished creativity. In this connection, 4 awards were 
conferred as follows: (1)  Narissaranuwattiwong Award: 
for distinguished works in varying creative categories, 
(2)  Kukrit Pramoj Award : for distinguished works in 
the media-related categories, (3) Fua Haripitak Award: 
for distinguished works in the artistic categories and (4) 
Angkarn Kalayanapong: for distinguished works in the 
categories related to cultural conservation.

2. Thai Historical and Cultural Fi lm-Making 
Project 
 This project aims to promote and create good 
images of Thailand. For this purpose, Thai arts, 
cultures, wisdoms, history and tourist attractions are to be 
disseminated through films. This is as an efficient way 
to draw tourists and investors to Thailand, promote the 
use of Thailand as a base of production and film-making 
and encourage the Thai youth as well as the general 
public to learn cultural and historical stories of Thailand. 
Indeed, this also serves as a medium for disseminating 
Thai goods and services in foreign countries. Under this 
project, financial support is granted for the purpose of 

producing the film entitled “The Legend of King Naresuan 
the Great”, Part 3 and Part 4. 
3. Model Creative Cities Project 
 The Model Creative Cities Project subsists in the 
selection of 10 creative cities as models, for regional and 
local residents, for developing into cities or communities 
possessing identities or unique selling points generating 
economic value, which is to be materialised through 
linking creative thinking, local wisdoms and culture with 
unique products and services of respective cities, thereby 
creating jobs and revenues for local residents as well as 
the country as a whole. The Selection Committee is also 
joined by Admiral Thanit Kittiampon, Dr. Suvit Maesincee 
and Dr. Apinan Posayanon. 

4. Promotion and Greater Advancement of 
Creative Economy Project 
 This project aims to educate mass media agents 
on creative economy in the hope that these agents will
take a mouthpiece role in disseminating proper 
knowledge on this matter to the public at large. Under this 
project, mass media agents are to be taken to industrial 
sites of various provinces to explore business potential 
of those industries. In addition, this project also involves 
the production of various types of public relations 
media, namely, advertising spots, short documentaries 
and television programmes in an attempt to inspire and 
promote Thai people to appreciate the need to make use 
of intellectual capital as well as creative thinking.

5. Strengthening Understanding of Creative 
Economy Project 
 This project features the dissemination to the 
general public of knowledge and understanding of 
creative economy through public relations media such as 
television scoops, documentaries, short films, advertising 
spots, radio spots, online media and sky-train media 
advertisements. 

6.  Creation of New Images for Thai Products 
towards International Acceptance Project 
 This project is intended to promote public demand, 
and create value, of Thai products in foreign markets. 
It includes the promotion of the image and consumption 
of Thai rice and organic agricultural products, the 
establishment of branding for Thai silk and clothes 
and the selection of madmee silk to be awarded the 
Queen’s Trophy. With the integrated collaboration 
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วงการผาไหมไทยเปนผูตัดสิน ไดแก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต 
ทีป่รกึษาสำนกัราชเลขาธกิาร อาจารยเผาทอง ทองเจอื, อาจารย 
วีรธรรม ตระกูลเงินไทย นักออกแบบผาไหม แกนนำกลุมทอผา
ยกทองจันทรโสมา จังหวัดสุรินทร (หมูบานทอผาเอเปก) และ
นายมีชัย แตสุจริยา แหง “บานคำปุน” ศิลปนดีเดนจังหวัด 
อุบลราชธานี พ.ศ. 2544 เปนตน 
 นอกจากนี้เพื่อสงเสริมใหมีการบริหารจัดการตลาด 
แบบครบวงจร กรมทรัพยสนิทางปญญารวมกบักรงุเทพมหานคร 
ดำเนินการโครงการสรางภาพลักษณจตุจักรสรางสรรคเพ่ือ 
สงเสริมผูประกอบการผลิตสินคาสรางสรรคใหเปนที่ยอมรับใน
ตลาดสากล ภายใตแนวคดิ “จตุจกัร คอืหนึง่ในสถานทีท่ีน่กัชอป 
ไมควรพลาด: One of the best destination in Bangkok” 

7. โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจ 
สรางสรรค ระดับประเทศ  
 มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ
และสามารถใชประโยชนจากเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ 
เพ่ือสรางงาน สรางรายไดในพ้ืนท่ี ดวยการตอยอดจากภมิูปญญา 
และวัฒนธรรมทองถิ่นมาเช่ือมโยงกับสินคาหรือบริการตาม 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ในการเพิ่มมูลคาและ 
เกิดการสรางรายไดใหกับประเทศอยางยั่งยืน  

8. โครงการสงเสริมการเรียนรูดานเศรษฐกิจสรางสรรค 
สำหรับเด็กและเยาวชน 
 เปนการวางรากฐานใหเยาวชนมีความรูความเขาใจใน 
เศรษฐกิจสรางสรรค โดยเนนการสรางแรงบันดาลใจ กระตุน 
ให เกิดความคิด สงเสริมการประดิษฐ และ สามารถนำ 
ไปใชประโยชนตอไปในอนาคต โดยมี กิจกรรมหลัก คือ 

(1) การจัดคายเยาวชนสรางสรรค (Young Creative Camp) 
การประกวดผลงาน และคาราวานสรางสรรค 2) การจัดทำ 
หลักสูตรทรัพยสินทางปญญาและเศรษฐกิจสรางสรรค และ 
(3) การจัดทำหนังสือการตูนเด็กไทยสรางสรรค (Creative 
Kids) จำนวน 4 ตอน 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ใน 15 อุตสาหกรรมสรางสรรค  
 มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับนวัตกรรม (Innovation) 
ดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของไทยใหมีคุณภาพ 
และมีเอกลักษณจุดเดนที่ตอบสนองตอรูปแบบการดำเนินชีวิต 
(Life Style) ของผูบรโิภคท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้ 
ยกระดับความสามารถของผูประกอบการไทยจากการเปน 
ผูรับจางผลิตตามแบบ (OEM) ใหมาเปนผูรับจางผลิตท่ีมีการ 
ออกแบบและพัฒนาสินคาไดเปนของตนเอง (ODM: Original 
Design Manufacturing) โดย มี 4 กิจกรรมหลัก คือ (1) การ
คัดเลือก/ประกวดผลงานสรางสรรค (2) การพัฒนาศักยภาพ 
และขีดความสามารถผูประกอบการ (3) การพัฒนาศักยภาพ 
และขีดความสามารถในการใชเคร่ืองมือออกแบบและพัฒนา 
ฐานขอมูล (4) จัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป ดานการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ และรูปแบบ Design Center   
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between the Department of Intellectual Property and the 
Queen Sirikit Department of Sericulture of Thailand, the 
Selection Committee is gracefully composed, inter alia, 
of Dr. Jaranthada Kannasut (Advisor to the Office of 
His Majesty’s Principal Private Secretary), Mr. Paothong 
Thongjua, Mr. Weeratham Trakul-ngernthai (silk designer 
of the Chansoma Weaving Group of Surin Province 
(APEC Weaving Village) and Mr. Meechai Taesujariya 
of “Baan Kampun” (2001 Distinguished Artist of Ubon 
Ratchathani Province). 
 In addition, in an effort to promote holistic 
management of market, the Department of Intellectual 
Property, in collaboration with Bangkok Metropolitan 
Administration, has put in place the “Jatuchak Market 
Image Project” with a view to promoting the production 
of creative goods of international acceptance under the 
“One of the Best Destinations in Bangkok” slogan.

7. National Seminars and Workshops on Creative 
Economy Project 
 The organisation of seminars and workshops on
creative economy under this project is aimed at 
educating target groups on creative economy and 
building up their ability to utilise creative economy for 
creating jobs and generating incomes in their areas. 
This is to be done through linking local wisdoms and 
traditional knowledge with local goods and services 
along the line of the creative economy conception so 
as to create added values and revenues for the country 
in a sustainable manner. 

8. Promotion of Creative Economy Learning for 
Children and Adolescents 
 This project features the instillation into the youth 
knowledge and understanding of creative economy, with 
emphasis on inspiring and encouraging the youth to 
have creative thinking and making inventions capable 
of practical use in the future. Main activities under this 
project include (1) the organisation of the Youth Creative 
Camp, consisting of the Creative Works Contest and 
the Creative Caravan, (2) the preparation of educational 
curricular on intellectual property and creative economy 
and (3) the production of Creative Kids cartoon books 
(4 episodes).

9. Developing Potential and Capacity in Product 
Design in 15 Creative Industries Project 
 This project is aimed at upgrading the innovation
in the field of product design and development in order 
for Thai products to achieve distinct qualities and 
identities meeting life styles of consumers in Thailand and 
elsewhere. It is also intended to elevate competence of 
Thai entrepreneurs from the status of Original Equipment 
Manufacturers (OEM) into the status of Original Design 
Manufacturers (ODM). These endeavours consist of 4 
main activities, namely, (1) the selection and contests 
of distinguished creative works, (2) the development 
of potential and competence of entrepreneurs, (3) the
development of potential and competence in using 
equipment for designing and developing databases and 
(4) the preparation of a 5-year strategic plans on product 
design and development as well as the design center.  
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  ปจจบุนัประชาชนและผูประกอบการจำนวนมากไดใหความ 
สนใจและใหความสำคัญในการจดทะเบียนเพื่อขอรับความ 
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของตนเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
การมาขอรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับใด ในการดำเนิน 
การเพื่อพิจารณาคำขอจดทะเบียนนี้ กรมทรัพยสินทางปญญา 
ไดดำเนินการอยางเปนระบบ รอบคอบ โปรงใส และเปนธรรม
กับทุกฝาย สอดคลองตามหลักมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติ 
ของนานาประเทศ จนเปนทีย่อมรบัของผูท่ีมาตดิตอขอรับบรกิาร 
เน่ืองจากมีกฎ ระเบียบ กำหนดไวอยางชัดเจน เพือ่เปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ขั้นตอนหนึ่งที่เปนกลไกของการ
บริหารงานรับจดทะเบียนเพ่ือทบทวนการใชดุลพินิจของ 
เจาหนาที่ผูมีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย คือ กลไกของคณะ 
กรรมการตามกฎหมายทรพัยสินทางปญญาท่ีมอีำนาจหนาทีห่ลกั 
ในการพิจารณากล่ันกรองและทบทวนคำส่ังตางๆ ที่ผูยื่นคำขอ
มีความเห็นแตกตางไปจากการส่ังการของเจาหนาท่ี ทั้งนี้เพื่อให
ประชาชนท่ีมาย่ืนคำขอไดรับคุมครองสิทธิและประโยชนอยาง 
แทจริง บุคคลที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขามาทำหนาที่ 
เปนกรรมการในชุดตางๆ ลวนเปนผูทรงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ความ 
เชี่ยวชาญ และประสบการณสูงทางดานทรัพยสินทางปญญา 
คณะกรรมการชุดตางๆ มีดังนี้  

1. คณะกรรมการเครื่องหมายการคา  
 คณะกรรมการชุดน้ีแตงตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
เคร่ืองหมายการคา พ .ศ . ๒๕๓๔ มาตรา ๙๕ มีอธิบดีกรม 
ทรัพยสินทางปญญา เปนประธาน เลขาธิการคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาและอัยการสูงสุด เปนกรรมการโดยตำแหนง มกีรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ 
ดานกฎหมายหรือการพาณิชย และมีประสบการณเก่ียวกับ 
ทรพัยสนิทางปญญาหรือเครื่องหมายการคาไมนอยกวา ๘ คน 
แตไมเกิน ๑๒ คนโดยตองแตงต้ังภาคเอกชนไมนอยกวาหนึ่งใน

สามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  วัตถุประสงคในการแตงตั้ง เพื่อใหคณะกรรมการชุดนี้ทำ
หนาท่ีในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณคำส่ัง หรือคำวินิจฉัย

ของนายทะเบียน พิจารณาและมีคำส่ังเกี่ยวกับคำรองขอใหเพิก
ถอนการจดทะเบียนหรือสัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา 
หรือ เคร่ืองหมายบริการ ตลอดจนใหคำแนะนำหรือคำปรึกษา 
แกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง หรือประกาศตางๆ  

คณะกรรมการอุทธรณงานทรัพยสินทางปญญา 

2. คณะกรรมการสิทธิบัตร  
  คณะกรรมการชุดน้ีแตงตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
สิทธิบัตร พ .ศ . ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ องคประกอบของคณะ 
กรรมการจะมี ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขา วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
อตุสาหกรรม การออกแบบผลิตภณัฑอตุสาหกรรม เกษตรศาสตร 
เภสัชศาสตร เศรษฐศาสตร และนิติศาสตรอีกไมเกิน ๑๒ คน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจำนวนนี้ใหแตงตั้งจากผูทรง 
คุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวา ๖ คน  
 วัตถุประสงคในการแตงตั้ง เพื่อใหคณะกรรมการชุดนี้ 
ทำหนาทีใ่นการพจิารณาและวนิจิฉยัอทุธรณคำสัง่หรอืคำวินิจฉยั 
ของอธิบดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ใหคำแนะนำหรือ
คำปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง รวมท้ังพิจารณา 
เรือ่งอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของกบัสทิธบิตัรหรอือนสิุทธบิตัรตามทีร่ฐัมนตร ี
มอบหมาย  

3. คณะกรรมการลิขสิทธิ์  
  คณะกรรมการชุดน้ีแตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๖ องคประกอบของคณะกรรมการจะมี 
ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ และมีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน ๑๒ คน ใน 
จำนวนน้ีจะตองแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมเจาของลิขสิทธ์ิ 
หรือสิทธิของนักแสดง และ ผูแทนของสมาคมผูใชงานลิขสิทธิ์

หรือสิทธิของนักแสดงเปนจำนวนไมนอยกวา ๖ คนเปน 
กรรมการดวย  
  วัตถุประสงคในการแตงตั้ง เพื่อใหคณะกรรมการชุดนี้ทำ

หนาที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณคำสั่งของอธิบดีตาม 
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 Today, many general members of the public as
well as entrepreneurs dedicate interest in, and attach
particular importance to, the registration for the protection
of their intellectual property works under relevant 
legislation. In considering applications for registration, 
the Department of Intellectual Property adheres to 
systematic, meticulous and transparent procedures to 
ensure fairness to all parties in line with international 
standards and practices. Indeed, the conduct of official 
duties at the Department, which is well acceptable to 
service users, is in compliance with laws, rules and
regulations setting out clear steps of work in the interest 
of the proper discharge of duties of officials. One of 
the mechanisms involved in administering the registration 
of intellectual property works lies in the operation of 
appellate bodies in charge of quasi-judicial review of 
discretions exercised by competent officials under 
legislation concerned. These appellate bodies essentially 
scrutinise and review orders and decisions made by 
competent officials related to intellectual property 
where those orders or decisions are appealed against 
by dissatisfied applicants. The appeal procedures are 
intended to ensure real and effective rights and benefits 
of applicants. For this purpose, members of respective 
appellate bodies are selected from qualified persons with 
apparently elevated knowledge, expertise and experience 
in varying fields related to intellectual property. These 
appellate bodies are described below. 

1. Trademark Board  
 The Trademarks Board is appointed under section 
95 of the Trademarks Act, B.E. 2534 (1991) and is chaired 
by Director-General of the Department of Intellectual 
Property, with, inter alia, Secretary-General of the Council 

of State and Attorney-General as members ex officio. 
This quasi-judicial body is, in addition, joined by at least 
8 and not more than 12 qualified members appointed 
by the Council of Ministers from persons possessing 
knowledge and competence in law or commerce and 
having experience in relation to intellectual property or 
trademarks, provided that at least one-third of these 
qualified members must be appointed from the private 
sector.

 The appointment of this Board is for the purpose of 
its functioning as a quasi-judicial body considering and 
determining appeals made against orders or decisions 
of the Trademarks Registrar. In particular, the Trademarks
Board considers and makes determinations on 
applications for revoking the registration of trademarks 
or agreements licensing the use of trademarks or service 
marks. Its functions also extend to the giving of 
recommendations and advice to the Minister in relation to 
the issuance of ministerial regulations or notifications.

2. Patent Board  
 The Patent Board is appointed under section 66 of 
the Patents Act, B.E. 2522 (1979) and is composed of 
Permanent Secretary for Commerce as Chairperson as 
well as not more than 12 qualified members as appointed 
by the Council of Ministers from qualified persons in the 
fields of science, engineering, industry, industrial design, 
agriculture, pharmacy, economics and law, provided that 
not less than 6 of these qualified members must be 
appointed from the private sector.

 The Patent Board is intended to serve as an 
appellate body in charge of considering and determining 
the Director-General’s orders or decisions related to 
patents and petty patents, providing recommendations
and advice to the Minister in connection with the
issuance of ministerial regulations and also considering 
other matters pertinent to patents or petty patents as 
entrusted by the Minister. 

3. Copyright Board  
  The Copyright Board is appointed under section 56
of the Copyrights Act, B.E. 2537 (1994), with its 
composition made up of Permanent Secretary for 

The Appellate Bodies on Intellectual Property Works 
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มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕ ใหคำแนะนำหรือคำปรกึษาแกรฐัมนตรี
ในการออกกฎกระทรวง สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือ 
องคกรของผูสรางสรรคหรือนักแสดงเก่ียวกับการดำเนินการ 
เพื่อจัดเก็บคาตอบแทนจากบุคคลอ่ืนที่ใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือ 
สิทธิของนักแสดง และการคุมครองหรือปกปองสิทธิหรือ 
ประโยชนอื่นใดตามกฎหมาย  

4. คณะกรรมการสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  
  คณะกรรมการชุดน้ีแตง ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๐ องค 
ประกอบของคณะกรรมการจะมี ปลัดกระทรวงพาณิชย เปน 
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขาธิการ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด และผูแทนสภาทนายความ 
เปนกรรมการโดยตำแหนง และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน 
สาขาตางๆ ท่ีเ ก่ียวของซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกิน 
๑๔ คน โดยในจำนวนน้ีใหแตงตัง้จากผูทรงคุณวฒุใินภาคเอกชน 
อยางนอย ๖ คนซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิจากองคกรหรือหนวยงานท่ี 
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดวย  
  วัตถุประสงคในการแตงตั้ง เพื่อใหคณะกรรมการชุดนี้ทำ
หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พิจารณาส่ังใหแกไขหรือ 
เพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ใหคำแนะนำหรือ 
คำปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง พิจารณาแตงตั้ง 

ผูเชี่ยวชาญ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งบงชี้ทาง 

ภูมิศาสตรตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  

5. คณะกรรมการแบบผังภูมิ  
  คณะกรรมการชุดน้ีแตงตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
คุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๙ องค
ประกอบของคณะกรรมการจะมี ปลัดกระทรวงพาณิชยเปน 
ประธานกรรมการ และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่ 
เกีย่วของซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้อกีไมเกนิ ๑๒ คน เปนกรรมการ 
โดยใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมเกิน ๖ คน  
  วัตถุประสงคในการแตงตั้ง เพื่อใหคณะกรรมการชุดนี้ทำ
หนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคำสั่งของอธิบดีตาม 
กฎหมาย ใหคำแนะนำหรือคำปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎ
กระทรวง และพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแบบผังภูมิ 
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  

6. คณะกรรมการความลับทางการคา  
  คณะกรรมการชุดน้ีแตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความ 
ลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๖ องคประกอบของคณะ 
กรรมการจะมีประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน ๑๓ 
คนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมี ความเช่ียวชาญใน 
สาขาตางๆ โดยในจำนวนนี้ใหแตงตั้งจาก ผูทรงคุณวุฒิในภาค 
เอกชนอยางนอย ๖ คน  
  วัตถุประสงคในการแตงตั้ง เพื่อใหคณะกรรมการชุดนี้ทำ
หนาท่ีในการเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและมาตรการใน 
การคุมครองความลับ ทางการคาและนโยบายเก่ียวกับการ 
ถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับความลับทางการคา ตอ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเพื่อพิจารณานำเสนอคณะ 
รัฐมนตรี ไกลเกล่ียหรือประนีประนอมขอพิพาทเก่ียวกับ 
ความลับทางการคาตามท่ีคูกรณีรองขอรวมท้ังใหคำแนะนำหรือ
คำปรกึษาแกรฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวงและระเบียบตางๆ  
  นอกจากอำนาจหนาที่ดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการ 
ยังมีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอยางหนึ่ง 
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได  
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Commerce as Chairperson and not more than 12 
qualified members appointed by the Council of Ministers,
at least 6 of whom must be appointed from 
representatives of associations of copyright-holders 
or holders of performers’ rights and representatives of 
associations of copyright users and performers’ rights 
users.

 The appointment of the Copyright Board is aimed 
at having the Board discharge a quasi-judicial function 
and, in such capacity, consider and review orders of 
Director-General appealed against under section 45 
and section 55 of the Copyrights Act. The Board also 
provides recommendations and advice to the Minister 
in relation to the issuance of ministerial regulations and 
promotes as well as lends support to associations and 
organisations of authors or performers in relation to 
the collection of royalties from users of copyrights and 
performers’ rights and the protection of any other rights 
and benefits under relevant law. 

4. Geographical Indications Board  
 The appointment of the Geographical Indications
Board is made in pursuance of section 30 of the 
Geographical Indications Protection Act, B.E. 2546 
(2003). The Board consists of Permanent Secretary for 
Commerce as Chairperson and Permanent Secretary for 
Agriculture and Co-operatives, Secretary-General of the 
Council of State, Attorney-General and the representative 
of the Lawyers’ Council of Thailand as members ex 
officio. In addition, the Board is also composed of not 
more than 14 qualified members appointed by the Council 
of Ministers in related fields, at least 6 of whom must be 
appointed from qualified persons in the private sectors, 
including qualified persons from organisations or bodies 
related to consumer protection. 

  The appointment of the Geographical Indications 
Board is for the purpose of its exercising the appellate 
function. As such, the Board orders correction or revocation 
of the Register of Geographical Indications, provides
recommendations and advice to the Minister in relation 
to the issuance of ministerial regulations, appoints 
geographical indications experts and considers other 
matters related to geographical indications as entrusted 
by the Minister.

5. Topographies of Integrated Circuits Board   
 The Topographies of Integrated Circuits Board is
appointed under section 39 of the Protection of 
Topographies of Integrated Circuits Act, B.E. 2543 (2000), 
with the composition as follows: Permanent Secretary 
for Commerce as Chairperson and not more than 12 
qualified members in related fields appointed by the 
Council of Ministers from qualified persons, at least 6 
of whom must be appointed from qualified persons in 
the private sector.

 As with other appellate bodies, the appointment 
of the Topographies of Integrated Circuits Board is 
for this Board to assume a quasi-judicial function. To 
this end, the Board considers and reviews orders of 
Director-General against which appeals are statutorily 
made, gives recommendations and advice to the Minister 
in connection with the issuance of ministerial regulations 
and considers other matters related to topographies of 
integrated circuits as entrusted by the Ministers.

6. Trade Secrets Board  
 The Trade Secrets Board is appointed under 
section 16 of the Trade Secrets Act, B.E. 2545 (2002), 
with its composition made up of Chairperson as well 
as not more than 13 other members appointed by the 
Council of Ministers from persons with expertise in 
various fields, provided that at least 6 members are to 
be appointed from the private sector. 

 The Trade Secrets Board is appointed in order for 
it to perform duties of giving Minister of Commerce 
opinions in connection with policies and measures for 
protecting trade secrets as well as policies pertinent to 
transfers of technology involving trade secrets, for further 
submission to the Council of Ministers, mediating or 
conciliating disputes related to trade secrets as referred 
to it by disputing parties and giving recommendations 
and advice to the Minister in relation to the issuance of 
ministerial regulations and rules by virtue of the Trade 
Secrets Act.

 In addition to the powers and duties described 
above, the Trade Secrets Board is also empowered to 
appoint sub-committees for performing any particular 
acts as entrusted by the Board. 

85

Annual Report 2010

AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:85AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:85 28/4/2554   10:41:5128/4/2554   10:41:51



 กรมทรัพยสินทางปญญาไดใหบริการแกไขความขัดแยง 
ปญหาดานทรัพยสนิทางปญญาท่ีเกดิขึน้และอำนวยความสะดวก 
ในการระงับขอพิพาทใหแกคูพิพาทโดยกระบวนการไกลเกล่ีย 
ขอพิพาท ประนอมขอพิพาท และอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะเปน 
ผลดีแกคูพิพาทท้ังสองฝายในการชวยยุติปญหาที่เกิดขึ้นไดใน 
เวลาอันรวดเร็ว ประหยัด และเปนธรรม 

ขั้นตอนการไกลเกลี่ยขอพิพาทของกรม 
๑. ผูขอใหไกลเกลี่ยยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพยสิน 

ทางปญญา ระบุเรื่องท่ีจะขอใหมีการไกลเกลี่ย 
๒. กลุมงานปองกันและระงับขอพิพาทดานทรัพยสิน 

ปญญา จะมีหนังสือเชิญคูพิพาทมาช้ีแจงขอเท็จจริง  
๓. เชิญคูพิพาทมาประชุมรวมกันเพื่อไกลเกล่ีย 
๔. กรณีที่ตกลงกันได ทำบันทึกขอตกลงและลงนาม 

รวมกัน  
๕ .  กรณีที่ตกลงกันไม ได คูกรณีอาจนำเรื่องเขาสู 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือนำคดีสูศาล  

ขั้นตอนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
๑ . คูกรณีมาย่ืนคำเสนอตออธิบดีกรมทรัพยสินทาง 

ปญญา 
๒. กรมจะแจงคำเสนอไปยังคูกรณีอีกฝายหนึ่ง 
๓. เมื่อคูกรณีตกลงกันที่จะใชกระบวนการอนุญาโต 

ตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทแลว ก็จะใหคูกรณีเลือก 

อนุญาโตตุลาการตามจำนวนท่ีตกลงกัน ซึ่งกรมไดข้ึน
ทะเบียนผูที่จะเปนอนุญาโตตุลาการในสาขาตางๆ ไว 

๔. อนุญาโตตุลาการจะนัดพรอมคูพิพาท เพื่อสอบถาม 
ถึงประเด็นปญหาขอพิพาท และจะกำหนดประเด็น 
และหนาที่นำสืบพยานเอกสาร และพยานบุคคลของ
แตละฝาย  

๕. การพิจารณาขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการเปน 
โดยวิธีลับ โดยจะตองพิจารณาและทำคำชี้ขาด 
ภายใน ๙๐ วัน 

๖. ภายหลังจากที่อนุญาโตตุลาการไดมีคำชี้ขาดแลว 
คูพิพาทถือวามีผลผูกพัน คูกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม 
คำชี้ขาด 

๗ . หากคูพิพาทไมปฏิบัติตามคำช้ีขาดของอนุญาโต 
ตุลาการ ฝายชนะคดีอาจยื่นคำรองตอศาลที่มีเขต 
อำนาจเพื่อบังคับตามคำช้ีขาด  

 การใหบริการระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา 
ของกรมมีผูมาใชบริการมากที่สุดเน่ืองจากไมมีคาใชจาย สรุป 
ไดดังนี้ 
       ขอพิพาทดานลิขสิทธิ์ ๒๖๐ ราย   
       ขอพิพาทดานเครื่องหมายการคา ๖๗ ราย   
       ขอพิพาทดานสิทธิบัตร ๓๙ ราย   
       ขอพิพาทดานความลับทางการคา ๒ ราย            
 

การระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา  

สถิติการไกลเกลี่ยดานทรัพยสินทางปญญา 
(ธันวาคม 2545 – 30 ธันวาคม 2554) 
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Intellectual Property Mediation Statistics  
(December 2002 – 30th December 2011) 

 

 The Department of Intellectual Property makes 
available a service aimed at the resolution of disputes 
related to intellectual property which may occur as 
between parties concerned. To this end, dispute resolution 
is facilitated by means of mediation, conciliation and 
arbitration procedures which indeed help parties to 
disputes terminate their dif cult situations in a speedy, 
economical and fair manner.

Mediation Procedures 
1. Parties involved make a written request to 

Director-General of the Department of 
Intellectual Property, specifying the matter to 
which the requested mediation relates. 

2. The IP Dispute Prevention and Resolution 
Working Group will, in writing, invite the 
disputing parties to give factual explanations.  

3. The disputing parties will then be invited to 
attend meetings for mediation.  

4. In the case where the parties may agree, a 
resolution memorandum will be prepared and 
signed by all parties.  

5. In the case where the parties fail to agree, 
they may refer the matter to arbitration or 
court proceedings.  

Arbitration Procedures
1. A disputing party submits an arbitration 

request to Director-General of the Department 
of Intellectual Property.  

2. The Department of Intellectual Property 
notifies the other party of the request for 
initiating the arbitration proceedings. 

3. When both agree to resolve the dispute by 
way of arbitration, the parties are requested 
to nominate arbitrators in the agreed number. 
Fo r  th i s  pu rpose ,  the  Depa r tmen t  o f 
Intellectual Property has maintained a register 
of qualified arbitrators in varying fields of 
intellectual property. 

4.  Arbitrators will then convene a meeting of 
parties to the dispute for investigating the 
dispute, determining issues concerned and 
spel l ing out burdens of proof through 
documents and witnesses of each party.  

5. The arbitral proceedings will be conducted 
in camera. Hearings must be completed and 
an arbitral rendered within 90 days.  

6. An arbitral award shall be deemed binding 
upon and observed by all parties.  

7. In case of failure to comply with the arbitral 
award, the winning party may initiate court 
proceedings for the enforcement of the 
arbitral award.  

 As the intellectual property dispute resolution 
service operated by the Department requires no payment 
of fees, this service has extensively been made use of 
by disputing parties. The following statistics indicate the 
resolved disputes. 
 Copyright disputes: 260 cases   
 Trademark Disputes: 67 cases   
 Patent Disputes 39 cases  
 Trade Secrets Disputes 2 cases 

Resolution of Disputes Related to Intellectual Property 
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 PCT ยอมาจาก Patent Cooperation Treaty ซ่ึงแปลเปนไทยวาสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือดานสิทธิบัตร ปจจุบัน 
มีสมาชิก 142 ประเทศ โดยประเทศไทยเปนสมาชิกลำดับที่ 142 ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เปนตนมา PCT เปนระบบ 
ที่อำนวยความสะดวกแกผูขอรับสิทธิบัตรในการย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรท่ีตองการขอรับความคุมครองการประดิษฐในหลายๆ ประเทศ 
ซึ่งประเทศสมาชิกใหการยอมรับและถือวาเปนคำขอที่ยื่นในประเทศของตน แทนท่ีจะตองไปย่ืนคำขอรับความคุมครองในแตละ 
ประเทศ    
 ระบบ PCT มีข้ันตอนหลักๆ อยู 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนระหวางประเทศ (International Phase) และข้ันตอนในประเทศ 
(National Phase) ที่มีการกำหนดระยะเวลาไวคอนขางชัดเจน เชน มีการตรวจคนและสงผลรายงานการตรวจคนภายในเดือนที่ 
16 นับตั้งแตวันที่ยื่นคำขอคร้ังแรก และจะมีการประกาศโฆษณาใหไดรับทราบกันวามีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร PCT ในเดือนที่ 18 
โดยจะเปดโอกาสใหผูขอเลือกประเทศที่จะขอรับความคุมครองเพื่อใหเขาสูขั้นตอนในประเทศ ภายในเดือนท่ี 30 เปนตน นอกจากนี้ 
PCT ยังเปดโอกาสใหผูขอสามารถรองขอใหมีการตรวจสอบเบ้ืองตนระหวางประเทศได ซ่ึงจะมีการตรวจสอบเง่ือนไขการขอรับ 
สทิธบิตัรทีเ่ปนสากล คอื ความใหม (Novelty) ขัน้การประดิษฐทีส่งูข้ึน (Inventive Step หรอื Non Obvious) และ การใชประโยชน 
ในทางอุตสาหกรรม (Industrial Applicable) และมีความเห็นในเบ้ืองตนอยางไมเปนทางการใหแกผูขอทราบถึงแนวโนมวาจะ 

ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศตางๆ หรือไม  

 ประโยชนที่คนไทยจะไดรับจาก PCT นอกเหนือจากชวยอำนวยความสะดวกในการย่ืนคำขอท่ัวโลก และไดรับการบันทึกวา 
ไดยืน่คำขอในวนัเดยีวกนัแลว คนไทยยงัไดรบัสทิธใินการลดคาธรรมเนียมคำขอ PCT ลงถึง 90 % (จากคาธรรมเนยีม 45,000 บาท 
เหลือ 4,500 บาท) สิทธิในการลดคาธรรมเนียมการตรวจคนจากสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป 75% (จาก 84,820 บาท เหลือ 21,200 
บาท) และสามารถบริหารคาใชจายไดเนื่องจากสามารถประเมินโอกาสการรับจดทะเบียนไดจากผลการตรวจคนและ/หรือผลการ 
ตรวจสอบ วาจะไดรับสิทธิบัตรในแตละประเทศหรือไม นอกจากนี้ ภายหลังจากไดรับรายงานผลการตรวจคน ที่มีแนวโนมวาคำขอ 
PCT ไมเปนไปตามเง่ือนไขการขอรับสิทธิบัตร ผูขอมีสิทธิที่จะขอแกไขคำขอ เพื่อปรับปรุงคำขอใหมีความชัดเจนและอธิบายถึง 
ความแตกตางจนเปนไปตามเง่ือนไขได รวมท้ังสามารถประเมินโอกาสทางการตลาด/หาแหลงทุนได เนื่องจากมีระยะเวลาท่ีสามารถ 
ประเมินไดถึง 30 เดือนกอนตัดสินใจเลือกประเทศท่ีจะขอรับความคุมครองเทาที่จำเปนเพ่ือลดภาระคาใชจาย และคนไทยสามารถ
ที่จะยื่นขอรับความคุมครองภายใตระบบ PCT ไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยบุคคลอื่น จากเดิมมีคนไทยหลายคนที่ประสงคจะใช 

ประโยชนจากระบบนี้ขอความคุมครองผาน PCT แตใชไมไดเนื่องจากไทยยังไมไดเปนสมาชิก จึงตองใชวิธีเลี่ยงคือตอง 
อาศยับคุคลอืน่ทีม่สีญัชาตขิองประเทศทีเ่ปนสมาชกิใหเขามามชีือ่เปนผูขอรวมดวย สงผลใหผูนัน้มสีทิธใินสทิธบิตัรทีจ่ะไดรบั สำหรบั 
ผูสนใจและตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถขอรับคำแนะนำไดที่ สำนักงานรับคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหวางประเทศ 
กรมทรัพยสินทางปญญา โทรศัพท 02-547-4304 

PCT กับการขอรับความคุมครองสิทธิบัตรในตางประเทศ 
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 PCT stands for the Patent Co-operation Treaty. At present, 142 countries are Contracting States to the PCT. In effect, 
Thailand is the 142nd Contracting State. As such, Thailand may pursue the international filing system under the PCT as from
 24th December 2010.  The PCT scheme facilitates applicants in filing applications for registration of patents in inventions 
in several countries, whereby all Contracting States shall recognise that the filing of an application in one Contracting State 
has the effect of the filing of the applications in Contract States as well without need for the applicant to file separate 
applications in those individual countries.    
 The PCT scheme has 2 essential phases, namely, the international phase and the national phase, with clear time 
limits throughout both phases. For instance, the searching and transmittal of a search report must be completed within the 
16 months as from the first date of filing and the international publication of the PCT application will be effected at the 
expiration of 18 months from the priority date of that application. The applicant may, not later than at the expiration of 30 
months from the priority date, designate the countries where the applicant’s invention is intended to be protected, and the 
national phase will commence upon such designation. Further, the PCT scheme allows the applicant to make a demand for 
an international preliminary examination, as to which the International Preliminary Examining Authority will examine on the 
novelty, inventive step  (non-obviousness), or industrial applicability of the claimed invention and will formulate a preliminary 
and non-binding opinion on the questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve inventive step (to 
be non-obvious) and to be industrially applicable, so that the applicant will know the possible registrability of the claimed 
invention in intended or designated countries. 

 The PCT scheme is apparently of great value to Thai inventors. In addition to benefits found in this scheme in terms 
of facilitating the filing of applications for the protection of inventions around the world with the effect that the applicant will 
also be regarded as having filed applications in all designated countries on the same date, Thai inventors will be eligible for 
the reduction of application fees by 90 percent (the total fees of 45,000 Baht will be reduced to 4,500 Baht) and also be 
benefited from the reduction of the examination fees, charged by the European Patent Office, by 75 percent (from 84,820 
Baht to 21,200 Baht). Also, applicants will find it feasible for cost management simply because patentability and registrability 
can be evaluated from an international search report and/or an international examination report. If the reports reveal no or 
little chance of patentability under the requirements set forth by domestic law of designated countries, the applicant may 
discontinue the PCT proceedings before allowing greater costs to be incurred. Further, after having received the international
examination report which indicates that the PCT application is not patentable, the applicant is entitled to amend the 
application with clarity and additional explanations in order to satisfy the conditions of patentability. Next, the applicant may 
appraise marketing and funding opportunities, given that the applicant will have the period of 30 months before making a 
decision on necessary designated countries in which the invention is intended to be protected, thereby reducing costs. In 
addition,  Thai inventors may now, in their own names, file applications for the protection of their inventions without relying 
on foreigners. In past days, many Thai inventors appreciating the usefulness of the PCT scheme were not offered opportunities 
of filing PCT applications as Thailand was not a Contracting State to the PCT. To circumvent such impediment, those 
inventors requested nationals of any Contracting State to be named as co-applicants, with the depressing consequence that 
those foreign co-applicants would also be legal holders of patents to be granted for such inventions.
 Those interested in more information on the PCT scheme may consult the Department’s  International Patent 
Registration Office at 0 2547 4304.

PCT and the Acquisition of Patent Protection in Foreign Countries 
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เว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญาใหบริการ ดังนี ้
1. การเผยแพรขอมูล/ความรูดานทรัพยสินทางปญญา ไดแก  

- ขอมูลกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
- ขอมูลสถิติการแจง/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
- วิธีการขั้นตอนในการยื่นคำขอแจง/จดทะบียนทรัพยสิน

ทางปญญา 
- กิจกรรมและโครงการตาง ๆ  
- ขาวประชาสัมพันธ ขาวอบรมสัมมนา ขาวจัดซื้อจัดจาง 

และขาวทั่วไปดานทรัพยสินทางปญญา 
- วิดีทัศนความรูดานทรัพยสินทางปญญา และวิดิทัศน 

กิจกรรมตางๆ ของกรม 
- สื่อมัลติมีเดียและหลักสูตรเพื่อการเรียนรูทรัพยสินทาง

ปญญา เชน IP Panorama, IP for kids, DL101th,  
เกมสการตูนลิขสิทธ, หนังสือการตูน Creative Kids 

- บริการดาวนโหลดเอกสารตางๆ เชน กฎหมายทรัพยสิน 

ทางปญญา เอกสารประกอบการสัมมนา หนังสือการตูน 
วารสาร รายงานประจำป เอกสารเผยแพรตางๆ วิดทีศัน 

- ตอบคำถามดานทรัพยสินทางปญญา 
2. รับคำขอจดทะเบียน/แจงทรัพยสินทางปญญาออนไลน 
3. อื่นๆ ไดแก 

- รบัฟงความคดิเหน็รางกฎหมายทรพัยสนิทางปญญา 
- รบัเรือ่งรองเรยีน 
- รบัแจงการละเมดิทรพัยสนิทางปญญา 

การใชงาน 
 การใหบริการดังกลาว ทำโดยการจัดแบงเปนเมนูเพื่อ 
ใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดงาย โดยมีเมนูหลัก ดังนี้  
1. เมนูเกี่ยวกับกรม ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับภายในกรมเชน 

วสิยัทศัน พนัธกจิ โครงสราง ตดิตอกรม ข้ันตอนการทำงาน 
วารสาร วิดีทัศน 

2. เมนทูรพัยสนิทางปญญาตางประเทศ ใหรายละเอยีดเรือ่งที ่

เกีย่วของกบัทรพัยสนิทางปญญาในตางประเทศเชน กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาของตางประเทศ ระบบ PCT ระบบ
Madrid หนวยงานตางประเทศท่ีเกี่ยวของ ไดแก องคการ 
ทรพัยสนิทางปญญาโลก (WIPO) องคการการคาโลก(WTO) 

3. เมนูทรัพยสินทางปญญาไทย ใหบริการขอมูลความรูดาน

ทรัพยสินทางปญญา ไดแก กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

โดยสามารถคนหาและดาวนโหลดกฎหมายและอนุบัญญัติ
ทรัพยสินทางปญญาท้ังหมด สถิติทรัพยสินทางปญญา 
ขอมลูดานทรัพยสนิทางปญญาแตละประเภท เชน สทิธบิตัร 
เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์   

4. เมนูบริการออนไลน เปนเมนูแสดงลิงคเชื่อมโยงไปยัง 
ระบบออนไลนตางๆ ของกรม ไดแก 
- ระบบสิทธิบัตร ประชาชนสามารถยื่นคำขอออนไลน 

และตรวจสอบสถานะคำขอที่ตนยื่นออนไลนได  
- ระบบสืบคนสิทธิบัตรทั่วโลก ประชาชนสามารถสืบคน 

สิทธิบัตรท่ีมีการประกาศโฆษณาแลว หรือสิทธิบัตรท่ีรับ
จดทะเบียนแลวได และสามารถสืบคนสิทธิบัตรของ 
ประเทศ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป องคการทรัพยสิน 
ทางปญญาโลก ญ่ีปุน จีน เกาหลี ออสเตรเลีย และ 
เยอรมันนีได 

- ระบบคนหาคำวินจิฉัย-คำสั่งสิทธิบัตร 
- ระบบเครื่องหมายการคา ประชาชนสามารถตรวจสอบ

เครื่องหมายการคาและย่ืนคำขอเครื่องหมายการคา 
ออนไลนได 

- ระบบคนหาคำวินิจฉัย-คำสั่งเครื่องหมายการคา 
- ระบบลิขสทิธิ ์ประชาชนสามารถเรียกดรูายการลิขสทิธิไ์ด 
- ระบบความลับทางการคา 
- ระบบภูมิปญญาทองถิ่นไทย 
- ระบบสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
- ระบบตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา ใหบริการรับ 

คำเสนอซ้ือเสนอขายทรัพยสินทางปญญา ตรวจคน 
รายการทรัพยสินทางปญญาที่มีการเสนอซื้อเสนอขาย 

- ระบบเรียนรูทรัพยสินทางปญญาทางไกล ใหบริการ 
เรียนรูทรัพยสินทางปญญาตามหลักสูตร DL101ไทย 
และหลักสูตรอื่นๆ ในอนาคต 

 นอกจากน้ีในอนาคตกรมทรัพยสินทางปญญาจะนำระบบ 
e-filing มาใชกับงานดานสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการแจง 
ผลติภัณฑซดีแีละการนำระบบ paperless มาใชกับเคร่ืองหมาย 
การคา 

 

บริการทรัพยสินทางปญญาในเว็บไซต www.ipthailand.go.th 
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An official website of the Department of Intellectual 
Property provides the following services and materials 
related to intellectual property. 
1. Dissemination of Information and Knowledge Related 
to Intellectual Property. The following information and 
materials are publicly accessible:

- Legislation related to intellectual property;
- Statistics indicating notification and registration of 

intellectual property;
- Procedures for submission of applications for notifica-

tion or registration of intellectual property;
- Activities and projects undertaken by the Department 

of Intellectual Property; 
- Public announcements and news on training, seminars, 

procurements and general matters related to intellectual 
property; 

- Video files on intellectual property and activities 
undertaken by the Department of Intellectual Property; 

- multimedia and learning facilities related to intellectual 
property e.g. the IP Panorama, IP for Kids, DL101-th, 
copyright animation game and Creative Kids Animation 
Book;

- documents for free downloading e.g. legislation related 
to intellectual property, seminar materials, educational 
animation books, journals, annual reports, public relation 
booklets and video files; and

- Answers to questions addressed by the general public 
on intellectual property matters. 

2. Online Application for Registration and Notification of 
Intellectual Property 
3. Other materials and facilities, namely:

-  Public hearing and consultation on draft legislation 
related to intellectual property; 

- Complaint-lodging facility; and
- IP-piracy notification facility.

Using the Department’s Website Services
 For ease of public access to the Department’s online 
services, the website of the Department contains main menus 
as follows. 
1. About DIP : Under this menu, the general public may 

access information related to internal affairs of the Department 
e.g. the Department’s visions, missions, organisational 
structure, contacts, work procedures, journals and video 
files.

2. International Issues : This menu presents information on 
intellectual property in foreign jurisdictions e.g. legislation 
related to intellectual property of other countries, the PCT 

scheme, the Madrid Protocol system and international 
organisations related to intellectual property, namely, the 
World Intellectual Property Organisation (WIPO) and the 
World Trade Organisation (WTO).

3. IP Systems of Thailand : Users can, under this 
menu, have access to information on Thai intellectual 
property, including parent and subordinate legislation 
related to intellectual property (which is fully searchable and 
downloadable), statistics related to intellectual property 
and general information on each type of intellectual 
property such as patents, trademarks and copyright.

4. Online Services : This menu provides links to respective 
online systems operated by the Department, namely: 
- Patent Online System: allowing the public to file online 

applications for registration of patents and check the 
status of their applications;

- World Patent Search System: providing an efficient 
facility under which general members of the public may 
search published or registered patented works through 
databases of the United States of America, European 
Union, World Intellectual Property Organisation (WIPO), 
Japan, China, Korea, Australia and Germany;

- Patent Decisions-Orders Search System: allowing 
searching for decisions and orders pertinent to patents;

- Trademark Online System: allowing online examination 
of trademarks as well as online filings of applications 
related to trademarks;

- Trademarks Decisions-Orders Search System: 
enabling searches for decisions and orders related to 
trademarks;

- Copyrights Online System: offering public access to 
information on copyright;

- Trade Secrets Online System;
- Traditional Knowledge Online System;
- Geographical Indications Online System;
- IP Market System : providing online marketplace for 

sales and purchases of intellectual property works and 
a practical forum for searching intellectual property 
works available for sale and purchase;

- IP Distance Learning System: offering distance learning 
of intellectual property under the DL101-TH programme 
currently in operation and other programmes to be 
launched in the future. 

 In addition, in the near future, the Department of 
Intellectual Property will extend the e-filing system to patents, 
copyrights and optical-disc products and will also put into 
operation a paperless system for trademarks as well.

Intellectual Property Services through Website (www.ipthailand.go.th) 
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 ศูนยขอมูลขาวสารและแหลงรวบรวมความรูดาน 
ทรัพยสินทางปญญา ตั้งอยูบริ เวณ ช้ัน 4 กรมทรัพยสิน 
ทางปญญา เปดใหบริการการอาน สืบคนขอมูลเพ่ือการคนควา
และบริการการยืม - คืนทรัพยากรสารนิเทศทางดานวิชาการ 

และทั่วไป นอกจากน้ีหองสมุดกรมทรัพยสินทางปญยายังให 

บริการตรวจสอบขอมูลดานสิทธิบัตร และศูนยบริการขอมูล 
ขาวสาร บุคคลที่เขามาใชบริการสามารถขอคำแนะนำหรือ 
สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาหนาท่ีบรรณารักษหรือโทรศัพท 

สอบถามท่ีหมายเลข 0-2547-4661 หรือทางเ ว็บไซต 
www.ipthailand.go.th/info 
      ทั้ งนี้ กรมทรัพยสินทางปญญามี เปาหมายที่ จะ 
พัฒนาหองสมุดดังกลาวให เปนคลังขอมูลดานทรัพยสิน 
ทางปญญาท่ีสมบูรณที่สุดของประเทศตอไป  

หองสมุด กรมทรัพยสินทางปญญา 
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 The Department of Intellectual Property’s library is located on the 4th Floor of the Department Building. 
General members of the public may read and search for information related to intellectual property for research. 
Loans of academic and general materials are available at this library. In addition, the Department’s library 
provides a patent searching service and houses the Information Centre where information related to the 
Department is accessible. Those in need of information or materials may contact librarians for advice or inquiries 
or call our staff at 0-2547-4661 or visit the library’s website at www.ipthailand.go.th/info. 
 The Department of Intellectual Property has a clear plan to develop this library into the most 
comprehensive library of Thailand in the field of intellectual property in the future.   

Library of the Department of Intellectual Property 

93

Annual Report 2010

AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:93AR DIP 2010 p 32-93.indd   Sec1:93 28/4/2554   10:42:1428/4/2554   10:42:14



94

แผนภูมิการตรวจสอบขอรับอนุสิทธิบัตร 
Flow Chart Featuring Examination of an Application for a Petty Patent 
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แผนภูมิการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ 
Examination Flow Chart of Patent for Invention Application 
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แผนภูมิการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ   
Flow Chart Featurig Examination of an Application for a Patent in 
Product  Design 
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ขั้นตอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิวงจรรวม 
Procedures for Registration of Topographies of integrated Circuits 
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แผนภูมิขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
Flow Chart Featuring Procedures for Registration  
of Geographical indications 
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แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
Flow Chart Featuring Procedures Involved in  
Registration of Trademarks 
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ระบบงานการแจงขอมูลความลับทางการคา 
Flow Chart Indicating Procedures for Acceptance of  
Notification of Trade Secret Information 
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ขั้นตอนการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ ์
Procedures on the Reception of notification of copyright information 
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ระบบงานการแจงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไทย 
Flow Chart Indicating Procedures for Acceptance of  
Notification of Thai Traditional Knowledge Information 

สถิติ
Statistics



สถิติสถิติ
StatisticsStatistics
สถิติ

Statistics



104

สถิติการย่ืนคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ 
Statistics of Patent Application and Granted (Invention) 

ปี / Year

 จำนวนการยื่นขอ / ไทย / Thai 1,040 945 902 1,025 891 -9.1 -4.6 13.6 -13.1

 Application ต่างชาติ / Foreigner 5,221 5,873 5,839 4,832 1,034 12.5 -0.6 -17.2 -78.6

  รวม / Total 6,261 6,818 6,741 5,857 1,925 8.9 -1.1 -13.1 -67.1

 จำนวนการ ไทย / Thai 118 118 62 59 48 0.0 -47.5 -4.8 -18.6

 จดทะเบียน / ต่างชาติ / Foreigner 1,003 830 904 787 724 -17.2 8.9 -12.9 -8.0

 Granted รวม / Total 1,121 948 966 846 772 -15.4 1.9 -12.4 -8.7

จำนวน : คำขอ /
Unit : Number

อัตราการเปล่ียนแปลง : ร้อยละ /
Growth rate (%)

2549 / 
2006

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010
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สถิติการย่ืนคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนสิทธิบัตรการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ 
Statistics of Patent Application and Granted (Design) 

ปี / Year

 จำนวนการยื่นขอ / ไทย / Thai 2,524 2,533 2,735 3,171 2,648 0.4 8.0 15.9 -16.5

 Application ต่างชาติ / Foreigner 1,036 988 1,085 702 966 -4.6 9.8 -35.3 37.6 

  รวม / Total 3,560 3,521 3,820 3,873 3,614 -1.1 8.5 1.4 -6.7 

 จำนวนการ ไทย / Thai 450 544 719 709 841 20.9 32.2 -1.4 18.6 

 จดทะเบียน / ต่างชาติ / Foreigner 307 332 500 455 491 8.1 50.6 -9.0 7.9 

 Granted รวม / Total 757 876 1,219 1,164 1,332 15.7 39.2 -4.5 14.4

จำนวน : คำขอ /
Unit : Number

อัตราการเปล่ียนแปลง : ร้อยละ /
Growth rate (%)

2549 / 
2006

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010
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สถิติการย่ืนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
จำแนกตามจำพวก 
Statistics of Trademark Application by Classes 

รายการ / Articles

จำนวน : คำขอ /
Unit : Number

อัตราการเปล่ียนแปลง : ร้อยละ / 
Growth rate (%)

2549 / 
2006

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

จำพวก /
Inter.
Class
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สถิติการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จำแนกตามจำพวก 
Statistics of Trademark Registration by Classes  

รายการ / Articles

จำนวน : คำขอ /
Unit : Number

อัตราการเปล่ียนแปลง : ร้อยละ / 
Growth rate (%)

2549 / 
2006

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

จำพวก /
Inter.
Class
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สถิติการย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภุมิศาสตร 
Statistics of the Application of Geographical Indication 

2549 / 
2006

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

จำนวน / Unit 15 12 11 13 7 10 68

2548 / 
2005

ปี / Year รวม/ 
Total

ปี / Year
จำนวน : คำขอ / Unit : Number

2549 / 
2006

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

สถิติการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและจำนวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
Statistics of the Application and Registration of Geographical Indication 
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ปี / Year

จำนวน : คำขอ /
Unit : Number

อัตราการเปล่ียนแปลง : ร้อยละ / 
Growth rate (%)

2549 / 
2006

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

สถิติการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ ์
Statistics of Copyrights Notification classified by Work 
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ปี / Year

จำนวน : คำขอ /
Unit : Number

อัตราการเปล่ียนแปลง : ร้อยละ / 
Growth rate (%)

2549 / 
2006

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

สถิติการแจงขอมูลความลับทางการคา 
Statistics of Trade Secret Notifications 
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ปี / Year

จำนวน : คำขอ /
Unit : Number

อัตราการเปล่ียนแปลง : ร้อยละ / 
Growth rate (%)

2549 / 
2006

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

2550 / 
2007

2551 / 
2008

2552 / 
2009

2553 / 
2010

สถิติการแจงขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไทย 
Statistics of Traditional Knowledge Notifications 
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กรมทรัพยสินทางปญญา
ขอขอบพระคุณทุกทาน

ในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ดวยดีเสมอมา



คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ภาคเอกชน)
PREVENTION AND SUPPRESSION OF INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT COMMITTEE (PRIVATE SECTOR)

รายนามคณะกรรมการปปท.(ภาคเอกชน) 14 องค์กร
 1. บริษัท ซีเล็คทีฟ เทรดมาร์ค ยูเนี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 4. บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด
 5. บริษัท เราส์  แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6. สมาคมอุตสาหกรรมเพลงไทย 
 7. บริษัท ไลบร้า อนิเทลลิเจนซ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด 8. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10. บริษัท เอ พี เอส อินเตอร์มิวสิค จำกัด 
 11. บริษัท ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 12. บริษัท  ดิเอจิโอ จำกัด
 13. บริษัท เวอริเซ็ด จำกัด 14. บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 
    ในเครือ บริษัท แคททาลิสทจำกัด

ที่ตั้งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการปปท.(ภาคเอกชน)
203/18-20 ซ.ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์  0-2938 6798   โทรสาร 0-2938  5583



M-Thai Tower, All Seasons Place

87 Wireless Road, Lumpinee, Bangkok, Thailand 10330

Tel: +66-2-627-9191 Fax: +66-2-627-9004







We are manufacturer and distributor of agricultural equipments such as sprayers , brush cutt ers , etc. under
the famous crocodile brands for a long ti me. Up ti ll now, we’re sti ll also proud of our reputati on under other     
brands , especially for sprayers , such as:  

T. THAIKASETPHANT  IMPORT   LTD., PART.         

49     RAMA  4   ROAD   ,    POMPRAB    ,    BANGKOK     10100

TEL  :   66(0) 2222-5388  ,    2223-4466  ,   2223-9273       FAX  :    66(0) 2223-9272











บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
    สอบถามข้อมูลลิขสิทธ์ิค่ายเพลง
              0-2203-1002-3

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
   แจ้งเบาะแสเทป ซีดี ละเมิดลิขสิทธิ์
               0-2203-1002-3

   บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามข้อมูลลิขสิทธิ์นักแต่งเพลงไทย-สากล
                 0-2203-1049-50

we love music creators

    บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ขออนุญาตใช้สิทธิ์เผยแพร่ฯเพลง
         0-2641-5211-3
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Department of Intellectual Property Ministry of Commerce of Thailand
44/100 Nonthaburi 1 Rd. Tambon Bang Krasor, Amphur Muang, Nonthaburi 11000
Tel. (662) 547-4621-25  Fax. (662) 547-4691 Hotline 1368

www.ipthailand.go.th 

กรมทรัพยสินทางปญ
ญ
า / Departm

ent of Intellectual Property

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๔๗ ๔๖๒๑-๒๕  โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๔๖๙๑  สายดวน ๑๓๖๘

“คุมครองความคิด
มุงจิตบริการ

เนนงานสรางสรรค”

“คุมครองความคิด
มุงจิตบริการ

เนนงานสรางสรรค”

“คุมครองความคิด
มุงจิตบริการ

เนนงานสรางสรรค”

“คุมครองความคิด
มุงจิตบริการ

เนนงานสรางสรรค”
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