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“ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
เป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีม่ คี วามส�ำคัญมาก เมือ่ ตอนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พูดกันว่าเราไปลอกจากต่างประเทศ
มาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าคิดที่จะจดทะเบียนสิทธิบัตร เราสามารถใช้อะไรจากต่างประเทศได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้สิทธิ การพูดอย่างนี้ไม่ถูก เป็นการดูถูกคนไทย”
“Intellectual Property has long been in existence. Patents and copyrights are
intellectual property of significant importance. In 1957, it was much said that we could
just copy foreign works for our exploitation rather than producing our own and
registering patents. We usually said that we could use

เมื่อคราวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร “เครื่องกลเติมอากาศแบบ อัดอากาศและดูดน�้ำ”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ณ พระต�ำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล
foreign works without paying any royalty. Such perception is a flaw. It is indeed no difference from looking down on
Thai people.”The speech above was royally addressed when the Minister of Commerce and this Ministry’s delegation
were received in audience by His Majesty King Bhumibol Adulyadej for presenting to His Majesty a patent for the
invention of the “Water-Air Pump Type Aerator” on 5th October 2001 at Piamsuk Villa of Klai Kangwol Palace.

พระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

His Majesty’s Great Genius in the Sphere of Intellectual Property

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

พระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
His Majesty’s Great Genius in the Sphere
of Intellectual Property
ผลงานด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่มากมาย ผลงานส่วนหนึ่งที่ทรง
จดทะเบี ย นหรื อ จดแจ้งไว้ต่อกรมทรัพย์ สินทางปัญญา
มีหลายประเภท ดังนี้

ด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการถวาย
การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งสิ้น
11 ฉบับ คือ
(1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 3127 ถวายการรับ
จดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง
เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ�หมุนช้าแบบทุ่นลอย (กังหัน
น้ำ�ชัยพัฒนา) เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ในการเติม
ออกซิเจนลงในน้ำ�ที่ระดับผิวน้ำ�
(2) สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ เ ลขที่ 10304 ถวาย
การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2544
เรื่องเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ� เป็น
เครือ่ งกลเติมอากาศใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน้�ำ ทีร่ ะดับ
ลึกลงไปใต้ผิวน้ำ�จนถึงด้านล่างของแหล่งน้ำ�
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

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

Patents and Petty Patents

His Majesty the King has been granted h 11
patents and petty patents, as follows:
(1) Patent No. 3127, granted on 2nd February
1993, for the invention of the Low-Speed Surface
Aerator (the “Chaipattana Aerator”), used for water
oxygenisation at a water surface;
(2) Patent No. 10304, granted
th
on 19 April 2001, for the invention of
the Water-Air Pump Type, used for
water oxygenisation at a deep level
beneath water down to the bottom
of the water source;

(3) สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 10764 ถวายการ
รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2544
เรื่องการใช้น้ำ�มันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำ�มันเชื้อเพลิง
สำ�หรับเครือ่ งยนต์ดเี ซล เป็นการใช้น�้ำ มันปาล์มกลัน่ บริสทุ ธิ์
เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลแทนน้ำ�มันดีเซล
(4) อนุสทิ ธิบตั รเลขที่ 841 ถวายการรับจดทะเบียน
อนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2545 เรื่อง การใช้น้ำ�มัน
ปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำ�มันหล่อลื่นสำ�หรับเครื่องยนต์
สองจังหวะ เป็นการใช้น้ำ�มันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ทดแทน
น้�ำ มันหล่อลืน่ ทีไ่ ด้จากน้�ำ มันปิโตรเลียมสำ�หรับเครือ่ งยนต์
สองจังหวะ (เช่น เครื่องรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องสูบน้ำ�
เป็นต้น)
(5) สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 13898 ถวายการ
รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
เรื่อง การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง)
เป็นกรรมวิธีการทำ�ฝนหลวงที่มีการทำ�ฝนทั้งในระดับเมฆ
อุ่นที่ระดับต่ำ�กว่า 1 หมื่นฟุต และเมฆเย็นที่ระดับสูงกว่า
1 หมื่นฟุต พร้อมๆ กัน ซึ่งทรงเรียกว่า “ซุปเปอร์แซนวิช”
(6) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 14859
ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2546 เรื่องภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย
เป็นภาชนะทีท่ รงออกแบบไว้เป็นการเฉพาะสำ�หรับรองรับ
ปัสสาวะของผู้ป่วย
(7) สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 16100 ถวายการ
รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 เรื่อง
อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว เป็นเครือ่ งยนต์ทขี่ บั
ดันน้ำ�เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเรือ
(8) สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 22637 ถวายการ
รั บ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รเมื่ อ วั น
ที่ 5 ตุลาคม 2550 เรื่อง
กระบวนการปรั บ ปรุ ง
ส ภ า พ ดิ น เ ป รี้ ย ว
เพื่ อ ให้ เ หมาะแก่
การเพาะปลู ก
(โครงการ
แ ก ล้ ง
ดิ น )

(3) Patent No. 10764, granted on 26th July
2001, for the invention of the process for the use of
R.B.D. Palm Olein as fuel for diesel engines (bio-diesel
oil), as to which R.B.D. Palm Olein is to be used as
an alternative energy for diesel engines in place of the
consumption of diesel oil;
(4) Petty Patent No. 841, granted on 11th
October 2002, for the invention of the process for the
use of R.B.D. Palm Olein as a lubricant for two-stroke
engines, as to which R.B.D. Palm Olein is to be used
as an alternative lubricant, in place of normal lubricants
derived from petrochemical products, for two-stroke
engines (e.g. motorcycles, water pumps, etc.);
(5) Patent No. 13898, granted on 29th November
2002, for the invention of the weather modification
for rainmaking technology (Royal Rain), which is a
technology for making royal rains through modifying
the weather from warm clouds at an altitude below
10,000 feet and cold clouds at an altitude over 10,000
feet simultaneously – the so-called “Supersandwich”
technique”;

เป็นการปรับปรุงสภาพดินเปรีย้ วทีไ่ ม่สามารถเพาะปลูกพืช
ได้ ให้เป็นดินทีม่ สี ภาพทีเ่ หมาะสมสำ�หรับปลูกพืชต่างๆ ได้
โดยใช้วิธีการเลียนแบบธรรมชาติเพื่อแกล้งให้ดินมีสภาพ
เปรี้ยวจัดก่อน แล้วทำ�การชะล้างความเปรี้ยวของดิน และ
ทำ�การปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกต่อไป
(9) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ด้วยรางพืชร่วมกับ
เครื่องกลเติมอากาศ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 29091
ได้ดำ�เนินการจดสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้�ำ ด้วยรางพืชร่วมกับเครือ่ งกลเติม
อากาศ วัตถุประสงค์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำ�เสียในชุมชน
(10) เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ สิทธิบัตร
การประดิษฐ์ เลขที่ 29162 ได้ดำ�เนินการจดสิทธิบัตร เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
(11) โครงสร้างเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์
สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ เลขที่ 29163 ได้ ดำ � เนิ น การ
จดสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ทัง้ นี้ 3 ผลงานล่าสุดนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ช่วยพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้น

(6) Patent No. 14859, granted on 10th June
2003, for the design of a container taking human body’s
waste i.e. a container taking urinal waste from patients;
(7) Patent No. 16100, granted on 27th January
2004, for the invention of the Liquid Driving Controller,
which is an engine for a short-tailed boat;
(8) Patent No. 22637, granted on 5th October
2007, for the invention of the process for adjusting acid
soil into cultivatable soil (the ‘Soil Bullying’ Project), as to
which acid soil incapable of cultivation is to be “bullied”
by being allowed to be in the most acid condition before
its acid condition is subsequently cleansed so that the
soil becomes suitable for cultivation;
(9) Patent No. 29091, granted on 9th November
2010, for the invention of the process for water
treatment through trough plants in conjunction with
an aerator – a wise way of solving water pollution in
the community;
(10) Patent No. 29162, granted on 19 th
November 2010, for the invention of a kinetic-energy
generator;
(11) Patent No. 29163, granted on 19 th
November 2010, for the invention of a kinetic-energy
generator structure.
In effect, the three last-mentioned inventions are
intended to improve the environmental quality.

ด้านเครื่องหมายการค้า

ไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า ใน
พระปรมาภิไธย แต่ทรงพระราชทานให้ บริษทั สุวรรณชาด
จำ�กัด และมูลนิธชิ ยั พัฒนา จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
รวมทั้งสิ้น 13 คำ�ขอ ดังนี้
(1) บริ ษั ท สุ ว รรณชาด จำ � กั ด จดทะเบี ย น
เครือ่ งหมายการค้ารวม 7 คำ�ขอ ประกอบด้วยเครือ่ งหมาย
สุวรรณชาด 1 คำ�ขอ, ทองแดง 2 คำ�ขอ และโกลเด้นเพลส
4 คำ�ขอ
(2) บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำ�กัด จดทะเบียน
เครือ่ งหมายการค้ารวม 6 คำ�ขอ ประกอบด้วย เครือ่ งหมาย
ธรรมชาติ 5 คำ�ขอ และมุมสบายๆ 1 คำ�ขอ

ด้านลิขสิทธิ์

ทรงมีผลงานทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองลิขสิทธิม์ ากมาย
อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์ หนังสือต่างๆ ภาพถ่ายและภาพ
วาดฝีพระหัตถ์ เป็นต้น และทีท่ รงจดแจ้งไว้ตอ่ กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญามีจำ�นวน 4 ผลงาน ดังนี้
(1) ด้านวรรณกรรม จำ�นวน 3 ผลงาน คือหนังสือ
แนวคิดทฤษฎีใหม่, โครงการทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ และพระมหาชนก
(2) ด้ า นศิ ล ปกรรม จำ � นวน 1 ผลงาน คื อ
ประติมากรรมเหรียญพระมหาชนก

Trademarks

No trademark has been registered in His
Majesty’s own name. His Majesty the King has granted
royal permission to Suwannachaad Company Limited and the Chaipattana Foundation to register 13
trademarks as detailed below.
(1) Suwannachaad Company Limited : having
filed 7 applications for the protection of trademarks –
1 application for the “Suwannachaad” Trademark, 2
applications for the “Thong Daeng” Trademark and 4
applications for the “Golden Place” Trademark; and
(2) Mangkala Chaipattana Company Limited
: having filed 6 applications for the protection of
trademarks – 5 application the “Thammachaad”
Trademark and 1 application for the “Mumsabai”
Trademark.

Copyright

His Majesty owns numerous copyrighted works
e.g. songs, writings, photographic works and drawings.
Notification of copyright-information has been given to
the Department of Intellectual Property for another 4
works as follows:
(1) 3 literary works : “New Theories”, “New
Royally Initiated Theories” Project, and “Pra Maha
Chanok”; and
(2) 1 artistic work : “Pra Maha Chanok Medal”
work of sculpture

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร เครื่อง “อุทกพลวัต”
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
The Department of Intellectual Property’s executives were received in audience by His Majesty
King Bhumibol Adulyadej for presenting to His Majesty a patent for an invention of the kineticenergy generator, on 29th August 2011 at HRH Princess Gayani Vadhana Meeting Room,
Floor 14, Chalermprakiat Building, Siriraj Hospital.
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Department of Intellectual Property
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce

ในขณะที่ประเทศไทยกำ�ลังจะก้าวอีกก้าวหนึ่งเข้า
สู่ระบบการค้าและการลงทุนอีกยุคหนึ่งที่มีการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นแกนหลัก และในภาวการณ์
ที่ทางการค้าและการลงทุนมีการแข่งขันเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งไทยยังจะต้องการที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้นำ�ด้าน
เศรษฐกิจในภูมิภาค ประเทศไทยจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นทุ ก ด้ า น ประเทศที่ ส ามารถคิ ด ได้
ปกป้องตนเองได้ และแข่งขันได้เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถข้ามผ่าน
อุปสรรคต่างๆ ไปได้
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง
ของกระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละเป็ น องค์ ก รหลั ก ของไทยใน
การผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์และคุ้มครองทั้งในด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นองค์ประกอบในการเพิ่ม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Thailand is making another important step
towards trade and investment integration within ASEAN
and indeed facing a greater degree of competiveness
in this arena. In effect, it has been a proud intention of
Thailand to become a leading nation in regional economy.
Amidst such reality and anticipation, it is essential that
Thailand be well equipped with creativity in all aspects.
Only countries that are well capable of creative thinking,
self-protection and competitiveness are in the position
to overcome varying obstacles.
The Department of Intellectual Property, as an
agency within the Ministry of Commerce, has emerged
as a leading agency in charge of putting forth creativity

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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and protecting technology as well as innovation, which
altogether are necessary for the enhancement of trade
efficiency as well as the amelioration of investment
environments of Thailand. In this light, the Department
of Intellectual Property is an important agency playing
crucial roles in steering and facilitating national economy
with a view to bringing about happiness and well-being
of Thai people both at present and in the future.
Since its inauguration 20 years ago, official work
and roles of the Department of Intellectual Property have
been publicly known and recognised. Indeed, industries
and businesses in Thailand now comprehend and make
use of intellectual property systems and actually have
greater access to international schemes available for the
protection of intellectual property rights. All this will lead
to Thailand’s promising potential for economic and social
development in this region.
On the auspicious occasion of the 20th anniversary
of the Department of Intellectual Property’s inauguration,
I should like to avail myself of this opportunity to extend
to this Department my most sincere admiration of its
successful works. May I also extend to the Department’s
officials and personnel at all levels my best wishes for
health and high spirits contributing to the Department’s
achievement of its goal of serving as a leading agency
in fostering Thailand’s competitiveness regionally and
internationally.
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ประสิทธิภาพทางการค้าและปรับปรุงสภาวะการลงทุนให้กบั
ประเทศไทย จึงถือได้วา่ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็นองค์กร
สำ�คัญองค์กรหนึง่ ทีม่ หี น้าทีท่ งั้ ขับเคลือ่ นและสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้ประชาชนไทยมีความสุข กินดีอยู่ดี
ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
นั บ จากวั น ที่ ก รมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ รั บ การ
จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ 20 ปีทแี่ ล้ว ผลงานของกรมเป็นทีป่ ระจักษ์โดยที่
อุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยในปัจจุบันต่าง
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญา และ
เข้าถึงระบบการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาในระดับสากล
เพือ่ การก้าวไปสูก่ ารเป็นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพด้านพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
ในโอกาสที่ ก รมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาครบรอบ
วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 20 นี้ ผมขอชมเชยกับผลงานต่างๆ
ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา และขออวยพรให้เจ้าหน้าทีท่ กุ
ท่านทุกระดับของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีพลานามัยที่
แข็งแรง มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง เพือ่ นำ�พาองค์กรของท่านไปสูจ่ ดุ มุง่
หมายที่จะเป็นองค์กรนำ�ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยทั้งในภูมิภาคและในสากล

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

Annual Report 2011

Message of Deputy Minister of Commerce

นายภูมิ สาระผล
Mr. Phoom Saraphol

รายงานประจ�ำปี 2554

12

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

กระทรวงพาณิ ช ย์ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ จ ะทำ � ให้ เ ศรษฐกิ จ
การค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม
ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดี
มี สุ ข ของคนทั้ ง ประเทศ จึ ง มี น โยบายในการพั ฒ นาและ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันและขยายโอกาสทางการค้า การส่งออก ตลอดจน
สร้างความพร้อม ให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางใน
อาเซียนและของโลกในอนาคต
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของ
กระทรวงพาณิชย์ที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจแข่งขันได้ใน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

The Department of Commerce is, to achieve its
pre-determined vision, committed to driving economy
and commerce towards prosperity, stability, fairness,
sustainability and immunity to changes, in the interest
of the well-being of the nation as a whole. Along these
lines, the Ministry of Commerce has put in place its clear
plans for developing and steering national economy with a
view to enhancing competitiveness, expanding trade and
export opportunities and building up Thailand’s readiness
for becoming an economic hub for ASEAN as well as for
the World in the future.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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The Department of Intellectual Property is one of
the Ministry of Commerce’s agencies assuming most
vital roles in strengthening capacity of entrepreneurs
and enterprises and enabling them to be ready for
trade competition in the world market on the basis
of knowledge-based society and economy as well as
in reliance on the exploitation of intellectual property,
innovation, creativity and the cultural capital, having regard
to fair dealing in environmental and social dimensions.
On the occasion of the 20th anniversary of the
Department of Intellectual Property’s inauguration, I
should like to avail myself of this opportunity to extend
my warmest regards to Director-General and all officials
of this Department. May all of you wholeheartedly and
genuinely give continued co-operative hands on the basis
of the Department’s slogan “Protecting Ideas, Adhering
to Clear Service Mind, and Relying on Creative Works”,
in the interest of promoting and developing intellectual
property systems of Thailand towards sustainable strength
and advancement.
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ตลาด การค้าโลก บนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยการใช้
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทุนทาง
วัฒนธรรมและคำ�นึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม ใน
มิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม
ในโอกาสที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาครบรอบก่อตั้ง
ปีที่ 20 ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังอธิบดีและเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ขอให้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง จริงใจและต่อเนื่อง
โดยยึ ด ค่ า นิ ย มของกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา “คุ้ ม ครอง
ความคิด มุ่งจิตบริการ เน้นงานสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยให้
มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือทางการค้าทีช่ ว่ ยเพิม่
มูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าและบริการ ส่งผลให้ภารกิจและบทบาท
ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ทวีความสำ�คัญเพิม่ ขึน้ ในการ
ช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์ให้กบั ประชาชน ตลอดจนส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการนำ�ทรัพย์สนิ
ทางปัญญามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีจุดมุ่งหวังให้
ประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้าง
งาน สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
นอกจากนี้ การดำ�เนินนโยบายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อคุ้มครอง
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของคนไทยมี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ระบบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Intellectual property plays an indispensably
important role in national economy development as it is
a tool for creating added value for goods and services
in trade. As such, the Department of Intellectual Property
assumes increasingly important missions and roles in
promoting amongst general members of the public
creativity as well as management and commercial
exploitation of intellectual property, in the hope that the
general public, entrepreneurs and intellectual property
owners may exploit intellectual property for creating jobs,
generate revenue develop national economy.
Further, the pursuit of policies in connection with
the prevention and suppression of intellectual property

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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infringement for protecting intellectual property of Thai
people is important for national economy and has
direct impacts on Thailand’s export. The prevention
and suppression of intellectual property infringement is
therefore one of the Department of Intellectual Property’s
missions contributory to Thai entrepreneurs’ strength,
potential and ability to compete in the world trade.
Having been involved in the supervision of affairs
related to intellectual property, I have witnessed potential
of the Department of Intellectual Property’s personnel,
who have been well committed to putting forth the
Department’s achievement of its goals and success in all
aspects, ranging from the promotion and encouragement
of inventors, designers and creators, the enhancement
of potential for intellectual property exploitation, the
development of intellectual property protection systems
towards expediency, rapidity and modernity comparable
to international standards, indeed in accordance with the
Department’s vision : “Achieving Excellency in Protecting
Intellectual Property and Promoting Intellectual Property
Exploitation”.
On the occasion of the 20th anniversary of the
Department of Intellectual Property’s inauguration, I would
like to avail myself of this opportunity to extends my best
regards to all civil servants and officials of the Department
of Intellectual Property and my appreciation of your robust
determination in the performance of public duties for the
benefit of the country and the Thai people. May all Holy
Powers you have worshiped bring you great happiness
and fabulous success in your profession.
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เศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย
ดังนั้นการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา จึงเป็นภารกิจหนึง่ ของกรมทีน่ �ำ มาซึง่ การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพและสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก
ในฐานะที่ผมเคยกำ�กับดูแลงานด้านทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญา ได้ เ ห็ น ถึ ง ศักยภาพการทำ�งานของบุค ลากรของ
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปัญ ญาในการดำ�เนิน งานเพื่อ ให้ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละประสบความสำ � เร็ จ ในทุ ก ด้ า นอย่ า ง
ครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักประดิษฐ์
นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์ เพิ่มพัฒนาศักยภาพในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความสะดวก รวดเร็วและ
ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นเลิศใน
การคุ้มครอง และส่งเสริมใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในโอกาสวั น คล้ า ยวั น สถาปนากรมทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาครบ 20 ปี นี้ ผมขอส่ ง ความปรารถนาดี ม ายั ง
ข้ า ราชการตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า นที่ มี ค วามตั้ ง ใจใน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
ประชาชนชาวไทย และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
ท่านนับถือ อำ�นวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่
ความสุข และมีความสำ�เร็จในการทำ�งานทุกประการ

สารปลัดกระทรวงพาณิชย์
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ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce
ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจ
ที่สำ � คัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบ
การและวิสาหกิจยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การแข่ ง ขั น ที่ มี ก ติ ก าและ
เป็นธรรม ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า และ
สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนและเป็นฐานไปสู่เวทีโลก เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาถือเป็นปัจจัยประกอบสำ�คัญทีจ่ ะ
ช่วยให้การขับเคลือ่ นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์บรรลุผลตาม
เป้าหมาย เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศจะพัฒนาได้ท่าม
กลางความเปลีย่ นแปลง จำ�เป็นทีจ่ ะต้องนำ�ความคิดสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ตอ่ บุคคล สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Amidst rapid changes in economic and social
circumstances, the Ministry of Commerce has pivotal
roles in strengthening capacity of entrepreneurs and
enterprises, bringing Thailand towards creative economy,
creating environments facilitating competition along
the line of trade disciplines and fairness, promoting
and developing trade infrastructure and linking with
regional economy in an attempt to moving forwards to
the ASEAN Economic Community and the world trade,
with a view to driving national economy towards stability
and sustainability.
Intellectual Property is indeed an important
factor contributing to the achievement of the Ministry
of Commerce’s missions, given that national economic
development amidst current changes entails the
exploitation of creative thinking, traditional knowledge,
technology, innovation as well as research and
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development as a foundation for greater advancements.
All such intellectual essence will be learned and put into
commercial exploitation for the benefit of the people,
society and the nation as a whole.
The Department of Intellectual Property is thus a
crucial agency in promoting the public understanding of
the importance of intellectual property, building amongst
entrepreneurs awareness of commercial exploitation of
intellectual property, handling registration of intellectual
property for protecting inventions and creative thinking,
developing and revising intellectual property law to
meet international standards, determining measures for
the prevention and suppression of intellectual property
infringement, in the interest of fair trade and greater
advancements in goods and services, which will in turn
contribute to pleasant trade and investment environments
of Thailand.
Further, as Thailand is scheduled to be part of the
ASEAN Economic Community (AEC) by 2015 and may
in the future conclude with other countries or groups
of countries Free-Trade Area agreements leading to
free movement of goods and services, investment and
skilled labour, all this will undeniably make missions
of the Department of Intellectual Property even more
important and indeed provide compelling needs for the
Department to prepare its personnel, infrastructure and
institutional readiness as well as readiness on the part
of entrepreneurs and all persons concerned, so as to
arrive at satisfactory efficiency.
On the occasion of the 20th anniversary of the
Department of Intellectual Property’s inauguration,
may all of civil servants, officials and employees of the
Department graciously be bestowed best blessings,
by the Buddhist Virtue as well as by all Holy Powers,
for happiness, prosperity, well-being and good morale
necessary for the performance of official duties in the
interest of progression, security and wealth of the people,
society and the country as a whole.
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กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาจึงเป็นหน่วยงานทีส่ �ำ คัญทัง้
ในเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไป
ในเรือ่ งความสำ�คัญของทรัพย์สนิ ทางปัญญา การสร้างความ
ตระหนักต่อผูป้ ระกอบการเรือ่ งการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดสร้างสรรค์ การ
พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้มาตรฐานสากล
และการกำ�หนดมาตรการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา เพื่อความเป็นธรรมทางการค้า และส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการค้า การลงทุนของไทย
นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ
AEC) ในปี 2558 และอาจจัดทำ�ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ
ประเทศหรือกลุม่ ประเทศต่างๆ ในอนาคต ซึง่ จะส่งผลให้การ
เคลือ่ นย้ายสินค้าบริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื เป็นเสรี ยิง่
ทำ�ให้ภารกิจงานของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญามีความสำ�คัญ
ทั้งการเตรียมบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน องค์กร ตลอดจน
ผูป้ ระกอบการ และผูเ้ กีย่ วข้องให้เตรียมพร้อมทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาครบรอบ 20 ปี
ผมขออำ�นวยพรสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายและคุณพระศรีรตั นตรัย
โปรดดลบันดาลให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกคนใน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ความสวัสดี และมีขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เพื่อความเจริญ ความมั่นคง และมั่งคั่งของประชาชน สังคม
และประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป
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อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director General of the Department of Intellectual
Property
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ รั บ การสถาปนาเมื่ อ
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา
20 ปีเต็มแล้วที่กรมฯ ได้ก่อตั้งมาและมีพัฒนาการอย่างต่อ
เนือ่ งไปตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในยุคแรกเริ่ม กรมมีภารกิจหลักด้านการจดทะเบียน
คุ้มครองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า และงานด้าน
ลิขสิทธิ์ เมื่อเศรษฐกิจสังคมโลกปรับเปลี่ยนไปสู่การค้าเสรี
และสังคมฐานความรู้ การแข่งขันทางการค้าเพิม่ มากขึน้ และ
เปลี่ยนจากการแข่งขันทางด้านราคาไปเป็นความต้องการ
สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี น วั ต กรรมและมี เ ทคโนโลยี ทั น สมั ย
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาจึงมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึน้ ในการ
สร้างมูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้าและบริการ และเป็นปัจจัยสำ�คัญใน
การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการค้า กรมฯ จึง
ได้ขยายความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุม
ถึงภูมิปัญญาไทยมากขึ้น ทั้งแบบผังภูมิวงจรรวม สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ และความลับทางการค้า รวมทั้งปรับเพิ่ม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

The Department of Intellectual Property was officially
inaugurated on 3rd May 1992. Since its inauguration, it
has been in operation for 20 years and indeed undergone
continued development in response to varying needs of
each period as well as economic, social, political and
technological changes.
In its early days, the Department’s principal missions
purported to be limited to handling registration for the
protection of patents and trademarks and administering
copyright protection. Today, the world economy and social
surroundings are moving towards free trade and knowledgebased society, with greater competition and a remarkable
shift from price-oriented competition into competition based
upon the production of goods and services of modern
innovation and technological advancement. Amidst such
switch, the Department of Intellectual Property plays
increasing economic roles in connection with the creation
of added value for goods and services as a vital factor
contributing to the enhancement of trading capability and

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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potential. As such, the Department makes fullest efforts to
extend the protection of intellectual property to embrace
other types of creative works of Thailand, including
topographies of integrated circuits, geographical indications
and trade secrets. Further, organisational restructure
has been undertaken to cater for new missions. For this
purpose, new work includes the promotion of creativity
and commercial exploitation of creative works as well as
the prevention and suppression of intellectual property
infringement, with a view to thwarting and solving problems
related to piracy threatening Thailand’s trade and export.
Given that intellectual property is an essential fibre
permeating all activities (whether domestic and international
trade and investment, scientific and technological research
and development and the production of goods and
services), the Department needs to work, along the line of
integration, together with all sectors concerned. On this
footing, it seeks to establish co-operative networks with
educational institutions, local administrative organisations as
well as public and private agencies, develop international
co-operation at bilateral, multilateral and regional levels and
prepare readiness in the sphere of intellectual property for
the purpose of transforming into the ASEAN Economic
Community (AEC), in the hope of bringing intellectual
property systems of Thailand to a point comparable to
international standards.
Over the past 20 years, the Department of Intellectual
Property has gone through rich experience leading to its
readiness and top achievement. It is indeed my greatest
pride in taking part in the development of this Department
since its inaugurating days up till now and turning this
small Department into a well-known and highly regarded
agency both domestically and internationally. Thanks to
the Department’s strenuous attempts, Thai people and
entrepreneurs become more concerned with, and indeed
attach greater importance to, intellectual property. At the
same time, the Department has proudly carried out its official
work in perfect fulfillment of the Government’s policies.
On the occasion of the 20th anniversary of the
Department of Intellectual Property’s inauguration, I
should like to extend to all civil servants and officials of
the Department my deeply heart-felt appreciation of your
splendid commitment and dedication which make our
Department highly regarded today. I hope very much that
our Department will prosper, maintain its strength, remain
committed to making intellectual property a vital tool for
sustainable development of national economy and continue
to gain recognition in the world trade everlastingly.
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ภารกิจใหม่โดยเพิ่มงานด้านส่งเสริมการสร้างสรรค์และการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และงานป้องปรามการละเมิด
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและ
การส่งออกของไทย
โดยที่ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเปรี ย บเสมื อ นยาดำ � ที่
แทรกอยู่ในทุกภาคส่วน ทั้งการค้าการลงทุนภายในประเทศ
และต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งการผลิตสินค้าและบริการ กรมฯ จึงต้อง
ทำ�งานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการ
พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี
พหุภาคี และระดับภูมิภาค รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าสู่การเป็น AEC ทั้งนี้เพื่อ
ให้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมีการพัฒนาก้าวหน้า
ทัดเทียมมาตรฐานสากล
ช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมาของกรมฯ เปรียบเสมือน
คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงวัยบรรลุนิติภาวะที่มีความ
พร้อมและสมบูรณ์เต็มที่ ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนากรมนี้ตั้งแต่แรกเริ่มมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
ทำ�ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรมเล็กๆ เป็นที่รู้จัก
และยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้คนไทย
และผู้ประกอบการหันมาสนใจและให้ความสำ�คัญกับเรื่อง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญามากขึน้ ในขณะเดียวกัน กรมก็สามารถ
ดำ�เนินงานตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่กำ�หนดไว้
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมครบรอบ 20 ปีนี้
ดิฉนั ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมทุกคนทีร่ ว่ มกัน
ฝ่าฟันต่อสู้กันมาและสร้างผลงานให้กรมฯ เป็นที่ยอมรับจน
ทุกวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
จะเติบโตและเป็นองค์การทีเ่ ข้มแข็งและยืนหยัดให้ทรัพย์สนิ
ทางปั ญ ญาเป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในเวที
การค้าโลกสืบต่อไปในอนาคต
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ประเทศไทยเป็นประเทศสังคมเกษตรกรรม ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมมายาวนาน เครือ่ งหมายการค้ายังมีบทบาทและ
ความสำ�คัญไม่มากนัก แต่เมือ่ มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และมีการค้าขายแลกเปลีย่ นสินค้ากับพ่อค้าจากต่างประเทศทาง
ตะวันตก สถานการณ์ทางการค้าเริม่ เปลีย่ นแปลงไป ความจำ�เป็นในการมีระบบเครือ่ งหมายการค้ามีมากขึน้ พร้อมกับบริษทั ต่างชาติ
รัฐบาลไทยได้ตงั้ หอทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าขึน้ ในกระทรวงเกษตราธิการ เมือ่ ปี พ.ศ. 2453 ต่อมาได้มกี ารตรากฎหมาย
และประกาศใช้พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้าและชือ่ ทางการค้า พ.ศ. 2457 ซึง่ กฎหมายดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ และมีเนือ้ หา
เกีย่ วกับการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า โดยได้มกี ารจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าชิน้ แรก คือ Crown Brand โดยบริษทั เอเชีย
ติก ปิโตรเลียม(สยาม)ทุน จำ�กัด ใช้กับสินค้า น้ำ�มันจุดเพื่อความสว่าง เพื่อให้เกิดความร้อน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลต่าง
ประเทศมีความประสงค์ให้รัฐบาลไทยให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ จึงได้เรียกร้องให้ผนวกเรื่องการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าเข้ากับเรื่องอื่นในสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่างกัน และเมื่อภารกิจในเรื่องเครื่องหมายการค้ามีความสำ�คัญมาก
ขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้จัดตั้งกรมทะเบียนการค้าในปี 2466 ให้มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียน
เครือ่ งหมายการค้า โดยได้โอนงานด้านการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า จากกระทรวงเกษตราธิการมาอยูใ่ นความกำ�กับดูแลของ
กรมทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบนั ) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า และงานชัง่ ตวง วัด
ต่อมาประเทศไทยมีความเจริญเติบโตของการค้าภายในประเทศ ทำ�ให้มกี ารตรากฎหมายเครือ่ งหมายการค้าฉบับใหม่ขนึ้
เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่การพาณิชย์มากขึ้น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 ของ
ประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก กฎหมายฉบับนี้ยกเลิกกฎหมายเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า พ.ศ. 2457 และพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มีการแก้ไขปรับปรุง 2 ครั้ง ใช้บังคับอยู่นานราว 60 ปี
ส่วนงานด้านสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งก่อนที่กฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ
สิทธิบตั ร พ.ศ. 2522 จะมีผลบังคับใช้ กรมทะเบียนการค้าได้มกี ารจัดตัง้ กองบริหารงานสิทธิบตั รและกองตรวจสอบ และพิจารณา
สิทธิบตั ร ในปี 2506 และเสนอร่างพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร ต่อรัฐสภาในปีพ.ศ. 2508 และสมาชิกรัฐสภาบางท่านไม่เห็นด้วย และ
มีการวิจารณ์ร่างกฎหมายว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย มุ่งที่จะคุ้มครองชาวต่างประเทศจึงทำ�ให้
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวตกไป ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2521 ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั รและรัฐบาลอนุมตั หิ ลักการของร่าง
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Thailand is an agriculturally based nation. Most Thai people have long been farmers. Amidst such traditional
economy, trademarks played no significant part. But, trade with foreign countries and commodity transactions with the
West led to material change in trade situations and indeed prompted a growing need for the use of trademarks, as with
the growing number of foreign firms.
The Government of Thailand established the Trademarks Register Office within the Ministry of Agriculture in 1910.
This was indeed followed by the enactment and promulgation of specific legislation known as the Trademarks and Trade
Names Act, B.E. 2457 (1914). This legislation was, in essence, concerned with registration of trademarks. The trademark
ever registered for the first time in Thailand was the Crown Brand owned by Asiatic Petroleum (Siam) Co. Ltd. for use
with oil utilised as fuel for lamps and ignited for a source of heating. However, foreign Governments called for the Thai
Government’s protection of foreign trademarks. Along that line, the protection of trademark was much incorporated into
bilateral agreements. Later, when missions related to trademarks gained increasing importance, King Vajiravudh (King Rama
VI) established the Department of Business Registration in 1923 to handle registration of trademarks. In effect, the affairs
in relation to registration of trademarks were transferred from the Ministry of Agriculture to the Department of Business
Registration (which is now the Department of Business Development). Thus, the Department of Business Registration
was in charge of trademark registration in addition to the responsibility in connection with weights and measures.
Later, the growth of domestic trade entailed the enactment of a new trademark law in facilitation of commerce. It
was in the reign of King Vajiravudh that the Trademarks Act, B.E. 2474 (1931) was promulgated, with significant influences
from the Trademarks Act 1905 of the United Kingdom. This new legislation repealed the Trademarks and Trade Names
Act, B.E. 2457 (1914). The Trademark Act, B.E. 2474 (1931) was amended on two occasions and remained in force
for an approximate period of 60 years.
With respect to patents, which constitute another type of intellectual property, it appeared that before our first
patent law (namely, the Patent Act, B.E. 2522 (1979)) was promulgated, the Department of Business Registration set up
as its internal bodies the Patent Administration Division and the Patent Examination and Consideration Division in 1963.
Then, in 1965, the Patent Bill was proposed to the National Assembly. However, this Bill did not pass parliamentary
muster when cerain members of the National Assembly were in disagreement with it and indeed regarded the Bill as an
impediment to technological development of Thailand and as an attempt to protect foreigners’ benefits. Then, in 1978, a
draft law on patents was prepared and adopted in principle by the Government before further submission to the National
Assembly. This Patents Bill has, upon parliamentary approval, been known as the Patents Act, B.E. 2522 (1979). As
intellectual property has played a vital role in international trade and has indeed been used as an efficient tool in trade
negotiations with a view to gaining advantages and benefits, many countries have made attempts to register intellectual
property in countries where trade is intended to be engaged so as to protect legal rights and create trade advantages
through intellectual property.
In response to rapid changes in international trade, economic situations and trade practices, new draft legislation
was prepared and the Law Bill was submitted to the National Assembly in August 1987. After the length of over 4 years,
this Law Bill became the law which entered into force on 14th February 1992. This new legislation brought about a major
reform of the intellectual property registration system towards greater clarity and efficiency.
In 1992, the Government established the Department of Intellectual Property. The administration of patents and
trademarks, which at that time was the responsibility of the Department of Business Registration of the Ministry of
Commerce, and the administration of official affairs related to copyrights, which fell under the responsibility of the Fine Arts
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พระราชบัญญัติสิทธิบัตรและเสนอต่อรัฐสภา จึงได้ตราเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 จึงอาจกล่าวโดยสรุป
ได้วา่ ทรัพย์สนิ ทางปัญญามีความสำ�คัญและบทบาทต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในต่อรองทางการค้า
สร้างความได้เปรียบ และผลประโยชน์ทางการค้า ทำ�ให้หลายประเทศมุง่ ทีจ่ ะจดทะเบียนคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาของตน ใน
ประเทศที่ได้มีการค้าขาย และสิทธิทางกฎหมายในประเทศคู่ค้า สร้างความได้เปรียบทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
เนื่องจากสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและการ
ปฏิบัติทางการค้า รัฐบาลได้มีการยกร่างกฎหมายใหม่ และนำ�เสนอต่อสภาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2530 ร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้
เวลา 4 ปีเศษ จึงมีผลการบังคับใช้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญามีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยการโอนงานด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และงานลิขสิทธิ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ มาอยู่ในหน่วยงานใหม่ และมีที่ตั้งหน่วยงานอยู่ที่ อาคารปรีชาคอมเพล็ก ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามสถานี
ตำ�รวจนครบาลสุทธิสาร เรียกว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีอธิบดีท่านแรกคือ นายพิพรรธน์ อินทรศัพท์ และมีการแบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 6 กอง ได้แก่ สำ�นักงานเลขานุการกรม กองบริการและเผยแพร่ กองตรวจสอบ 1 (งานตรวจสอบสิทธิบัตร)
กองตรวจสอบ 2 (งานตรวจสอบเครื่องหมายการค้า) กองทะเบียนและหนังสือสำ�คัญ และกองวิชาการและแผนงาน มีข้าราชการ
และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 177 คน
ปี พ.ศ. 2542 กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามแผนการปฏิรูปบริหารงานภาครัฐ มี
การยกฐานะจากกองเป็นสำ�นัก 3 สำ�นัก ได้แก่ สำ�นักเครื่องหมายการค้า สำ�นักลิขสิทธิ์ สำ�นักสิทธิบัตร รวมกับหน่วยงานระดับ
กอง ได้แก่ สำ�นักงานเลขานุการกรม กองกฎหมายและอุทธรณ์ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สนิ ทางปัญญา และมีการจัดตัง้ หน่วย
งานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง คือ ศูนย์ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และสำ�นักงานป้องกันและระงับ
ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นหน่วยงานแรกของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ย้ายสำ�นักงานมา
ที่อาคารสร้างใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44 /100 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ปี 2553 กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ
เหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีการยกฐานะเพิ่มจากกองเป็นสำ�นัก 4 สำ�นัก ได้แก่ สำ�นักบริหารกลาง สำ�นักกฎหมาย
สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา สำ�นักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมกับ 3 สำ�นักเดิม ได้แก่ สำ�นัก
เครื่องหมายการค้า สำ�นักลิขสิทธิ์ สำ�นักสิทธิบัตร รวมทั้งสิ้น 7 สำ�นัก โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากองขึ้น
คือ สำ�นักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และสำ�นักสิทธิบัตรการออกแบบ ปัจจุบันมีอัตรากำ�ลัง เป็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจำ� รวมทั้งสิ้น 399 คน
ตั้งแต่ก่อตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปี พ.ศ. 2535 จนถึง พ.ศ. 2554 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่านปัจจุบัน
(นางปัจฉิมา ธนสันติ) ได้มกี ารพัฒนาองค์กร และระบบปกป้องคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาต่อเนือ่ งจากอดีตอธิบดีหลายๆ
ท่านที่ผ่านมา ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นตลอดเวลา กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ปรับปรุงองค์กรให้ทันกับสถานการณ์ด้านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
เครื่องมือทางการตลาด และต่อรองทางการค้า อย่างไรก็ตามประเทศไทยสามารถจะมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง เข้มแข็งและยั่งยืนได้
ด้วยการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นรูปธรรมที่มั่นคง
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Department of the Ministry of Education, were transferred to this new Department of Intellectual Property which was, at its
inception, located at Preecha Complex, Ratchadaphisek Road, opposite Sutthisarn Metropolitan Police Station, with Mr.
Nipat Intarasap as the first Director-General. Upon its inauguration, the Department of Intellectual Property was organised
into 6 Divisions, namely, Office of the Secretary (with a divisional status), Services and Publicity Division, Examination 1
Division (Patent Examination), Examination 2 Division (Trademark Examination), Registration and Certificates Division and
Technical and Planning Division, with the total of 177 civil servants and officials.
In 1999, there occurred in the Department of Intellectual Property an important organisational restructure in accordance
with the Public Sector Administration Reform Plan, pursuant to which the Department’s three Divisions were elevated
into a higher status of “Office” so as to become Trademark Office, Copyright Office, and Patent Office, in addition to its
existing bodies with the “Division” status, namely, Office of the Secretary, Legal Affairs and Appeals Division and Intellectual
Property Promotion and Development Division. In addition, there were also established as the Department’s internal bodies
(and ascribed the status equivalent to a Division) Centre for Co-ordination on Intellectual Property Infringement Prevention
and Suppression and Office of Intellectual Property Dispute Resolution and Prevention. As a matter of fact, at that time
the Department of Intellectual Property was the Ministry of Commerce’s very first agency to be relocated to the Ministry’s
new building at No. 44/100, Moo 1, Nonthaburi 1 Road, Tambon Bangkrasor, Muang, Nonthaburi.
In 2010, the Department of Intellectual Property underwent another occasion of reorganisation to be well suited to
its growing missions and in response to the changed nature of official work. Under this reorganisation, four Divisions were
elevated into the “Office” status so as to become Office of the Secretary, Legal Office, Intellectual Property Promotion
and Development Office and Office of Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement, in addition to
its existing 3 Offices, viz, Trademark Office, Copyright Office and Patent Office; hence the total of 7 Offices within the
Department. In addition, two bodies have been set up as the Department’s internal arms with the status equivalent to a
Division – the Intellectual Property Management Office and the Design Office. At present, the Department of Intellectual
Property is staffed by 399 persons (civil servants, Government employees and permanent employees).
From its inauguration in 1992 up till 2011, the Department’s current Director-General (Mrs. Pajchima Tanasanti) has
made consistent efforts in putting forth organisational improvement and the development of systems for the protection
of intellectual property rights in furtherance of the strenuous work previously undertaken by former Directors-General.
It is also the Director-General’s intention to keep intellectual property affairs well responsive to the world’s changing
situations. As such, the Department of Intellectual Property has undertaken its organisational restructure in an endeavour
to keep pace with new situations which indeed require efficient exploitation of intellectual property as a marketing and
trade-negotiations tool. At any rate, it is believed that Thailand will be in a position to achieve sustainably prosperous
and strong economy through solid and concrete creation of intellectual property.

สรุปเหตุการณ์สำ�คัญในรอบ 20 ปี ของกรม (2535-2555)
Key Events in the Past 20 Years (1992 - 2012)
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• วันสถาปนากรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2535
• พระราชการบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2535
• พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2535
• กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้
พัฒนาระบบการให้บริการ “รับ
แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์”
• Inauguration of the
Department of Intellectual
Property on 3rd May 1992
• Promulgation of the
Trademarks Act, B.E. 2534
(1991), entering into force on
14th February 1992
• Promulgation of the Patents
Act (No. 2), B.E. 2535
(1992), entering into force on
19th September 1992
• Introduction by the
Department of the “Copyright
Notification” service
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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2536/1993

2537/1994

• พระราชบัญญัติ
• ออกระเบียบสำ�นักนายก
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.
รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
2537 มีผลบังคับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เมื่อวันที่ 21
ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
มีนาคม 2538
พ.ศ. 2536
• จัดตั้งศูนย์ประสานการป้อง • Promulgation of
the Copyrights
ปรามการละเมิดทรัพย์สิน
Act, B.E. 2537
ทางปัญญา ซึ่งเป็นการแบ่ง
(1994), entering
ส่วนราชการภายในมีฐานะ
into force on
เทียบเท่ากอง
21st March
• Issuance of the Rule of
the Office of the Prime
1995
Minister on Administration
of Law Relating to the
Prevention and Suppression
of Copyright Infringement,
B.E. 2536 (1993)
• Establishment of the
“Centre for Co-ordination
on Prevention and
Suppression of Intellectual
Property Infringement”
as the Department of
Intellectual Property’s
internal body, with the
status equivalent to a
Division

2538/1995
• ไทยเข้าเป็นภาคีองค์การ
การค้าโลก (WTO) และ
ต้องให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาตาม
มาตรฐานของความตกลง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวกับการค้า (TRIPS
Agreement) ซึ่งเป็น
มาตรฐานการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาขั้น
ต่ำ�ที่ประเทศสมาชิก WTO
ต้องปฏิบัติตาม
• Thailand becomes a
member of the World
Trade Organisation
(WTO) and is bound
to protect intellectual
property in accordance
with the minimum
standards set forth
in the Agreement
on Trade-Related
Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS
Agreement).

2543/2000

• พระราชบัญญัติ
• การตรวจสอบ
• พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่
เครือ่ งหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า
3) พ.ศ.2542 มีผล
โดยการนำ�
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
บังคับใช้เมื่อวันที่
ระบบ IT มาใช้
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
27 กันยายน 2542
ในการตรวจสอบ
30 มิถุนายน 2543
เครือ่ งหมายการค้า • Promulgation
• พระราชบัญญัติ
of the Patents
• Putting in place
คุ้มครองแบบผังภูมิ
Act (No. 3), B.E.
an information
ของวงจรรวม พ.ศ.
2542 (1999),
technology
2543 มีผลบังคับใช้
entering into
system for
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
th
force on 27
examination of
2543
trademarks in
September 1999 • Promulgation of the
lieu of traditional
Trademarks Act (No.
manual search
2), B.E. 2543 (2000),
entering into force
on 30th June 2000
• Promulgation of the
Topographies of
Integrated Circuits
Protection Act,
B.E. 2543 (2000),
entering into force
on 10th August 2000

2544/2001
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
การสัมมนาไทย-ฝรั่งเศส ว่าด้วยการส่ง
เสริมธุรกิจพัฒนาชนบทโดยการบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และชื่อแหล่งกำ�เนิด (Franco-Thai
Seminar on Geographical Indication as
Strategic Tools for Business and Rural
Development)
• ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำ�หนดให้
บริษัทจัดเก็บฯ แจ้งอัตรา ต้นทุน ค่าใช้จ่าย
รายชื่อเพลง และวิธีการจัดเก็บต่อ กกร.
ตั้งแต่ปี 2544
• Franco-Thai Seminar on Geographical
Indications as Strategic Tools for
Business and Rural Development,
the opening ceremony of which was
most graciously presided over by HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn
• Issuance of the Notification of the
Central Commission on Prices of Goods
and Services (CCP) requiring collecting
societies to notify costs, expenses, song
lists and royalty collection methods to
CCP as from 2001

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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2546/2003

• พระราชบัญญัติ
• พระราชบัญญัติความลับ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางการค้า พ.ศ.2542 มี
ทางภูมิศาสตร์
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22
พ.ศ.2546 มีผล
กรกฎาคม 2545
บังคับใช้เมื่อวัน
• บันทึกความตกลงว่าด้วย
ที่ 28 เมษายน
ความร่วมมือปฏิบัติงาน
2547
เกี่ยวกับการป้องปรามการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา • Promulgation
of the
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545
Geographical
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
Indications
จำ�นวน 13 หน่วยงาน
Protection
• Promulgation of the
Act, B.E. 2546
Trade Secrets Act, B.E.
(2003), entering
2545 (2002), entering
nd
into force on
into force on 22 July
28th April 2004
2002
• Conclusion of a
Memorandum of
Understanding on Cooperation in connection
with the Prevention
and Suppression of
Intellectual Property
Infringement, dated 20th
December 2002, signed
by 13 State agencies

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

2547/2004
• พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มีผล
บังคับใช้วันที่ 28 เมษายน 2547
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ (ฉบับที่ 2 ) ได้แบ่งส่วนราชการภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง
• บันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และการบังคับใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ ลงวันที่ 9 เมษายน 2547 ระหว่างหน่วยงานภาค
เอกชน 25 หน่วยงาน
• บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือปฏิบัติงานการป้องปรามการ
จำ�หน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 26 มิถุนายน
2547 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำ�นวน
12 หน่วยงาน
• Entry into force of the Geographical Indications Protection Act,
B.E. 2546 (2003), on 28th April 2004
• Issuance of the Ministerial Regulation Organising the
Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce
(No. 2), B.E. 2547 (2004) setting out the Department’s internal
bodies having the status equivalent to a division
• Conclusion of a Memorandum of Understanding on Collection
of Copyright Royalty and Enforcement of the Copyright Law,
dated 9th April 2004, signed by 25 private firms
• Conclusion of a Memorandum of Understanding on Cooperation in connection with the Prevention and Suppression
of the Distribution of Infringing Products, dated 26th June 2004,
signed by 12 public and private agencies

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เป็นองค์ประธานเปิดงานสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียน
เรื่อง “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ดินแดนแห่งการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและโอกาสทางการค้า” (Geographical
Indication : Lands of tradition and opportunities) เมื่อวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค
กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ร่วมกับคณะกรรมาธิการ สหภาพยุโรป เป็นผู้จัด
• การจัดทำ�แผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างไทยและ
ฝรั่งเศสในเรื่องการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
• จัดตั้งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549
ปัจจุบัน คือ สำ�นักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดย
มีฐานะเทียบเท่ากอง
• ASEAN Regional Conference on Geographical
Indications : Lands of Traditions and Opportunities,
organised by the Ministry of Commerce (Department of
Intellectual Property) in association with the European
Commission on 28th June 2006 at the Imperial
Queen’s Park, Bangkok, auspiciously graced by the
presence of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn,
who presided over its opening ceremony
• Preparation of an action plan for the Franco-Thai cooperation on geographical indications protection
• Establishment, on 6th October 2006, of Intellectual
Property Centre, which is now the Intellectual Property
Management Office, as the Department’s internal body
ascribed a status equivalent to a Division

2550/2007
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน
เปิดงาน“ราชันแห่งปัญญา” เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2550 โดยมีการจัดแสดง
นิทรรศการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
ไทยและนานาชาติ อาทิ ฝรั่งเศส
โปรตุเกส อิตาลี สเปน กรีซ ญี่ปุ่น เปรู
ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2550
• การจัดบันทึกความร่วมมือระหว่างกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กับสำ�นักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาออสเตรเลีย
• “King of Wisdom” Fair, organised on
17th November 2007, with HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn
presiding over the opening
ceremony and with an exhibition of
geographical indications of Thailand
and other countries e.g. France,
Portugal, Italy, Spain, Greece,
Japan and Peru between 16th – 18th
November 2007
• Conclusion of a Memorandum
of Understanding on Intellectual
Property Co-operation between the
Department of Intellectual Property
and the Intellectual Property Office of
Australia
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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• พระราชบัญญัติ
การผลิตภัณฑ์ซีดี
พ.ศ.2548 มีผล
บังคับใช้เมื่อวัน
ที่ 29 สิงหาคม
2548
• Promulgation
of the
Compact Discs
Production
Act, B.E. 2548
(2005), entering
into force on
29th August
2005

2549/2006
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• ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
กรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris
Convention the Protection of
Industrial Property) เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2551
• บันทึกความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือปฏิบัติงานการป้องกัน
และปราบปรามยาที่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จำ�นวน 5 หน่วยงาน
• Accession by Thailand to
the Paris Convention on the
Protection of Industrial Property
on 2nd August 2008
• Conclusion of a Memorandum
of Understanding on Cooperation in connection with
the Prevention and Suppression
of Infringing Pharmaceutical
Products, dated 14th February
2008, signed by 5 public and
private agencies

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

2552/2009
• ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent
Cooperation Treaty) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 และเริ่มรับคำ�ขอระหว่างประเทศ
ตามสนธิสัญญา PCT
• ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกของระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) หรือ
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร โดยเป็นสมาชิกลำ�ดับที่ 142
• จัดตั้งสำ�นักงานรับคำ�ขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (International Application
Receiving office) และเป็นวันที่สำ�นักงานฯ เริ่มรับคำ�ขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
• การจัดทำ�บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียน กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีน เรื่องความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
• แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน มีอำ�นาจหน้าที่กำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• Accession by Thailand, on 24th December 2009, to the Patent Co-operation
Treaty (PCT) and commencement of the Department’s reception of
international applications under the PCT
• The status of Thailand as the 142nd Contracting State the Patent Cooperation
Treaty
• Establishment of the International Application Receiving Office for receiving
international applications under the PCT
• Conclusion of a Memorandum of Understanding between ASEAN and
the People’s Republic of China on Co-operation in the Field of Intellectual
Property
• Setting up the National Intellectual Property Policy Committee, chaired by
Prime Minister, in charge of determining policies and strategies in connection
with the prevention and suppression of intellectual property infringement

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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• ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
• ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8
กันยายน 2553
• ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับแนวทางการให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ของชนเผ่า
มละบริแห่งศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
• คณะผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟดอยตุง” และ “กาแฟดอยช้าง” ต่อ
สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้แบ่งส่วนราชการสำ�นักป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญามีฐานะเป็นสำ�นัก
• บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามยาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลงวันที่ 28
กันยายน 2553 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำ�นวน 9 หน่วยงาน
• จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 1 (TICEF) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2553
• Issuance of the Rule of the Office of the Prime Minister on Co-ordination with regard to the Enforcement of Law for
the Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement, B.E. 2553 (2010), entering into force on 1st
September 2010
• Issuance of the Rule of the Office of the Prime Minister on Steering the National Creative Economy Policy, B.E.
2553 (2010), entering into force on 8th September 2010
• Presentation to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn a report on approaches to the protection of products made
by the Malabri Tribe of the Phufa Pattana Centre, on 25th February 2010, at Bo Kluea District, Nan Province
• Filing, by Representatives of the Department of Intellectual Property, of applications for the registration of “Doi Tung
Coffee” and “Doi Chaang Coffee” as geographical indications with the European Union on 27th May 2010
• Issuance of the Ministerial Regulation Organising the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, B.E.
2553 (2010), under which the Office of Intellectual Property Infringement Prevention and Suppression is ascribed a
status of an internal “Office”
• Conclusion of a Memorandum of Understanding on Co-operation in connection with the Prevention and Suppression of
Pharmaceutical Products Infringing Trademarks, dated 28th September 2010, signed by 9 public and private agencies
• Organisation of the 1st Thailand International Creative Economy Forum (TICEF: 2010), during 28th – 30th November 2010
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• ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554
• กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของคณะทำ�งานความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working
Group on Intellectual Property Cooperation – AWGIPC) ซึง่ เป็นเวทีหารือแลกเปลีย่ นความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ระหว่างกลุม่ ประเทศอาเซียน และเตรียมความพร้อมการเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการนี้ ไทยได้รว่ มกับอาเซียน
จัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาของอาเซียน ปี 2554 – 2559 (ASEAN IPR Action Plan 2011 – 2015)
• แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำ�นาจหน้าที่กำ�หนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• จัดทำ�หลักสูตรบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำ�หรับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พิธีส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554
• จัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(MOU) ระหว่างสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554
• Rule of the Office of the Prime Minister on the Creative Economy Fund, B.E. 2554 (2010), entering into force on 5th
March 2011
• Participation by the Department of Intellectual Property in the 36th Meeting of the ASEAN Working Group on
Intellectual Property Co-operation (AWGIPC), a forum for discussing and exchanging co-operation on intellectual
property amongst ASEAN members and preparing readiness for transformation into the ASEAN Economic Community
(AEC), followed by Thailand and other ASEAN members preparing the ASEAN IPR Action Plan 2011 – 2015
• Appointment of the National Intellectual Property Policy Committee, chaired by Prime Minister and tasked with the
determination of policies and strategies in connection with the prevention and suppression of intellectual property
infringement
• Preparation of training courses on intellectual property management for vocational education and tertiary education,
followed by the ceremony for handing over the completed training courses to agencies concerned on 2nd May 2010
• Conclusion of a Memorandum of Understanding on Co-operation in connection with the development of intellectual
property work related to science, technology and innovation between the National Science and Technology
Development Agency (NSTDA) and the Department of Intellectual Property, on 19th September 2011

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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• การจัดทำ�บันทึกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสำ�นักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ
• บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านตามโครงการจัดตัง้ ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาใน
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและต่างจังหวัดลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ระหว่างกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญากับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
• จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 (TICEF 2012 ) ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2555
• การประชุมคณะทำ�งานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ครั้งที่ 37 (AWGIPC) “ประเทศไทย (โดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นเจ้าภาพ จัดระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2555 ณ เรอเนซองส์ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปา”
• กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยการจัดสัมมนาแปลงทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นทุน : แหล่งเงินทุนทางเลือกสำ�หรับผู้สร้างภาพยนตร์ จัดระหว่างวันที่ 26 -27 เมษายน 2555 ณ โรงแรม อินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
• Conclusion of a Memorandum of Bilateral Co-operation between the Department of Intellectual Property, Thailand
and the United States Patent and Trademark Office (USPTO)
• Conclusion of a Memorandum of Understanding on Co-operation in connection with work performance under the
“Establishment of Intellectual Property Infringement Suppression Centres in Bangkok and Provincial Areas” Project,
dated 6th March 2011, between the Department of Intellectual Property and the Royal Thai Police Bureau
• Organisation of the 2nd Thailand International Creative Economy Forum (TICEF: 2012), during 26th – 27th March
2012
• Hosting the 37th ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) Meeting, between 28th
March – 2nd April 2012, at the Renaissance Phuket Resort & Spa
• The Department of Intellectual Property organised the World Intellectual Property Day (IP Day) event from 26th
to 27th April 2012 at the Intercontinental Bangkok Hotel. A seminar on “Capitalisation of Intellectual Property:
Alternative Source of Funding for Film Makers” was also held as part of this special event.
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ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
3 พฤษภาคม 2535 - 30 กันยายน 2536
8 มิถุนายน 2541 - 30 กันยายน 2542
ผมดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
คนแรก รากฐานและโครงสร้างต่างๆ ของกรมในช่วงนั้นจึง
ถือเป็นยุคแบเบาะ การทำ�งานทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งใหม่ ตั้งแต่
คำ�ว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ที่น้อยคนจะรู้จักในช่วงเวลานั้น
ดังนัน้ การดูแลทารกในช่วงวัยแบเบาะ ถือเป็นก้าวย่างทีส่ �ำ คัญ
มาก ผมและเหล่าข้าราชการในกรมต่างช่วยกันดูแลเด็กแบเบาะ
คนนี้ให้ค่อยๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำ�ดับ ผมมีความภูมิใจ
ในพัฒนาการของกรมเป็นอย่างมากและหวังว่าข้าราชการรุ่น
ใหม่ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลงานภายในกรม จะช่วยฟูมฟัก
และเสริมสร้างความเข้มแข็งและแข็งแกร่งแก่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ
I am indeed the first official to take office as
Director-General of the Department of Intellectual Property
and indeed witnessed the Department’s foundation and
structure at its very inception. At that time, everything
seemed to be new. The word “intellectual Property” was
also too little known. Apparently, the nurture of a newborn
baby is a very important step. As such, I, together with the
Department’s officials, strove to look after this Department
at its infancy stage with great care in the interest of its
gradual development. I am very proud of the development
of this Department and hope that new-generation officials
taking turn to take care of the Department will nurture
and strengthen this agency so that it always emerges as
a State agency performing official duties for the benefit of
the country.

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
1 ตุลาคม 2536 - 26 ธันวาคม 2538
ผมอยากให้กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญามองไปในอนาคต
อย่างที่เราทราบกันดีว่า อีก 3 ปีประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ผม
เชื่อว่าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ควรเริ่มคิดดูว่าควรทำ�การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้
กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศจะได้ไหม ถ้าจดทะเบียนใน
ประเทศไทยให้มีผลคุ้มครองทุกประเทศในอาเซียนด้วย ทำ�ให้
เป็นเหมือน PCT ที่เราเป็นภาคีอยู่แล้ว เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกให้กบั การขยายตัวทางการค้า และอำ�นวยความสะดวก
ให้คนไทยมากขึ้น
I hope that the Department of Intellectual Property
will look forwards. As we become well aware, Thailand
will join the transformation into the ASEAN Economic
Community (AEC) in 3 years. I think that officials of the
Department of Intellectual Property should, as a first move,
consider whether it is possible to put in place international
protection of intellectual property amongst 10 members of
the AEC in that the registration in Thailand shall have the
effect of protecting the registered intellectual property in
all other members of the AEC, indeed in the same manner
as witnessed under the PCT scheme already joined by
Thailand. This international scheme will serve as a tradefacilitation tool leading to trade expansion and greater
convenience to Thai people.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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นายพิพรรธน์ อินทรศัพท์ :
Mr. Pipat Intarasap :
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นายบรรพต หงษ์ทอง :
Mr. Banpot Hongthong :

นายพงษ์เธียร พยัคฆนิธิ :
Mr. Pongtien Payakkhaniti :

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
27 ธันวาคม 2538 - 7 มิถุนายน 2541

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2543

ผมอยากให้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแทรกอยู่ ใ นระบบ
การศึกษาของประเทศไทยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา รวมถึงสร้าง
ความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่พ่อค้า และนักธุรกิจให้มากขึ้น เพราะ
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องสำ�คัญถ้ามีความผิดพลาด
จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก และเป็นผลเสียต่อธุรกิจ ผมมอง
ว่าทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นเรื่องสำ�คัญมากต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและการค้าของประเทศในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นกรมที่สำ�คัญที่สุดในกระทรวง
พาณิชย์ เพราะว่ากรมฯ นี้ทำ�ให้การค้าเติบโต และพัฒนาขึ้น
ดังนั้นผมอยากเห็นภาครัฐให้ความสำ�คัญกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้มากกว่านี้ รวมถึงการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร

ไม่ ว่ า จะเป็ น ปี ที่ เ ท่ า ใดก็ ต าม ผมเชื่ อ มั่ น เป็ น อย่ า ง
ยิ่ ง ว่ า กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจะทำ � งานให้ ส ามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ในพันธกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือ การ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การ
พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง กระทั่งสามารถสร้างเครือข่ายด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

I would like to see the inclusion of intellectual
property courses of study in our national curriculum
since the primary education level indeed. Also, proper
understanding of intellectual property should increasingly
be promoted amongst traders and businesspersons,
given the paramount importance of intellectual property.
Mismanagement of intellectual property will simply lead to
business difficulty and deficiency. In effect, I believe further
that intellectual property is most central to the development
of national economy and trade at present and in the
future. The Department of Intellectual Property is the most
important Department of the Ministry of Commerce simply
because this Department’s functions essentially lead to
trade expansion and development. In view of this, I wish
that the Government and the public sector would dedicate
greater concerns for intellectual property and provide greater
funding for human resource development in this area.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

No matter which anniversary of the Department, I
trust very much that the Department of Intellectual Property
will, in its discharge of official duties, perfectly achieve
its goals in all its pre-determined missions in respect of
the promotion of creation of intellectual property and the
development of efficient and comprehensive services related
to intellectual property to the extent of building up intellectual
property networks at both domestic and international levels.

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
1 ตุลาคม 2544 - 15 ธันวาคม 2546

เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ย่ อ มมี พั ฒ นาการก้ า วล้ำ � และ
แปรผันตามยุคสมัย ทว่าการให้ความเคารพทางด้านทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญากลั บ เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งปลู ก ผั ง และย้ำ � เตื อ นกั น ไม่
ต่างจากคืนวันเก่าๆ เป็นเรื่องยากและเป็นงานหนักของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนให้หัน
มาเคารพกันทางความคิดมากขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ข้าราชการ รวมถึงพนักงานของกรมทุกคนจะไม่ยอ่ ท้อและหมัน่
เติมไฟในการทำ�งานอยู่เสมอ ขอให้ทุกคนแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ เพียบพร้อมด้วยสติและพกความซื่อสัตย์มา
ทำ�งานในทุกๆ วัน

ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นปัจจัยประกอบสำ�คัญที่
จะช่วยให้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์บรรลุผล
ตามเป้ า หมาย เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ของประเทศจะพั ฒ นา
ได้ ท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลง จำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งนำ � ความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เทคโนโลยี นวั ต กรรม
และการวิจัยและพัฒนา ไปต่อยอด ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อบุคคล สังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ

Modern technology is advancing and changes with
time. But, the mindset for respecting intellectual property
must invariably be inculcated in people and reiterated at all
times, indeed from the old days to the present and future
time. It is a difficult job for the Department of Intellectual
Property to change the mindset of people and turn them into
respecting intellectual efforts. Despite such strenuous task,
I hope that all civil servants and officials of the Department
of Intellectual Property will not cease their determination
and will always feel energetic in their discharge of official
duties. May everyone be strong, free from bad health and
dangers and spend every working day with conscience
and integrity.

Intellectual Property is indeed an important
factor contributing to the achievement of the Ministry
of Commerce’s missions, given that national economic
development amidst current changes entails the exploitation
of creative thinking, traditional knowledge, technology,
innovation as well as research and development as a
foundation for greater advancements. All such intellectual
essence will be learned and put into commercial exploitation
for the benefit of the people, society and the nation as a
whole.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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นางผ่องศรี ยุทธสารประสิทธิ์ :
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นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ :
Mr. Kanitsorn Navanukrua :

นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ :
Mrs. Puangrat Assawapisit :

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
16 ธันวาคม 2546 - 22 พฤศจิกายน 2549

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
23 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2552

การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจะส่ ง ผล
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นช่องทางในการตลาด เช่น การผลิต
การออกแบบ และเผยแพร่ เพราะถ้าเราหวงแหนมากเกินไปก็
จะไม่นำ�ไปสู่การสร้างสรรค์ และที่สำ�คัญทรัพย์สินทางปัญญา
ต้องสร้างความได้เปรียบในทางการค้า ซึง่ ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ต้องมีบทบาทในฐานะเครื่องมือทางการตลาดที่สร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ นักคิด และเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งที่อยากเห็นคือ กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอิสระ
ในการใช้ ง บประมาณในการบริ ห ารอั ต รากำ � ลั ง ไม่ ใช่ อ อก
นอกระบบ แต่มีอิสระในสองส่วน คือ อิสระในการบริหารงบ
ประมาณ และอิสระในการเพิ่มและบริหารอัตรากำ�ลัง ซึ่งถ้า
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็นอิสระได้จะมีผลดีสามประการด้วย
กันในเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิบัตร คือ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาสามารถให้บริการได้รวดเร็วมากขึ้น ประการที่สองการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรจะมีความรวดเร็วขึ้น และประการที่สาม
การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเร็วขึ้นแน่นอน

Exploitation of intellectual property has desirable
impacts on national economy. Compelling needs arise for
relying on intellectual property as a marketing tool in the
processes of production, design and circulation. Overexclusivity may restrain creativity. Importantly, intellectual
property should be exploited for creating trade advantages;
it should serve as a marketing instrument for generating
business opportunities for entrepreneurs, thinkers and
intellectual property owners.

I would like to see the Department of Intellectual
Property enjoy autonomy in its budgeting and personnel
administration. It is not to be transformed into a fully
autonomous body. Rather, the Department should be
allowed to enjoy autonomy in two aspects – it should be
free to administer its own budget and to expand as well
as manage its own human resources. Autonomy in these 2
aspects will at least lead to 3 commendable consequences
in handling patent registration. First, its delivery of services
will become faster. Secondly, registration process can be
complete rapidly and finally registration of petty patents
will also be faster.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

นางปัจฉิมา ธนสันติ :
Mrs. Pajchima Tanasanti :
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
1 ตุลาคม 2552 - ปัจจุบัน
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ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น “ยาดำ�” สอดแทรกในทุกๆ
เรื่อง เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือทางการตลาด
ทุกคนต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง และต้องปกป้อง
สิทธิของตนเอง และเกิดการตระหนักรู้ในการเคารพสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา เลิกใช้ของปลอม
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Intellectual Property is an “essential ingredient”
permeating all activities, as intellectual property serves as a
marketing tool. Everyone needs to protect one’s own rights
and be aware of the need to respect others’ intellectual
property rights. Any use of counterfeit or pirated products
must be discontinued.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

ผู้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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นางปัจฉิมา ธนสันติ
Mrs. Pajchima Tanasanti

อธิบดี
Director-General

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

1

3

Annual Report 2011

2

รายงานประจ�ำปี 2554

39

1. นางดวงพร รอดพยาธิ์
Mrs. Duangporn Rodphaya
รองอธิบดี
Deputy Director General

2. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
Mr. Somsak Phanichayakul
รองอธิบดี
Deputy Director General

3. นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs. Kulanee Issadisai
รองอธิบดี
Deputy Director General

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

ผู้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Executive Officers of
the Department of Intellectual Property
1
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1. นายนรินทร์ พสุนธราธรรม
Mr. Narin Phasuntharatham
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Assistant Director-General

4. นายวิชัย สุขลิ้ม
Mr. Wichai Suklim

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมาย
Assistant Director-General

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

2. นายชุมพล ศิริวรรณบุศย์
Mr. Chumpon Sirivunnabood
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สิน
อุตสาหกรรม
Assistant Director-General

3. นายขจิต สุขุม
Mr. Kajit Sukhum

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศ
Assistant Director-General
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1. นางขวัญใจ กุลกำ�ม์ธร
Mrs. Kwanjai Kulkamthon

2. นายทศพล ทังสุบุตร
Mr. Thosapone Dansuputra

4. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
Mrs. Auramon Supthaweethum

5. นายวรวุฒิ โปษกานนท์
Mr. Voravut Posaganondh

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property
Management Office

ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property
Promotion and Development Division

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
Director of Legal Office

3. นายเสกสันต์ บุญสุวรรณ
Mr. Saksant Boonsuwan
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิทธิบัตร
Director of Patent Office

ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

ผู้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Executive Officers of
the Department of Intellectual Property
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1. นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำ�รัส
Ms. Wanpen Nicrovanachumrus
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง
Director of Central
Administration Office

4. นางสาวเบ็ญวรรณ อุกฤษ
Ms. Benchawan Ukrid
ผู้อำ�นวยการสำ�นักลิขสิทธิ์
Director of Copyright Office

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

2. นายสมบูรณื เฉยเจริญ
3. นางอุษณี ศิริเรือง
Mr. Somboon Cheycharoen
Mrs. Usanee Sirireung
ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญ
Director of Office of Prevention and
Suppression of Intellectual Property
Rights Violation

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสิทธิบัตรการออกแบบ
Director of Design Office

สำ�นักสิทธิบัตรการออกแบบ

Design Office
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1. นางอัจฉรา สนเท่ห์
Mrs. Atchara Somthe

กลุ่มสารบบหนังสือสำ�คัญกำ�กับ
และเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน
Design Petent Administration Certificate
Regulate and Licensing Group

2. นางสาวสายฝน แป้งหอม
Ms. Saifon Panghom

กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป
General Product Design Group

3. นายศรันย์ธร ยกเชื้อ
Mr. Saruntron Yokchue
กลุ่มคัดค้าน
Design Opposition Group

4. นายสรายุทธ พาหุมันโต
Mr. Sarayut Phahumunto
กลุ่มออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

สำ�นักสิทธิบัตร
Patent Office
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1. นางสาวอุมากรณ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ 2. นางวราลี ไวยิ่ง
Ms. Umakon Arpornpattanapong
Mrs. Waralee Waiying
กลุ่มเคม 1ี
Chemical Group 1

4. นางพรรัตน์ แต้ภักดี
Mrs. Pornrad Taepakdee
กลุ่มอนุสิทธิบัตร 2
Petty Patent Group 2

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

กลุ่มเภสัชภัณฑ์
Pharmaceutical Product Group

3. นางปิยอร วังภคพัฒนวงศ์
Mrs. Piyaorn Wangpakapattanawong
กลุ่มเปลี่ยนแปลงและกำ�กับการจดทะเบียน
Patent Licensing and Controlling Group

5. นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา
6. นางสิริกร โคตรนนท์
Mr. Verasak Maiwatana
Mrs. Sirigorn Koatnon
ผู้ช่วยอำ�นวยการสำ�นักสิทธิบัตร
Assistant Director of Patent Office

กลุ่มไฟฟ้าและฟิสิกส์
Electrical & Physics Group
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7. นางสาวกนิษฐา อุตชี
Ms. Kanitta Utashee
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnology Group

10. นางสาวสุมาลี ยะอัมพันธ์
Mr. Sumalee Ya-amphan
กลุ่มงานคัดค้าน
Opposition Group

8. นายสกล วิธูรจิตต์
Mr. Sakol Vithoonjit

9. นางสาววัชรา ชำ�นาญวงษ์
Ms. Wachara Chamnanwong

11. นางอรสิรี หนูพรหม
Mrs. Onsiree Nooprom

12. นายสุวัจชัย บุญอารี
Mr. Suwatchai Boon-Aree

กลุ่มอนุสิทธิบัตร 1
Petty Patent Group 1

กลุ่มสารบบและหนังสือสำ�คัญ
Patent Administration and
Certificate Group

กลุ่มเคมี 2
Chemical Group 2

กลุ่มวิศวกรรม
Engineering Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

สำ�นักเครื่องหมายการค้า
Trademark Office
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1. นางสาวนิดา วิวรรธโนภาส
Ms. Nida Vivatanopas

2. นางสาวสุกัญญา ปิ่นทอง
Ms. Sukanya Pinthong

3. นางสาวปราณี เสือรักษ์
Ms. Pranee Suarak

4. นายคชาภรณ์ เที่ยงตระกูล
Mr. Khachaphorn Thiengtrakul

5. นางสาวศิริวรรณ ตันศุภผล
Ms. Siriwan Thansupapol

6. นางนฤมล เทพสุนทร
Mrs. Narumon Thepsoonthorn

7. นางสาวสวลี บุญชู
Ms. Savalee Boonchoo

8. นายวัชระ เปียแก้ว
Mr. Vachra Piakaew

9. นางสุชาสินี รัตนสุกโก
Mrs. Suchasinee Rattanasukko

กลุ่มตรวจสอบ 4
Head of Leather and Textile
Product Group

กลุ่มกำ�กับการจดทะเบียนและสารบบ
Head of Registration Process Control
and Index Group

กลุ่มตรวจสอบ 6
Head of Service Mark Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

กลุ่มบริการและตรวจรับคำ�ขอ
Head of Service and
Inspection Group

กลุ่มตรวจสอบ 2
Head of Medicine and
Cosmatics Group

กลุ่มคัดค้าน
Head of Opposition Group

กลุ่มตรวจสอบ 1
Head of Trademark Group

กลุ่มตรวจสอบ 3
Head of Electrics, Machinery and
Equipment Group

กลุ่มตรวจสอบ 5
Head of Agricultual Food and Product Group
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10. นายสุรพล เผื่อนพงษ์
Mr. Surapol Phounepong
กลุ่มประกาศโฆษณา
Head of Notification Control
and Index Group

11. นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์
Mrs. Prapaporn Khumpiranont
กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Head of Geographical Indication Group

12. นางสาวภาวิณี เด่นวรกุล
Ms. Pawinee Denworakul
กลุ่มต่ออายุ
Head of Renewal Group

13. นายสมชาย กิจศิริเจริญชัย
Mr. Somchai Kijsiricharoenchai
กลุ่มเปลี่ยนแปลง
Head of Amendment Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

สำ�นักบริหารกลาง

Office of
Central Administration
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1. นางสาวณัฐธยาน์ เติมศรีสมุทร
Ms. Nattaya Termsrisamut

2. นายวิชยา วังภคพัฒนวงศ์
Mr. Vichaya Wangpakapattanawong

4. นางสิริกร หัชยกุล
Mrs. SiriKorn Hajayakul

5. พ.จ.ท.จำ�รัส ยิบพิกุล
Mr. Jumras Yippikul

กลุ่มบริหารงานคลัง
Finance Administration Group

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

กลุ่มเทคโนโลยี 2
Technology Group 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล
Human Resoure Administration Group

3. นางสาวกันตรัตน์ ภู่ศิริ
Ms. Kantarat Phusiri
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administration System
Enhancement Group
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6. น.ส.นฤมล ศรีคำ�ขลิบ
Ms. Narumon Srikumklip
กลุ่มแผนงานและประเมินผล
Policy and Planning Group

7. นายพิเชฐ เพ็ญตระกูล
Mr. Pichet Pentrakul
กลุ่มเทคโนโลยี 1
Technology Group 1

8. นางสุรัตน์ เผื่อนพงษ์
Mrs. Surat Phuenpong

ฝ่ายบริหารทั่วไป
General Administration Section

9. นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
Mr. Wirote Chongkolwanichsuk
กลุ่มประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
Public Relation Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

สำ�นักกฎหมาย
Legal Office
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1. นางแววดาว ดำ�รงผล
Mrs. Vaowdao Damrongphol

2. น.ส.ทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์
Ms. Tassanai Lerksantivong

3. นางอาวีพรรณ สุขแสงพนมรุ้ง
Mrs. Avipan Suksaengphanomrung

4. นายธนกร รตนวัณณน์
Mr. Thanakorn Ratanawan

กลุ่มงานกฎหมาย
Head of Legal Group

กลุ่มงานคดีและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา
Head of Litigation and Dispute Settlement
of Intellectual Property Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

กลุ่มงานอุทธรณ์ทรัพย์สินทางปัญญา 2
Head of Intellectual Property Appeal
Group 2

กลุ่มงานอุทธรณ์ทรัพย์สินทางปัญญา 1
Head of Intellectual Property Appeal
Group 1

สำ�นักลิขสิทธิ์

Copyright Office
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1. น.ส.เขมะศิริ นิชชากร
Ms. Kemasiri Nitchakorn
กลุ่มส่งเสริมงานลิขสิทธิ์
Copyright Promotion Group

2. น.ส.นุสรา กาญจนกูล
Ms. Nusara Kanjanakul
กลุ่มคุ้มครองงานลิขสิทธิ์
Copyright Protection Group

3. นางอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ
Mrs. Arunee Jivasakapimas
กลุ่มจัดการงานลิขสิทธิ์
Copyright Management Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

สำ�นักส่งเสริมการพัฒนาทรัพท์สินทางปัญญา

Intellectual Property Promotion and Development Division
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1. นายธนิษฐ์ งานสัมพันธฤทธิ์
Mr. Thanit Ngansampantrit

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2
International Co-operation Section 2

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

2. นายพรวิช ศิลาอ่อน
Mr. Pornvit Sila-On

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 3
International Co-operation Section 3

3. น.ส.กนิษฐา กังสวนิช
Ms. Kanitha Kungsawanich

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 1
International Co-operation Section 1

สำ�นักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Office of Prevention and Suppression of Intellectual
Property Rights Violation

3

1
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1. นายธีรพันธุ์ ดวงพลอย
Mr. Terapan Duangploy

กลุ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
Optical Disc Production Monitoring Group

2. น.ส.จิตติมา ศรีถาวร
Ms. Jittima Srithavorn

กลุ่มอำ�นวยการและพัฒนาระบบงานป้องปราม
Directorate and
System Development Group

3. นายประกาศิต สุทธิกุล
Mr. Prakasith Sutthikul
กลุ่มปฏิบัติการป้องปราม
Suppression Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

สำ�นักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Management Office

2
3
4
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1. นางสาวชุติมา มั่งมี
Ms. Chutima Mungmee
กลุ่มส่งเสริมการสร้างสรรค์และเครือข่าย
Support Creation and Connection Group

4. นายสุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร
Mr. Supat Tangtrongchit
กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์
Encouraging Utilization Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

2. นายนิธิ กฤษณพันธุ์
Mr. Nithi Krisanaphan

กลุ่มพัฒนาความรู้
Knowledge Development Group

3. นางสาวสิรีรัศมิ์ ชูลิตะวงศ์
Ms. Sireeras Chulitawong
กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
Knowledge Promotion and
Dissemination Group
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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โครงสร้างกรมทรัพย์สินทางปัญญา

(Organization Chart of the Department of Intellectual Property)
อธิบดี
Director General

รองอธิบดี
Deputy Director
General

นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs. Kulanee Issadisai

สำนักปองปราม
การละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา
Office of Prevention and
Suppression of Intellectual
Property Rights Violation

สำนักสงเสริม
การพัฒนาทรัพยสิน
ทางปญญา
Intellectual Property
Promotion and
Development Division

สำนักสิทธิบัตร
การออกแบบ
Design Office

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administration System
Enhancement Group

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

รองอธิบดี
Deputy Director
General

นางดวงพร รอดพยาธิ์
Mrs. Duangporn Rodphaya

นายสมบูรณ เฉยเจริญ
Mr. Somboon Cheycharoen

สำนักลิขสิทธิ์
Copyright Office

นางอรมน ทรัพยทวีธรรม
Mrs. Auramon Supthaweethum

สำนักบริหารกลาง
Office of Central
Administration

นางอุษณี ศิริเรือง
Ms. Usanee Sirireung

นางสาวกันตรัตน ภูศิริ
Ms. Kantarat Phusiri

นางปจฉิมา ธนสันติ
Mrs. Pajchima Tanasanti

สำนักบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property
Management Office

กลุมตรวจสอบภายใน
Internal Audit

นางสาวเบ็ญจวรรณ อุกฤษ
Ms. Benchawan Ukrid

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส
Ms. Wanpen Nicrovanachumras

นางขวัญใจ กุลกำมธร
Mrs. Kwanjai Kulkamthorn

นางสิริกร หัชยกุล
Mrs. Sirikorn Hajayakul

รองอธิบดี
Deputy Director
General

นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
Mr. Somsak Phanichayakul

สำนักสิทธิบัตร
Patent Office

ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานสิทธิบัตร
การประดิษฐ
Assistant
Director-General

นายเสกสันต บุญสุวรรณ
MR. Seksant Boonsuwan

(วาง)
(Vacant)

สำนักเครือ่ งหมายการค้า
Trademark Office

นายวรวุฒิ โปษกานนท
Mr. Voravut Posaganondh

สำนักกฎหมาย
Legal Office

นายทศพล ทังสุบุตร
Mr. Thosapone Dansuputra

ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานลิขสิทธิ์
Assistent
Director-General

นายนรินทร พสุนธราธรรม
Mr. Narin Phasuntharatham

ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานทรัพยสิน
อุตสาหกรรม
Assistent
Director-General

นายชุมพล ศิริวรรณบุศย
Mr. Chumpon Sirivunnabood

ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานทรัพยสิน
ทางปญญาระหวางประเทศ
Assistent
Director-General

ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานกฎหมาย
Assistent
Director-General

นายขจิต สุขุม
Mr. Kajit Sukhum

นายวิชัย สุขลิ้ม
Mr. Wichai Suklim

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญามีภารกิจเกีย่ วกับการส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ให้มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแบบ
ผังภูมขิ องวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ าง
ภูมิศาสตร์กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่า
ด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์
ซีดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดำ�เนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา
(๓) ดำ�เนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
(๔) ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) พั ฒ นากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทง้ั ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงไป
(๖) ดำ�เนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม และสร้างวินัย
ทางการค้า
(๗) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
(๘) ดำ � เนิ น การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท และการ
อนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็น
อำ�นาจหน้าทีข่ องกรม หรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

The Department of Intellectual Property has as
its missions the promotion of creation and commercial
exploitation of intellectual property, including the protection
of intellectual property rights, as a vital means for
strengthening competitiveness and national economic
development. The powers and duties of the Department
of Intellectual Property are enumerated below:
(1) Performing work in connection with the
protection of intellectual property rights under the law on
protection of topographies of integrated circuits, the law
on protection of geographical indications, the law on trade
secrets, the law on trademarks, the law on copyrights,
the law on patents, the law on production of optical discs
products other relevant laws;
(2) Performing work in connection with the
protection of intellectual property;
(3) Performing work in connection with registration
for the protection of intellectual property rights under
international agreements or co-operation schemes to
which Thailand has become a party;
(4) promoting the protection of intellectual property
rights both domestically and overseas;
(5) Conducting reform and revision of legislation
related to the protection of intellectual property to achieve
efficiency and to be well suited to changing circumstances
both in Thailand and in foreign countries;
(6) Performing work in connection with the
suppression of intellectual property infringements, the
promotion of the use of rights in a fair manner and the
development of trade disciplines
(7) Promoting activities leading to the creation,
management and commercial exploitation of intellectual
property;
(8) Handling the settlement of intellectual property
disputes by way of mediation and arbitration; and
(9) Performing such other activities as prescribed
by law to be under the responsibility of the Department
of Intellectual Property or as entrusted by the Minister or
by the Council of Ministers.

อัตรากำ�ลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ข้าราชการ/ตำ�แหน่ง :
Government Official/position
ตำ�แหน่งบริหาร :
Administration position *
ตำ�แหน่งวิชาการ : Technical position
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร :
Patent Examiner
ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า :
Trademark Examiner
นักกฎหมาย : Legal Officer
ตำ�แหน่งสนับสนุนและอื่นๆ :
Supporting Staffs & Others
รวม/Total
ลูกจ้างประจำ� :
Permanent Employees
พนักงานราชการ :
Government Employees
รวม/Total

พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
A.D.2005 A.D.2006 A.D.2007 A.D.2008 A.D.2009 A.D.2010 A.D.2011
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ปี/year

งบประมาณประจำ�ปี
Budget

ประเภทงบประมาณ
1. งบบุคลากร : Personnel Budget
2. งบดำ�เนินการ : Operating Budget
3. งบลงทุน : Investment Budget
4. งบอุดหนุน : Supporting Budget
5. งบรายจ่ายอื่น : Other Expenses
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รวม : Total
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

งบประมาณ 2554
Budget 2011

งบประมาณ 2555
Budget 2012

100,629,300
105,116,500
19,573,800
2,650,000
88,226,600

105,308,100
107,403,200
11,004,800
3,650,000
67,996,000

316,196,200

295,362,100

รายได้

Revenue
หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

ประเภทรายได้ / Type of Revenue
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
Registered Fee
2. ค่าหนังสือราชการและอื่นๆ
Booklets and Others
รวม / Total

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
A.D. 2007 A.D. 2008 A.D. 2009 A.D. 2010 A.D. 2011
357.93
360.15
349.91
383.76
394.61
1.95

1.57

1.39

1.25

1.40

359.88

361.72

351.31

385.01

396.01

หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

พ.ศ. 2551 / A.D. 2008
รายได้
งบประมาณ
Revenue

Budget

361.72

189.53

พ.ศ. 2552 / A.D. 2009
รายได้
งบประมาณ
Revenue

Budget

351.31

244.37

พ.ศ. 2553 / A.D. 2010
รายได้
งบประมาณ
Revenue

Budget

385.12

226.029

พ.ศ. 2554 / A.D. 2011
รายได้
งบประมาณ
Revenue

Budget

396.01

295.362

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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Revenue & Budget
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รายได้เปรียบเทียบกับงบประมาณ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประจ�ำปีงบประมาณ 2555
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน มาตรา 86 (2) ส่งเสริมการประดิษฐ์และคิดค้นเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

Annual Report 2011

นโยบายรัฐบาล แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554
ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ

รายงานประจ�ำปี 2554
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ข้อ 3. นโยบายเศรษฐกิจ 3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 3.3.4
การตลาด การค้า และการลงทุน 1) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรมเพือ่ ป้องกันการผูกขาดตัดตอน ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทัง้ ภาครัฐและเอกชน แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
มาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการคุ้มครองและป้องกันการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์การค้าไทย

ข้อที่ 6 เสริมสร้างพาณิชย์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

พันธกิจ

คุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ การสร้างสรรค์ และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งใน 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้วย
ประเทศและต่างประเทศ และก�ำหนดมาตรการป้องปราม
การส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การสร้าง
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เครือข่ายและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและระบบการ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิ
และได้รับความเป็นธรรมทางการค้า
1. พัฒนาระบบจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
และมีความเป็นสากล
2. ส่งเสริมการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. เพื่อให้คนไทยมีความรู้ มีการสร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น
2. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ ประโยชน์
และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาในทุก
ระดับ
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ และการใข้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
2. รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกถึงความส�ำคัญ ประโยชน์ และ
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. พัฒนาระบบข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้
3. ปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
4. สร้างความร่วมมือและประสานกับเครือข่ายทั้งในและ
ประเทศ
ต่างประเทศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Strategic Association in respect of the Department
of Intellectual Property, Financial Year 2012
The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007), Directive Principles of Fundamental State Policies, Part 9 Directive Principles of State Policies in relation to Science, Intellectual Property and Energy, section
86 (2) : to promote inventions or discoveries leading to new knowledge, preserve and develop local knowledge
and Thai wisdom and protect intellectual property

Vision

Clause 6 : Strengthening Trade through Intellectual Property

Achieving Excellency in Protecting Intellectual Property and Promoting Intellectual Property Exploitation

Missions

Protecting intellectual property rights domestically and internationally
Promoting knowledge and the creation as well as commercial exploitation of intellectual property

Strategies

1. Developing systems for protecting intellectual property 2. Developing intellectual property management
systems through promoting IP-related knowledge
rights domestically and internationally and formulating
and encouraging creations, IP-networking and
measures for the prevention and suppression of
commercial exploitation of intellectual property
intellectual property infringement
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
2. Bringing creators and entrepreneurs towards legal
systems for the protection of intellectual property both intellectual property as well as the need to respect
intellectual property rights
domestically and in foreign countries
3. Establishing intellectual property networks at all
3. Enabling intellectual property owners to have their
levels
intellectual property rights duly protected and receive
fair treatment in trade
1. Developing systems for the registration of, and
knowledge and understanding in
notification of information related to, intellectual property 1. Strengthening
intellectual
property
and encouraging the creation
towards the achievement of efficiency, expediency and
and
commercial
exploitation
of intellectual property
speediness and meet international standards
for awareness of the importance and
2. Promoting the registration for the protection of Thai 2. Campaigning
value
of
intellectual
property as well as the need to
intellectual property domestically and internationally
respect intellectual property rights
1. Strengthening intellectual property law and systems
for the protection of intellectual property rights

Objectives

Tactics

intellectual property databases in the
3. Protecting intellectual property rights and suppressing 3. Developing
interest
of
efficient
management of intellectual
infringement of intellectual property rights
property
co-operation and networking
4. Developing international co-operation on intellectual 4. Establishing
in
connection
with intellectual property both
property
domestically and internationally
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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MOC Strategies :
Thai Trade Strategy

Clause 3. Economic Policy,  3.3 Economic Restructure Policy,  3.3.4
Marketing, Trade and Investment: 1) promote a free and fair enterprise
policy for preventing monopolistic practices, promote and develop roles of
organisations concerned with consumer protection in public and private
sectors, revise laws and measures in the interest of fairness to consumers
and create entrepreneurs’ confidence in the protection of intellectual property
and prevention of infringement vis-?-vis Thai products in foreign countries
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Government’s Policies as
declared to the National
Assembly on 23rd August
2011 insofar as
related to DIP

ผลการดำ�เนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2554
(มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555)
1.พัฒนาระบบคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และกำ�หนดมาตรการ
ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา
1.1.1 การเข้าร่วมสัมมนาและประชุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
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การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคร่วมกับผู้แทนประเทศกลุ่มเอเปค เรื่อง “ความร่วมมือด้านสิทธิบัตรใน
ทศวรรษที่ 21 ในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิค” (Asia-Pacific Patent Cooperation in the 21st Century) ระหว่างวัน
ที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นใน
การปรับปรุงระบบสิทธิบัตรระหว่างประเทศให้มีความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการจดสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศมากขึ้น
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การประชุมคณะทำ�งานความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual
Property Cooperation: AWGIPC) ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อร่วมจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในช่วง 5 ปีข้าง
หน้า (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้ารับตำ�แหน่งประธาน AWGIPC ต่อจากอธิบดี
สำ�นักงานทรัพย์สินทางปัญญาฟิลิปปินส์ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี
การประชุมและให้ข้อมูลความคืบหน้าการดำ�เนินงานปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยต่อคณะ
กรรมการพิจารณามาตรการตอบโต้ทางการค้า ภายใต้กฎหมายการค้ามาตรา 301 ของสหรัฐฯ ในการทำ �
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ณ สำ�นักงานคณะผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR)
กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
การประชุมหารือและอบรมระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด
ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2554 ณ สำ�นักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศเกาหลีใต้ (Korea Intellectual
Property Office : KIPO) กรุงแจดอน สาธารณรัฐเกาหลี เพือ่ เรียนรูร้ ะบบการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ของประเทศที่เป็นภาคี โดยเฉพาะ
ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี
การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเอเปค (APEC-IPEG) ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 16 – 17
กันยายน 2554 ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ประชุมรับทราบการดำ�เนินกิจกรรมด้าน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของสมาชิก เช่น โครงการสัมมนาเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์เรือ่ งการคุม้ ครองภูมปิ ญ
ั ญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Work Undertaken by the Department of Intellectual Property In 2011
(January 2011 – February 2012)
1. Development of Efficient Systems for Protecting Intellectual Property Rights
Domestically and Internationally and Determination of Measures for Prevention and
Suppression of Intellectual Property Infringement
1.1 International Co-operation in the Sphere of Intellectual Property
1.1.1 International Seminars and Conferences on Intellectual Property

Meeting with the United States Trade Representatives (USTR), which are empowered to employ trade
measures under section 301 of the United States Trade Act, for providing information on action taken
by Thailand in connection with the protection of intellectual property in Thailand and conduct a public
hearing on this matter, on 2nd March 2011, at the Office of the United States Trade Representatives,
Washington D.C.
Meeting and training on international registration of trademarks under the Madrid Protocol, between
5th – 9th September 2011, at Korea Intellectual Property Office (KIPO), Jaedong, South Korea. This
event was aimed at learning working operations pertinent to international registration of trademarks
under the Madrid Protocol of Korea which is a States Party to the Madrid Protocol and well noted for
technological advancement and efficient administration of the Madrid system of
international registration of marks.
33rd APEC Intellectual Property
Rights Experts Group (APECIPEG) Meeting, held between
16th – 17th September 2011, in
San Francisco, U.S.A., at which
projects undertaken by members
in the sphere of intellectual property
were reported for information e.g.
the “Successful Experience Impleกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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36th Meeting of the ASEAN Working Group on Intellectual Property Co-operation (AWGIPC), between
26th – 31st July 2011, held at Bali, Indonesia, for preparing the ASEAN IPR Action Plan 2011 – 2015.
At this meeting, Director-General of the Department of Intellectual Property of Thailand succeeded
presidency of the AWGIPC from Director-General of the Intellectual Property Office of the Philippines
and would assume this post for a term of 2 years.
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Asia-Pacific Patent Cooperation in the 21st Century Conference. This conference was held between 6th
– 8th March 2011 at Washington D.C., U.S.A. as a forum for sharing experience and views leading to
the improvement of international patent systems to achieve harmonisation of patent law and efficiency
in international patent registration.

ท้องถิ่นเสนอโดยเปรู โครงการ IP Xpedite เสนอโดยเกาหลี และโครงการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา “Training for Trainers” เสนอโดยรัสเซีย
การประชุม WIPO Roundtable on IP and Competition Law เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2554 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการแข่งขันทางการค้าของแต่ละประเทศ
การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก (WIPO) ครัง้ ที่ 49 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม
2554 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะที่ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก 184 ประเทศของ WIPO เพื่อ
ร่วมหารือประเมินการทำ�งานของ WIPO ในช่วงที่ผ่านมา และหารือแผนการดำ�เนินงาน และงบประมาณของ
WIPO ในช่วงต่อไป ซึ่งรวมถึงการดำ�เนินงานภายใต้ความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศที่อยู่ใน
กรอบของ WIPO และการดำ�เนินงานของคณะกรรมการย่อยต่างๆ
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การประชุมหัวหน้าสำ�นักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนกับสำ�นักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (ASEAN – JPO HEAD
OF IP OFFICES MEETING) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริม
สร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น
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1.1.2 งานสัมมนา พิธีสารมาดริด – ก้าวสำ�คัญของเครื่องหมายการค้าไทย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization WIPO) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการ
ผู้ส่งออก ประชาชนทั่วไป สำ�นักงานกฎหมาย และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เกีย่ วกับระบบการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยได้รบั เกียรติจากรองผูอ้ �ำ นวยการองค์การทรัพย์สนิ
ทางปัญญาโลก ผูแ้ ทนจากองค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก เป็น
วิทยากรบรรยายในเรื่องดังกล่าว
1.1.3 การเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาถอดไทยจาก
บัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ หรือ PWL
เมื่ อ วั น ที่ 7-8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 ได้ เ ดิ น ทาง
ไ ป พ บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น ข อ ง
สหรั ฐ ฯ อาทิ สำ � นั ก งานผู้ แ ทนการค้ า สหรั ฐ ฯ
หรือ USTR กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ศุลกากร สำ�นักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้า (USPTO) เพื่อให้ข้อมูลความ
คืบหน้าสถานการณ์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทย
และผลักดันให้สหรัฐฯ ถอดไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (PWL)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ได้พบหารือกับ Mrs.
Barbara Weisel ผูช้ ว่ ยผูแ้ ทนการค้าสหรัฐฯ USTR เกีย่ วกับการจัดอันดับประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ
มาตรา 301 พิเศษ ประจำ�ปี 2554 ณ กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยงั ได้เน้น
ย้ำ�ถึงการให้ความสำ�คัญของรัฐบาลไทยต่อการหารือกับเอกชนเจ้าของสิทธิบัตร รวมทั้งผู้แทนอุตสาหกรรมยา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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menting Tools for Traditional Knowledge Protection” Project of Peru, the “IP Xpedite” Project of Korea
and the “Training for Trainers on Intellectual Property Issues: Management and Commercialisation”
Project of Russia.
WIPO Roundtable on IP and Competition Law for Certain Member States, held between 13th – 16th
September 2011 in Singapore as a forum for exchanging knowledge and experience amongst intellectual
property agencies and agencies in charge of monitoring trade competition in each of ASEAN countries.
49th Session of the WIPO General Assembly, between 25th September – 2nd October 2011 in Geneva,
Switzerland. Thailand attended this General Assembly as the 184th Member State to WIPO for discussing
and evaluating past operations of WIPO as well as discussing WIPO’s further action plans and budgets,
WIPO’s operations under intellectual property agreements under its auspices and operations of WIPO’s
committees.

1.1.3 Attempts towards Removal by the United States of America of Thailand from the Priority Watch
List (PWL)
On 7th and 8th February 2011, representatives
of the Department of Intellectual Property met
with officials and agencies in public and private
sectors of the United States of America such as
the USTR, U.S. Department of Commerce, U.S.
Department of State, U.S. customs agencies
and USPTO for providing these officials and
agencies with information on situations in
Thailand in connection with intellectual property
protection in the hope that the United States
of America would remove Thailand from the Priority Watch List (PWL).
On 8th April 2011, Deputy Minister of Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra) met Mrs. Barbara Weisel,
Deputy USTR to discuss the status of Thailand under section 301 Special for 2011 at the Ministry
of Foreign Affairs. In this connection, Deputy Minister of Commerce reiterated the Thai Government’s
continued dedication of particular attention to consultations with patent holders including representatives
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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1.1.2 Seminar on “Madrid Protocol – Important Step for Thai Trademarks”
The Seminar on “Madrid Protocol – Important Step for Thai Trademarks” was held in association with the
World Intellectual Property Organisation (WIPO) between 14th – 15th March 2011 at the Richmond Hotel, Nonthaburi
and was aimed at fostering knowledge and understanding in international registration of trademarks for exporters,
general members of the public, law firms and relevant agencies as well as exchanging views and recommendations in
connection with international registration of marks under the Madrid Protocol. The Department of Intellectual Property
was privileged in having WIPO Deputy Director-General as an honourable speaker for this forum.
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1st ASEAN – JPO Head of IP Offices Meeting, held on 8th February 2012 in Tokyo, Japan, for fostering
co-operation on intellectual property as a key factor for stimulating creativity, technological transfer and
investment between ASEAN members and Japan.

สหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐฯ ให้เครดิตการดำ�เนินการของไทย และปลดไทยจาก PWL
ในการประเมินผลประจำ�ปี 2554
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1.1.4 การหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสหภาพ
ยุ โรป ที่ ไ ด้ ยื่ น คั ด ค้ า นคำ � ขอจดทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
(Geographical Indications: GIs) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของ
ไทยในสหภาพยุโรป โดยคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าต่างประเทศ และกรมการข้าวได้เดิน
ทางเยือนสหภาพยุโรป 5 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ และฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2554
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1.1.5 การสัมมนา WIPO Regional Seminar on Internet
Intermediaries and Copyright ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO) เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมพูลแมน
รางน้ำ� กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บน
สือ่ อินเตอร์เน็ตในฐานะทีเ่ ป็นสือ่ กลางในการส่งผ่านดิจติ ลั คอนเท้นต์ ให้
กับผูแ้ ทนจากสำ�นักงานลิขสิทธิใ์ นภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ จาก 13 ประเทศ
จำ�นวน 26 คน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย จำ�นวน 60 คน
1.1.6 การสัมมนา Patent Cooperation Treaty (PCT) : Procedure and Benefit โดยได้รับการสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญการยื่นคำ�ขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (PCT) จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มาบรรยายให้ความรู้
เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ สีลม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการยื่นคำ�ขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (PCT) และเตรียมความพร้อมก่อนที่ไทยจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิบัตรภายใน
ประเทศ (National Phase)
1.1.7 คณะนั ก ศึ ก ษาและเจ้ า หน้ า ที่ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัย BOCCONI UNIVERSITY ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัย TOP TEN ของประเทศอิตาลี นำ�โดย Professor. Filippini
Carco เข้าเยีย่ มชมการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และรับฟังข้อมูลภาพรวมของระบบทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ชัน้ 8 ห้อง 2
1.1.8 คณะศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ” เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2544 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1.1.9 การหารือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 10-15
สิงหาคม 2554 เพื่อเข้าพบ Mr.Tran Viet Hung อธิบดีสำ�นักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศเวียดนาม และ Mr.Do Thanh
Lam รองอธิบดีสำ�นักงานควบคุมตลาดเวียดนาม โดยหารือถึงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง 2 ประเทศ
พร้อมนีค้ ณะผูแ้ ทนไทยได้ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชมกระบวนการผลิตสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ของประเทศเวียดนาม ได้แก่ Banana
Ngu Dai Hoang (กล้วยไข่) Mai Chau Knitting (ผ้าทอ) Cao Phong Orange (ส้มเช้ง) Black Sugar Cane Cao Phong (อ้อย)
และ Bat Trang Ceramic (เซรามิค) นอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมออกบูทจัดแสดงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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of the American pharmaceutical industry and addressed a humble request for American appreciation
of Thailand’s attempts and removal of Thailand from the PWL in the 2011 review by the USTR.
1.1.4 Discussion with EU Public and Private Agencies Raising Objection to Thailand’s Filing of
Applications for Registration in the EU of Thai “Jasmine Rice of Gularonghai” as a Geographical Indication
For this purpose, delegation from Thailand, consisting of representatives of the Department of Intellectual
Property, the Department of Foreign Trade and the Rice Department, made official visits to 5 countries in the EU,
namely, Italy, Belgium, the Netherlands, the United Kingdom and France, from 29th May to 7th June 2011.

1.1.7 Visit by Students and Officials from the Faculty of Business Administration of Bocconi University, Italy
The Department of Intellectual Property hosted a visit by students and officials from Bocconi University, a topten university in Italy, on 6th July 2011 at the Conference Room 2 (8th Floor) of the Department. The visit was led by
Professor Filippini Carco. The delegation was briefed on the intellectual property systems of Thailand and observed
the performance of duties by the Department’s officials as well.
1.1.8 Visit by Delegation from the Central Intellectual Property and International Trade Court
On 27th July 2011, the Department of Intellectual Property hosted a visit by the delegation from the Central
Intellectual Property and International Trade Court. During this visit, the delegates observed work performance of
the Department’s officials and were briefed on “Intellectual Property Training Courses and Creation of Added Value
for Business”.
1.1.9 Discussion on Intellectual Property Co-operation with Vietnam
From 10th to 15th August 2011, the delegation from the Department of Intellectual Property visited Mr. Tran
Viet Hung, Director-General of the Intellectual Property Office of Vietnam and Mr. Do Thanh Lam, Deputy DirectorGeneral of the Office of Market Control of Vietnam, for discussing co-operation on intellectual property of both
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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1.1.6 Seminar on “Patent Co-operation Treaty (PCT) :
Procedure and Benefits”
This seminar was organised between 30th – 31st May
2011 at the Holiday Inn Hotel, Silom for boosting knowledge and
understanding of procedures for international application for patent
registration under the PCT and paving Thailand’s readiness for entry
into the National Phase under the PCT. With sponsorship from the
World Intellectual Property Organisation (WIPO), its experts were
sent as speakers for this intellectually intriguing event.
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1.1.5 WIPO Regional Seminar on Internet Intermediaries and Copyright
This seminar was organised by the Department of Intellectual Property in association with the World Intellectual
Property Organisation (WIPO) between 25th – 26th May 2011, at the Pullman Bangkok King Power Hotel, Rangnam
Road, and was intended to enhance proper understanding, amongst 26 representatives of copyright offices from
13 countries in the ASIA-Pacific region, in copyright issues related to internet intermediaries with respect to digital
contents. This seminar was also attended by 60 attendees from IT-related agencies from both public and private
sectors of Thailand.

ไทยในงาน Thailand Trade Exhibition 2011 ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2554 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
1.1.10 การสัมมนาเรือ่ ง การแยกแยะสินค้าละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา (How to Distinguish Counterfeit Products) เมื่อวัน
ที่ 16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา และองค์การค้าต่างประเทศ
ของญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย (Japan External Trade Organization
- JETRO) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายของไทย เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ สามารถจำ�แนกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และดำ�เนินคดีกบั ผูล้ ะเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.1.11 ผูบ้ ริหารระดับสูงสำ�นักบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (กระทรวงพาณิชย์) แห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เพื่อหารือแลก
เปลีย่ นความเห็นด้านนโยบายเรือ่ งแนวทางการปราบปรามคอรัปชัน่ ภายในส่วนราชการและนโยบายด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
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1.1.12 การประชุมระหว่างผู้แทนหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(IP Agents) ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปในไทย เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ชัน้ 8
ห้อง 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
1.1.13 การประชุมคณะทำ�งานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างสำ�นักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมทั้งระหว่างสำ�นักงานอาเซียนและสำ�นักงานประเทศคู่ค้าอื่น เช่น
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มระดับความร่วมมือและปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญา นอกจากนี้ อธิบดีและหัวหน้า
สำ�นักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกอาเซียนได้มีการหารือกับ
นายโรเบิร์ต สโตล Commissioner ด้านสิทธิบัตรของสำ�นักสิทธิบัตร
และเครือ่ งหมายการค้าสหรัฐฯ (USPTO) เพือ่ หารือแนวทางความร่วม
มือระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ ในเรือ่ งทรัพย์สนิ ทางปัญญา เมือ่ วันที่
28 – 29 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล กรุงเทพฯ
1.1.14 การประชุมระดมความเห็น เพื่อหาแนวทางในการดำ�เนินการแก้ปัญหา กรณีข้าวตรา Thasmin ของ
บริษัท Arroz Gallo ในอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อระดม
ความเห็นในการดำ�เนินการต่อไป ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันเสนอความเห็น โดยเสนอให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหากรณี
การแอบอ้างชื่อข้าวไทยในต่างประเทศ
1.1.15 การประชุม MEETING OF THE TASK FORCE ON THE ASEAN PATENT SEARCH AND
EXAMINATION COOPERATION (ASPEC-TF) เมื่อวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา ลาดพร้าว
เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ�โครงการ ASPEC หรือการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรระหว่างอาเซียน
1.1.16 การฝึกอบรม “Training of Trainer on IP Asset Management for SMEs” ร่วมกับองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) เมื่อวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมโซฟิเทล
เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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countries. On this trip, the delegation from Thailand also made a site visit to observe the production processes of
products for which geographical indications have been used : Banana of Ngu Dai Hoang; Mai Chau Knitting; Cao
Phong Orange; Black Sugar Cane of Cao Phong and Bat Trang Ceramic. In addition, the Department of Intellectual
Property organised the “Thailand Trade Exhibition 2011” between 11th – 14th August 2011, in Hanoi, Vietnam, for
exhibiting geographical indication products of Thailand.

1.1.12 IP Agents Meeting
This IP Agents meeting was held on 24th November
2011 at the Department of Intellectual Property’s Conference
Room 1 (8th Floor) and attended by representatives of agencies
concerned with the prevention and suppression of intellectual
property infringement, the representative of the Office of the
Council of State, representatives of agencies in public and
private sectors and owners of intellectual property in the United
States and the European Union in Thailand. This meeting was
intended to be a practical forum for sharing views and information on intellectual property situations of Thailand.
1.1.13 Working Group on Intellectual Property Co-operation (AWGIPC) Meeting
This meeting was held between 28th – 29th November 2011 at the Intercontinental Bangkok Hotel, for discussing
approaches to co-operation amongst intellectual property offices in ASEAN countries and also between IP offices in
ASEAN and IP offices in other trading countries e.g. Japan, the United States of America and the European Union.
It was intended to expand the extent of co-operation and enhance efficiency of intellectual property systems. In
addition, during this meeting period, Directors-General and Heads of intellectual property offices of ASEAN countries
met Mr. Robert Stoll, Patent Commissioner of the USPTO, for discussion of approaches to co-operation between
ASEAN and the United States of America in the sphere of intellectual property as well.
1.1.14 Discussion Meeting in Response to the “Thasmin Rice”
In response to the problem emerging from the “Thasmin Rice” of Arroz Gallo, a company in Argentina, the
Department of Intellectual Property held a discussion meeting on 7th December 2011 at the Department’s Conference
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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1.1.11 Visit by High-Ranking Executives of the State Administration for Industry and Commerce (Ministry
of Commerce) of People’s Republic of China
High-Ranking executives of the State Administration for Industry and Commerce (Ministry of Commerce) of
People’s Republic of China paid a courtesy visit to Deputy Minister of Commerce (Mr. Siriwat Kajornpasart) on 4th
October 2011 for discussing and exchanging views on anti-corruption approaches in Governmental agencies and
intellectual property policies.
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1.1.10 Seminar on “How to Distinguish Counterfeit Products”
This event was held on 16th September 2011 at the Novotel Hotel, Siam Square, by the Department of
Intellectual Property in association with the Japan External Trade Organisation (JETRO – Thailand Office) and was
intended to introduce techniques for distinguishing counterfeit products to officials of law-enforcement agencies of
Thailand, namely, the Customs Department, the Royal Thai Police and the Department of Special Investigation in the
interest of their efficiency in taking legal proceedings against infringers.

การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดย
มีผู้แทนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว
1.1.17 การสัมมนา “การยกระดับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย (IPR SEMINAR IN
THAILAND) เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เพื่อรองรับแรงผลักดันจากการแข่งขันในเวที
โลก” นำ�เสนอความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับด้านการจัดการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ ให้สามารถรองรับแรงผลักดันจากการแข่งขันในระดับโลกได้ และพัฒนายกระดับการจัดการทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ซึ่งจะทำ�ให้ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทยและญี่ปุ่นแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
1.1.18 การฝึกอบรม Patent Drafting ร่วมกับองค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญา (World Intellectual Property Organization
: WIPO) เมื่อวันที่ 23-27 มกราคม 2555 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการยกร่างสิทธิบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย WIPO ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและฝึกอบรมให้
กับผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) และตัวแทนจากสำ�นักงานกฎหมาย

1.2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
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1.2.1 การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
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การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการควบคุม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ร่วมกับโครงการความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียน (ECAP) ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศส โดยใน
การประชุมดังกล่าวมีผแู้ ทนจากประเทศอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม
ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันแหล่งกำ�เนิดสินค้าและคุณภาพฝรั่งเศส (INAO) และสถาบันรับรองมาตรฐานสินค้าฝรั่งเศส (COFRAC)
มาเป็นวิทยากรบรรยายในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2554 ณ โรงแรมเรเนซอง ราชประสงค์
การอบรมโครงการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาและยกระดับชุมชนใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พร้อม
บรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาค” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ
โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึง่ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการทีบ่ รรจุในแผนการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูป้ ระกอบการ และประชาชน ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รบั ความรูค้ วาม
เข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และยังได้มีการจัดหน่วย
บริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ หรือ Mobile Unit เพื่อรับคำ�ขอจดทะเบียนและให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 200 คน จากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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Room for brainstorming appropriate action against the unfair use of this name. It was a shared view at the meeting
that measures would have to be put in place for resolving imitation of Thai rice in foreign countries.

1.1.17 Seminar on “Elevating Intellectual Property Management Skills”
This seminar, which took place on 20th and 21st December 2011 at the Novotel Hotel, Siam Square, was a
forum for disseminating knowledge in connection with the management of intellectual property of Thailand in the
hope of elevating intellectual property management skills in response to competition in the world trade arena and
strengthening co-operation on intellectual property management between Thailand and Japan.
1.1.18 Patent Drafting Training
The Patent Drafting Training was organised in association with the World Intellectual Property Organisation
(WIPO) from 23rd to 27th January 2012 at the Arnoma Hotel Bangkok in order to strengthen understanding and sharing
views on efficient ways to draft patents. At this training, representatives of the Department of Intellectual Property,
patent agents and representatives of law firms were trained by experts from WIPO.

1.2 Protection of Intellectual Property
1.2.1 Seminars and Workshops Related to Intellectual Property Protection
Workshop on Geographical Indications Regulation
This workshop was held by the Department of Intellectual Property in association with the ECAP Programme and also in collaboration with the French Government, with participation by delegates of 7
ASEAN countries, viz, Thailand, the Lao People’s Democratic Republic, Vietnam, Cambodia, Myanmar,
Indonesia and the Philippines. This workshop, which took place from 24th to 27th January 2011 at the
Renaissance Bangkok Ratchaprasong, was graciously joined as speakers by representatives of the
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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1.1.16 “Training of Trainers on IP Asset Management for SMEs”
The Department of Intellectual Property
organised this training in association with the World
Intellectual Property Organisation (WIPO) from
13th to 17th December 2011 at the Sofitel Centara
Grand Hotel, Bangkok, for fostering knowledge and
understanding as well as sharing views in connection with intellectual property management especially
for operators of SMEs. This training forum was attended by representatives of both public and private
agencies.
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1.1.15   2nd Meeting of the Task Force on ASEAN Patent Search and Examination Co-operation
(ASPEC-TF)
This meeting was held by the Department of Intellectual Property between 14th – 15th December 2011 at the
Sofitel Centara Grand Hotel, Bangkok, for exchanging information on patent search and examination and approaches
to such informational exchange amongst patent offices in ASEAN countries.
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การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรือ่ ง จะปกป้องข้าวไทยจากการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาในต่างประเทศ
อย่างไรดี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2544 ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 สำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายยรรยง พวงราช) เป็นประธานการสัมมนา เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของข้าวไทยที่ส่งออกไปขายยังตลาดโลก เพื่อให้ไทยสามารถคงความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในตลาดข้าวของโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย และป้องกันการแอบอ้างนำ�ชื่อข้าวไทยไปใช้
กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจากประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนสำ�นักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สำ�นักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ มี
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากกรมการข้าว ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สำ�นักงานพาณิชย์ใน
ต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน กรุงบรัสเซลส์ และ กรุงปักกิ่ง รวมทั้งผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคม
โรงสีข้าวไทยเข้าร่วมให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น
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1.2.2 การแก้ไขประกาศ เรื่อง การรับแจ้งข้อมูล
ตัวแทนผู้รับมอบอำ�นาจดำ�เนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานในการดำ�เนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม
นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ทีใ่ ห้กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ศึ ก ษาและหาแนวทางในการแก้ ปั ญ หาผลกระทบของ
ผู้ประกอบการและผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการถูกดำ�เนินคดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ได้ดำ�เนินการศึกษา
และกำ�หนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยได้ยกเลิกประกาศ
เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอำ�นาจดำ�เนินคดีละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2548 ใช้อยู่เดิมซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และได้ออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง
การแจ้งข้อมูลตัวแทนดำ�เนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เพื่อยกระดับมาตรฐานของตัวแทน
ดำ�เนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่สมัครใจมาขอมีบัตรตัวแทน
1.2.3 โครงการ “ปลูกจิตสำ�นึกไม่ละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา” เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์โครงการ เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2554 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 8 ห้อง
ประชุม 2 พร้อมทั้งเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์โครงการ เป้ อารักษ์
และได้จัดทำ�ภาพยนตร์โฆษณา 15 วินาที ด้วยประโยค
“หยุดทำ�ร้ายศิลปินที่คุณรัก หยุดทำ�ร้ายประเทศชาติด้วย
การซื้อของก็อป” โดยเริ่มเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9
และเตรียมประสานความร่วมมือกับสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่ง
ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ในการเผยแพร่ออกอากาศทั่วประเทศต่อไป
1.2.4 งานรณรงค์สร้างจิตสำ�นึกในการเคารพทรัพย์สนิ ทางปัญญาภายใต้แนวคิด “Stop Fake – Buy Original Now!
เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ ลาน Discovery Plaza ศูนย์การค้า Siam Discovery มีการเสวนาในหัวข้อ “การ
เคารพทรัพย์สินทางปัญญาทางออกธุรกิจ” การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษของแบรนด์ช้ันนำ�ที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมแฟชัน่ ดีไซเนอร์กรุงเทพฯ 16 แบรนด์ และร่วมเดินรณรงค์ผา่ นศูนย์รวมแฟชัน่ ในกรุงเทพฯ เช่น บริเวณ
ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฯลฯ เพือ่ เป็นการแสดงให้ประชาชนสนับสนุน
สินค้าไทย ไม่ใช้สนิ ค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ใน
เวทีโลก โดยมีรฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิรวิ ฒ
ั น์ ขจรประศาสน์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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Institut National des Appellations d’Origine (INAO) and the Comité français d’accréditation (COFRAC).
Training on the Promotion of Intellectual Property and the Use of Geographical Indications by
Local Residents

A seminar on “How to Protect Thai Rice against Intellectual Property Infringement in Foreign Countries”
was held by the Department of Intellectual Property on 26th May 2011 at the Conference Room 30410,
4th Floor, of the Office of the Permanent Secretary and was chaired by Permanent Secretary for Commerce (Mr. Yanyong Puangrat). The seminar was intended to be a practical forum for brainstorming
effective approaches to the protection of intellectual property subsisting in Thai rice exported to the
world market in the interest of maintaining Thailand’s superior position in rice trading competition in
the world market, creating added value for Thai rice and preventing unscrupulous practice of using the
name of Thai rice with products not originating from Thailand. The seminar was attended by approximately 100 participants from public and private agencies concerned and representatives of Offices of
Commercial Affairs overseas as well as Thai Trade Centres overseas, with a panel of speakers from the
Rice Department, National Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), and Offices of
Commercial Affairs in Washington D.C., Brussels and Beijing. Indeed, representatives of the Thai Rice
Exporters’ Association and Thai Rice Mills’ Association also participated in this seminar for providing
information and opinions.
1.2.2 Revision of the Notification Re: Notification of Information on Agents Authorised to Pursue Legal
Action against Copyright Infringement
In an attempt to elevate standards pertinent to legal proceedings against copyright infringement in pursuit of the
Ministry of Commerce’s policy requiring the Department of Intellectual Property to study approaches to the resolution
of problems confronted by business operators and copyright users in relation to legal action taken against them on
the ground of copyright infringement, the Department of Intellectual Property has undertaken the required study and
arrived at proper determination. For these purposes, the Department has repealed the Notification Re: Notification
of Information on Agents Authorised to Pursue Legal Action against Copyright Infringement, B.E. 2548 (2005) which
became outmoded in current circumstances and issued a new Notification Re: Notification of Information on Agents
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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Brainstorming Seminar on “How to Protect Thai Rice against Intellectual Property Infringement
in Foreign Countries”

Annual Report 2011

This training was organised on 12th July 2011 at the Green World Palace Songkhla, Muang, Songkhla
Province under the “Promotion of Intellectual Property and the Use of Geographical Indications by Local
Residents” Project, which was pursued under the Development Plan for Special Areas in 5 Southern
Border Provinces – indeed part of the “Strong of Thailand” Action Plan. The training, which also included
a special talk on “Intellectual Property Strategy for Provincial Areas”, was aimed at disseminating to
officials of local administrative organisations, entrepreneurs and general members of the public in 5
southern border provinces knowledge and understanding in intellectual property and also promoting
registration of geographical indications. In this connection, Mobile Units were also erected for receiving applications for registration of intellectual property and providing counseling services in relation to
intellectual property. The training was attended by approximately 200 trainees from 5 southern border
provinces.

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า และศูนย์การค้ามาบุญครอง เพื่อสร้างจิตสำ�นึก
ในการเคารพทรัพย์สนิ ทางปัญญาแก่ประชาชน ในการซือ้ หรือใช้สนิ ค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้ลดลง ซึง่
มีศิลปินมาร่วมรณรงค์ อาทิ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ อ้น
ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์
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เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 ณ ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว และได้มีการประชุมผู้ประกอบการและ
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ เป็นการลดปัญหาการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาบริเวณชายแดน
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1.3 การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.3.1 พิธีประชาสัมพันธ์และทำ�ลายของกลางคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ
บริเวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยร่วมมือกับสำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติ กองบัญชาการตำ�รวจภูธร ภาค 8 กรมศุลกากร โดย
สำ�นักงานศุลกากรภาคที่ 4 (ด่านศุลกากรกันตัง ด่านศุลกากร
ปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรภูเก็ต และด่าน
ศุลกากรสงขลา) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำ�นักงานพาณิชย์
จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และภาคเอกชนเจ้าของ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยจัดพิธปี ระชาสัมพันธ์และทำ�ลายของ
กลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จังหวัดภูเก็ต พร้อม
ทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านสินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา
การทำ�ลายของกลางในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปี พ.ศ. 2554 มีจำ�นวนของกลางทั้งสิ้น 95,038 ชิ้น คิดเป็นน้ำ�หนัก
ประมาณ 25 ตัน มูลค่ากว่า 58 ล้านบาท โดยเป็นของกลางของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการตำ�รวจภูธร
จังหวัดภูเก็ต จำ�นวน 27,677 ชิ้น ของกลางจากกรมศุลกากร โดยสำ�นักงานศุลกากรภาคที่ 4 จำ�นวน 63,236 ชิ้น และของ
กลางจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำ�นวน 4,125 ชิ้น
1.3.2 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การเอาผิดเจ้าของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารขายสินค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ
การปราบปรามการจำ�หน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ซดี ี โดยวิธกี ารโชว์ปก เมือ่ วันพฤหัสบดีที่
27 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญาชั้น 13 ห้อง 4 ในการประชุมได้มีการให้ข้อสังเกตต่างๆ และแลก
เปลี่ยนความรู้ในการการเอาผิดเจ้าของพื้นที่ที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการปราบปรามการจำ�หน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ซีดีโดยวิธีการโชว์ปกอย่างกว้างขวาง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Authorised to Pursue Legal Action against Copyright Infringement, B.E. 2554 (2011), dated 18th May 2011. This new
Notification is intended to elevate standards of agents with authority to take legal action in copyright infringement
cases, in consequence of which agents voluntarily applying for a licence are subject to the higher standards set
forth by this Notification.
1.2.3 “Non-Infringement Mindset Campaign” Project 2011
The “Non-Infringement Mindset Campaign” Project 2011 was launched on 26th August 2011 at the Department’s
Conference Room 2, 8th Floor. For this purpose, the Department introduced the presenter for this project, Mr. Aluk
Amornsuppasiri (Pei) and made a 15-second-long advertising motion picture, with the touching expression “Stop Doing
Harm to Your Beloved Artists and to Your Country through Your Purchases of Pirated Products.” This advertising
motion picture will be broadcast on Modern Nine TV. In effect, the Department plans to seek co-operation from
Thailand Cable TV Association and True Corporation Public Limited Company in broadcasting this advertising motion
picture as well.

On 30th January 2012 at Pantip Plaza and MBK Plaza, the Department of Intellectual Property held a
special event aimed at promoting public awareness of the need to respect intellectual property rights by
restraining purchases or use of pirated products. This campaign was joined by well-known artists e.g.
Mr. Aluk Amornsuppasiri (Pei) as the Department’s presenter and Ms Sriphan Chuensomboon (Aon).
On Tuesday 31st January 2012 at Rongklueu Market, Sakaew Province, another activity in campaign
of IPR respecting was also organised. In effect, the Department of Intellectual Property also held a
meeting between business operators and public officials in charge of the prevention and suppression
of intellectual property infringement, with a view to curb the piracy problem in border areas.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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On 21st September 2011 at Discovery Plaza, Siam Discovery, the Department of Intellectual Property
held a talk on “Respecting Intellectual Property Rights : Business Solution” as well as a special fashion
show promoting 16 leading brands owned by members of the Bangkok Fashion Society (BFS) and, in
addition, organised a walk past leading fashion centres in Bangkok, e.g. the Siam Centre and the Central
World, in campaign for public support of Thai products and refraining from using pirated products in the
interest of the development of national economy of Thailand towards strength and competitiveness in
the world trade arena. The opening ceremony of this event was prestigiously presided over by Deputy
Minister of Commerce (Mr. Siriwat Kajornprasart).
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1.2.4 Campaigns for IPR Respecting Mindset under the “Stop Fake – Buy Original Now!” Concept

1.3.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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เรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร กรมสรรพากร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำ�นักงานอัยการสูงสุด ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาระหว่างประเทศ
กลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา และภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวม 150 คน โดยมีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานเปิดงาน
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เรื่ อ งการป้ อ งปรามการละเมิ ด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในยุคดิจติ อล ระหว่าง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2554
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
ให้กบั เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจในสังกัดกองบัญชาการ
ตำ � รวจสอบสวนกลาง จำ � นวน 50 นาย
เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจในสั ง กั ด กองบั ญ ชาการ
ตำ�รวจนครบาล จำ�นวน 150 นาย เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจในสังกัดกองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค
1 (จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี
สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง) จำ�นวน 191 นาย และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด
จำ�นวน 9 นาย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ 22-25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยความร่วมมือ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ASEAN กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา (USDOJ) และสำ�นักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO)
1.3.4 การทำ�ลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ กองบังคับการปราบปราม
(พหลโยธิน) จำ�นวน 1,229,331 ชิ้น เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า ซีดี นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ น้ำ�หนัก
120 ตัน มูลค่าความเสียหาย 3,142,851,450 บาท ด้วยเครื่องบด เครื่องตัด และรถบดถนน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554
ณ กองบังคับการปราบปราม (พหลโยธิน) ซึ่งของกลางที่เหลือจะถูกขนย้ายไปทำ�ลายต่อ ณ จังหวัดสระบุรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

1.3 Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement

1.3.3 Workshops on Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement
Workshop on “Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement in the Digital Age”: This
workshop was organised between 28th February – 1st March 2011 at the Rama Garden Hotel, Bangkok
and was aimed at disseminating knowledge to participants, which consisted of 50 police officials from
the Central Investigation Bureau, 150 police officials from the Metropolitan Police Bureau, 191 police
officials from the Provincial Police Command Bureau, Region 1 (covering the following provinces: Chainat,
Nonthaburi, Pathum Thani, Lopburi, Samutprakarn, Saraburi, Singburi, Ayudhya, and Angthong) and
9 officials from Provincial Offices of Commercial Affairs. The opening ceremony for this seminar was
presided over by Deputy Minister of Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra).
Workshop on “Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement on the Internet”: This
event took place on 21st March 2011 at the Rama Garden Hotel, Bangkok and was attended by the total
of 150 participants, consisting of representatives of agencies concerned in public and private sectors
(namely, the Royal Thai Police Bureau, Department of Special Investigation, Customs Department,
Revenue Department, Ministry of Information and Communication Technology, Office of the Attorneyกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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1.3.2 Workshop on “Legal Action against Owners of Building Spaces Used for Distributing Pirated
Products and Suppression of Distribution of Copyright Infringing Products : Sales of CD Products by Displaying
Only Product Covers”
This workshop was held on Thursday 27th January
2011 at Conference Room 4, 4th Floor, of the Department
of Intellectual Property. Participants extensively shared
useful information, remarks and knowledge on possible
legal action to be taken against owners of building spaces
where sales of pirated products were found and also on the
suppression of sales of copyright infringing products in a
manner circumventing the law by displaying only covers of
the pirated products.
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1.3.1 Ceremony for Publicity and Destruction of Infringing Products
On 30th June 2011 at Ao Nang, Krabi, the Department of Intellectual Property organised an event for destruction
of pirated products in association with the Royal Thai Police Bureau, Provincial Police Command Bureau, Region 8,
Customs Department (through Customs Office, Region 4 – Kantang Customs House, Padang Besar Customs House,
Sadao Customs House, Phuket Customs House and Songkhla Customs House), Department of Special Investigation,
Phuket Commercial Affairs Office, Phuket City Municipality and owners of intellectual property. The ceremony for
publicity and destruction of infringing products was held in Phuket and was followed by an anti-piracy campaign walk.
The destruction of pirated products on this occasion took place for the first time for 2011 and covered 95,038
items of pirated products (which were of indeed 25 tons in weight and worth 58 million Baht in total), 27,677 of
which were seized by the Royal Thai Police (Provincial Police Bureau of Phuket), 63,236 by the Customs Department
(through the Customs Office, Region 4) and the remaining 4,125 by the Department of Special Investigation.
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1.3.5 คณะผู้แทน LACOSTE เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) พร้อม
ด้วยอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาและผูบ้ ริหารกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ หารือนโยบายด้านการปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำ�นึกความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2554 ณ ห้องรับรองสำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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1.3.6 เข้าตรวจค้นอาคารแฟลตคลองถม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ แฟลตคลองถม กรุงเทพฯ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พล.ต.ท.วินัย ทอง
สอง ผบช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รอง ผบช.น. พ.ต.อ.ณภัทร จุลลบุชปะ รอง ผบก.ตปพ. เจ้าหน้าที่ตำ�รวจชุดปราบ
ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กองบัญชาการตำ�รวจนครบาล เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สน.พลับพลาไชย และเจ้าหน้าที่กรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ได้น�ำ หมายค้นจากศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา เลขที่ ค.1/2555 เพือ่ เข้าค้นอาคารแฟลตคลองถม จากการ
ตรวจค้นภายในอาคารประกอบด้วย 2 ห้อง คือ ห้อง 612 และ 606 พบของกลาง อาทิ แผ่นดีวีดี, ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
ภาพยนตร์ไทย-ต่างประเทศ กว่า 16,000 แผ่น นาฬิกาปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆ เช่น หลุยส์วิตตอง กุชชี่ ชาแนล
ประมาณ 20,000 ชิ้น และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำ�นวน 4 คน รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ 7 ล้านบาท

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุน การสร้างสรรค์
การสร้างเครือข่าย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.1 การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศ หัวข้อในการสัมมนาและประชุมเชิง

ปฏิบัติการดังกล่าว มีจำ�นวน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทางออกใหม่ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 2) การคุม้ ครองผลิตภัณฑ์ทางความคิดสร้างสรรค์กบั กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา 3) ต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาไทย
เติมไอเดียสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) การนำ�เสนอสินค้าหรือบริการสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดที่เข้าข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5) วิเคราะห์การตลาด ศักยภาพของผู้ผลิต โอกาสทางธุรกิจของสินค้าหรือบริการสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดที่ได้นำ�เสนอ
6) การนำ�เสนอการสนับสนุนจากภาครัฐเพี่อให้สินค้าหรือบริการนั้นสามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2.2 โครงการสร้างภาพลักษณ์ ใหม่สินค้าไทยสู่สากล ร่วมกับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้

ความรู้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไหมไทยในภูมิภาคต่างๆ ถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดสินค้าไหมไทย
ทัง้ ในประเทศและตลาดโลก และเจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการให้ผปู้ ระกอบการไทยประสานองค์ความรูพ้ นื้ บ้าน ความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ประกอบกับฝีมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงรูปลักษณ์และการใช้ประโยชน์ของผ้าไหมไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
คุณค่าของไหมไทยให้สงู ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์และความต้องการจากหลายส่วนของทัง้ ในตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ มีกิจกรรม ได้แก่ 1) จัดสัมมนาผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค 2) กิจกรรมคัดสรรสุดยอดผ้าไหมมัดหมี่
3) กิจกรรมการประกวดนักออกแบบลายผ้า (Textile Designers) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้กบั ผูช้ นะเลิศ โดยมีการประกาศผลรางวัลคัดสรรสุดยอดผ้าไหมมัดหมี่ เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม
2554 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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General, Central Intellectual Property and International Trade Court and Department of Intellectual
Property) and owners of intellectual property. This workshop was graced by the presence of Deputy
Minister of Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra), who presided over its opening ceremony.

1.3.5 Visit by Delegates from LACOSTE
On 30th September 2011 at the Reception Room of the Office of the Permanent Secretary for Commerce,
delegates from LACOSTE visited Deputy Minister of Commerce (Mr. Siriwat Kajornprasart) and Director-General of the
Department of Intellectual Property for discussing Thailand’s policy in connection with the suppression of intellectual
property infringement as well as campaigns for respecting intellectual property rights.
1.3.6  Search of the Klong Thom Apartment
On 6th January 2012, Deputy Minister of Commerce (Mr. Siriwat Kajornprasart) led a team of officials in a
search of the Klong Thom Apartment and was joined, in this mission, by Deputy Director-General of the Department
of Intellectual Property, Commander of the Metropolitan Police Bureau (Police Lieutenant General Winai Thongsong),
Deputy Commander of the Metropolitan Police Bureau (Police Major General Worasak Noppasittiporn), Deputy
Superintendent of the Special Operation Police Division (Police Colonel Napat Chullabuchapa), police officials in
charge of the suppression of intellectual property infringement from the Metropolitan Police Bureau, police officials
from Plubplachai Police Station and officials of the Department of Intellectual Property. This search was conducted
under a warrant of search No. Kor. 1/2012 issued by the Central Intellectual Property and International Trade Court.
The search led to the discovery, in 2 rooms (Room 612 and Room 606) of the Apartment, a large number of pirated
products e.g. over 16,000 DVDs and CDs containing copyrighted songs and Thai/foreign movies and approximately
20,000 items of counterfeit watches of well-known brands such as Louis Vuitton, Gucci and Chanel and an arrest
of 4 alleged offenders. The pirated products found led to the total loss of approximately 7 million Baht.
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1.3.4 Destruction of Infringing Products Subsequent to Final Court-Cases
The Department of Intellectual Property caused to
be destroyed 1,229,331 items of pirated products e.g.
bags, clothes, compact discs, watches, mobile phones and
computer accessories, with the total weight of 120 tons and
the approximate loss of 3,142,851,450 Baht. For the purpose
to total destruction, these pirated products were put into a
miller and cutter and then run over by a road roller. This
symbolic event took place on 29th August 2011 at the Crime
Suppression Division (Phaholyothin). The remaining pirated
products would be carried to Saraburi for further destruction.
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Workshop on “Copyright and Effective Practices against Digital and Internet Piracy”: The Department of
Intellectual Property held this workshop from 22nd to 25th March 2011 at the Intercontinental Bangkok
Hotel in association with ASEAN, U.S. Ministry of Justice (USDOJ) and U.S. Patent and Trademark
Office (USPTO).

2.3 งานสัมมนาเนื่องในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) พร้อมเปิดสำ�นักสิทธิบัตรการออกแบบ
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และสำ�นักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 โดยมี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายยรรยง
พวงราช) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทัง้ ร่วมกับสำ�นักสิทธิบตั รและเครือ่ งหมายการค้าสหรัฐ (USPTO) จัดสัมมนาเกีย่ วกับการ
คุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ (Design) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ขั้นตอนการจดทะเบียน การคุ้มครอง ตลอดจน
กลยุทธ์การส่งสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีวิทยากรจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ
(TCDC) และบริษัทและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในไทย
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2.4 งานเสวนาเรื่อง “วรรณกรรมไทย
ใน e – book” เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2554

ณ ห้อง meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม อีก
ทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ ข องผู้ เข้ า ร่ ว มการเสวนา เกี่ ย วกั บ
เรื่องลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมไทย ใน e-book อันจะ
เป็นประโยชน์สำ�หรับนักเขียน นักแปล สำ�นักพิมพ์
รวมถึงผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ให้มีความเข้าใจถึงบทบาท
และความสำ�คัญของกฎหมายลิขสิทธิ์

ผลงานสำ�คัญอื่นๆ

1. การประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำ�เนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) พร้อมด้วยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมการ
ประชุม ทีป่ ระชุมได้มกี ารหารือเรือ่ งจัดทำ�ฐานข้อมูลด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทรัพยากรชีวภาพ และการแสดงออก
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อปกป้องและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้ถูกนำ�ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำ�เนียบรัฐบาล นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ
นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติพร้อมด้วย นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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2. Development of Intellectual Property Management Systems through Promotion of
Knowledge, Creativity, Networks and Commercial Exploitation
2.1 Nationwide Seminars and Workshops on Creative Economy

The seminars and workshops were organised on 6 topics, namely, (1) From Creative Economy to Creative
Industry; (2) Protection of Creative Products v.s. Department of Intellectual Property; (3) Enhancement of Thai
Knowledge and Ideas towards Creative Economy; (4) Presentation of Creative Products or Services in CreativeProvince Groups; (5) Market Analysis, Producers’ Potential and Business Opportunities for Creative Products and
Services of Creative-Province Groups and (6) Presentation of State Support for the Development of the Presented
Products and Services into Creative Industries.

2.3 World IP Day
The Department of Intellectual Property organised the IP Day event on 26th April 2011. Permanent Secretary
for Commerce (Mr. Yanyong Puangrat) presided over the opening ceremony for this event and also over the official
inauguration of the Design Office as well as the Intellectual Property Management Office as internal bodies of the
Department of Intellectual Property. Activities at this special event also included a seminar on Product Design Protection,
which was held in association with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) for disseminating
knowledge in connection with product design, the process involved in registration for the protection of designs and
strategies for marketing products in foreign countries. Speakers for this seminar were from the United States of
America, the European Union, Japan, Thailand Creative & Design Centre (TCDC) and well-known design firms as
well as product designers in Thailand.

2.4 Talk on “Thai Literature in e-Book”
The talk on “Thai Literature in e-Book” was held
on 13 October 2011 at Meeting Room 3, Queen Sirikit
National Convention Centre for disseminating knowledge and
understanding of copyright law in relation to literary works
and exchanging amongst participants knowledge, views and
experience in connection with copyright in Thai literature in the
th
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The Department of Intellectual Property initiated the “Building New Images of Thai Products towards International
Arena” Project in association with the Queen Sirikit Department of Sericulture of the Ministry of Agriculture and
Co-operatives in order to educate operators of the Thai silk industry in different regions of Thailand on changes in
market conditions of Thai silk in domestic and foreign markets and enable their integration of traditional knowledge
with new creativity and skills for the purposes of developing products, improving product looks and exploiting Thai
silk so as to create added value as well as unique identities for Thai silk to meet the demand of domestic and the
world markets. Activities undertaken under this project included (1) seminars for business operators in provincial
areas, (2) selection of top-quality Madmee Silk and (3) Textile Designers Contest. In this connection, winners would
be awarded Her Majesty Queen Sirikit’s Trophies. Winners of the “Top-Quality Madmee Silk” awards were officially
announced on 18th May 2011 at the Central World, Ratchaprasong, Bangkok.
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2.2 Building New Images of Thai Products towards International Arena Project

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่การ
สร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ การคุ้มครอง การปราบปรามการละเมิด การพัฒนาบุคลากรและการหาเงินทุน
มีการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกัน และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สร้างผลงาน ซึ่งจะนำ �ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
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2. โครงการคัดเลือกผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการนำ�ทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์
(IP Champion 2011) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี กรมทรัพย์สินทาง
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ปัญญา เพือ่ ส่งเสริมเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
ผู้ประกอบการให้มีการสร้างสรรค์และนำ�ทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้าของประเทศ และเป็นต้นแบบ
ในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่
ผู้ประกอบการอื่นๆ ทั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำ�เร็จ
ในการนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 3 ประเภทสาขา ได้แก่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิ
บัตร เครือ่ งหมายการค้า และลิขสิทธิ์ จำ�นวน 16 ราย

3. โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงานการ

ประกาศผลและมอบโล่เกียรติยศพร้อมประกาศเกียรติคุณ 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก
นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติยศพร้อมประกาศเกียรติคุณ 10 เมืองต้นแบบ ให้กับผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก 10 เมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative City) ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้ประชาชนในภูมิภาคและ
ท้องถิน่ ต่างๆ นำ�ภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรมท้องถิน่ มาเชือ่ มโยงกับสินค้าหรือบริการของเมือง จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของเมือง
ที่จะสร้างงาน สร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่นและประเทศชาติ
จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็น 10 เมือง/ชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบ
ด้วย 1. จังหวัดชัยนาท เมืองแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าว (นางลือ-ท่าชัย) 2. จังหวัดเชียงราย เมืองแห่งการพัฒนา (ดอยตุง)
3. จังหวัดเชียงใหม่ เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ 4. จังหวัดน่าน น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต 5. จังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด 6. จังหวัดมหาสารคาม เมืองแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาชุมชน 7. จังหวัดยะลา Bird City ศูนย์กลางเศรษฐกิจนก
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e-book form. This event was of value to writers, translators, publishers and copyright users, who would derive proper
apprehension of roles and importance of the copyright law in relation to literature.

Other Work of Particular Importance

1. Meeting of the National Intellectual Property Policy Committee

2. IP Champion 2011
The Department of Intellectual Property held the IP Champion 2011 Project under which Thai entrepreneurs with
recognised success in commercial exploitation of intellectual property were selected to be awarded the IP Champion
Award. The awarding ceremony took place on 3rd May 2011, which is the 19th anniversary of the Department
of Intellectual Property’s inauguration. 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 generating commercial values as well as enhancing competiveness of the country. The Project would
also provide other entrepreneurs with inspirations for creating intellectual property works. At the awarding ceremony,
trophies were presented to 16 entrepreneurs with recognised success in commercial exploitation of intellectual
property in 3 categories, namely, patents/petty patents, trademarks and copyrights.

3. Creative City Project
Director-General of the Department of Intellectual Property presided over the Creative City Trophy Presentation
ceremony, at which 10 cities selected to be model creative cities were announced and granted trophies of honour.
This ceremony was graced by the presence of Permanent Secretary to the Office of the Prime Minister (Mr. Jaturong
Panyadilok) who presented the trophies to representatives of the 10 selected creative cities on 11th May 2011 at the
Santimaitree Building, the Government House. In effect, the selection of 10 Model Creative Cities was on the basis
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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On 7th February 2012, a meeting of the National Intellectual Property Policy Committee was convened
to take place at the Conference Room 301, Command Building, the Government House, with Mr. Kittirat Na Ranong, Deputy Prime Minister and Minister of Finance as Chairman. The meeting was also
attended by Mr. Phoom Saraphol, Deputy Minister of Commerce, Permanent Secretary for Commerce,
Director-General and executives of the Department of Intellectual Property and agencies in public and
private sectors. It was intended that the meeting would lead to some uniformity of performance amongst
agencies responsible for intellectual property affairs, ranging from creation, exploitation, protection,
infringement prevention and suppression, human resource development and fund raising, and would
create producers’ incentives contributory to sustainable development of knowledge, innovation and
technology.
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On 4th February 2011, the National Intellectual Property Policy Committee met at the Thai Koofah Mansion,
the Government House. The meeting was chaired by Prime Minister and also joined by Deputy Minister
of Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra) and Director-General of the Department of Intellectual Property. At the meeting, discussions were made of the preparation of databases for traditional knowledge,
genetic resources and traditional cultural expressions in an attempt to protect traditional knowledge
from misappropriation without permission.

8. จังหวัดลพบุรี เมืองนวัตกรรมแห่งพลังงานทดแทน 9. จังหวัดลำ�ปาง ลำ�ปางเมืองเซรามิก และ 10. จังหวัดอ่างทอง ชุมชน
เอกราชหมู่บ้านทำ�กลอง และมีอีก 20 จังหวัดที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้เป็น 20 จังหวัดตัวอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย

4. ส่งมอบหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้นายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ทำ�การ
ส่งมอบหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำ�หรับการเรียนการสอนในระบบการศึกษา 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ และนายชินวรณ์ บุญเกียรติ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการในฐานะของ
ผู้รับหลักสูตรไปใช้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ ทำ�เนียบรัฐบาล

5. โครงการต้นแบบของพสกนิกรไทย “ในหลวง” กับการสร้างสรรค์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็น
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ประธานมอบรางวัล “PM’s Creative Award” หรือ “รางวัลนายกรัฐมนตรี ผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดีเด่น” ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการต้นแบบของพสกนิกรไทย “ในหลวง” กับการสร้างสรรค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติความสำ�เร็จของคนไทยที่
มีผลงานความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนต่อไป
รวมทั้งกระตุ้นเยาวชนและคนไทย ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานด้านต่างๆ ในอนาคต เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล

ปัญญาเป็นประธานมอบสิทธิบตั รสิง่ ประดิษฐ์ระบบส่งผ่านแก๊สช่วยผลิตและวิธกี ารผลิตปิโตรเลียม แด่ ปตท.สผ. โดยมีรฐั มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) เป็นสักขีพยานในการมอบสิทธิบัตรดังกล่าว
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6. งานตลาดนัดทรัพย์สนิ ทางปัญญา (IP FAIR 2011) ภายใต้แนวคิด “ต่อยอด ภูมปิ ญ
ั ญาให้กา้ วไกล สร้างสรรค์
นวัตกรรมไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง

7. พิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือในการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ร่วมกับ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยทั้งสองฝ่ายตกลง
ที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

of their readiness in terms of encouraging their residents and localities to make use of traditional knowledge and
cultures in producing products or services representing distinct identities of the cities and creating jobs and revenues
for local residents as well as the country as a whole.
The provinces selected as 10 Model Creative Cities along the line of the Creative Economy Ideology are as
follows: (1) Chainat – celebrated for rice seeds (Nanglue-Thachai); (2) Chiangrai – well known for town development
(Doi Tung); (3) Chiangmai – the city of creative handicrafts; (4) Nan – the Living Old Town; (5) Petburi - the City of
Palm Products; (6) Mahasarakam – the City of Learning towards Local Development; (7) Yala – the Bird City; (8)
Lopburi – City of Alternative Energy Innovation; (9) Lampang – City of Ceramics and (10) Angthong – Town of Drummaking. In effect, 20 additional cities were shortlisted and recognised as exemplary creative cities.

5. “Creative King” Project
Under the “Creative King” Project in recognition of His Majesty the King as the Thai people’s idol for creativity,
Prime Minister (Mr. Abhisit Vejjachiva) presided over the ceremony for the presentation of the “PM’s Creative Award”
to persons with recognised success in producing distinctively creative works possessing unique characters and value
useful for sustainable development of national economy and providing inspirations for the youth and the Thai people
in creative thinking and producing creative works in varying branches. This event was held on 4th April 2011 at the
Santimaitree Building, the Government House.

6. IP Fair 2011
The IP Fair 2011 was organised under the
“Enhancing Thai Wisdom for Greater Innovations
towards the International Arena” Concept from 2nd to 4th
September 2011 at Queen Sirikit National Convention
Centre. At the Fair, Director-General of the Department
of Intellectual Property presided over the ceremony for
presenting to PTTEP a patent for an invention of the
gas transmission system and a patent for the petroleum
production process. This paten presentation ceremony
was also witnessed by Deputy Minister of Commerce
(Mr. Siriwat Kajornprasart).

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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On 2nd May 2011, at the Government House, Deputy Minister of Commerce (Mr. Alongkorn Pollabutra), in the
capacity as President of the National Creative Economy Policy Administration Sub-committee, presented creative
economy curricula designed for 4 levels of education, namely, primary education, secondary education, vocational
education and tertiary education, to Prime Minister (Mr. Abhisit Vejjachiva) as President of the National Creative
Economy Committee, and Minister of Education (Mr. Chinnavorn Boonyakiat) as the minister in charge of the use
of the designed curricula.
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4. Presentation of the Creative Economy Curricula to Prime Minister and Minister of Education

สร้างสรรค์ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ซึง่ กำ�หนดเป้าหมายในการยกระดับขีดความ
สามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย โดยมีรฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิรวิ ฒ
ั น์ ขจร
ประศาสน์) ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยาน

8. นิทรรศการภาพวาด “สีน�้ำหลากสาย จุดประกายแห่งความหวัง” เมื่อวันที่ 13-30 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณ
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ลานอเนกประสงค์ ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
ในการน�ำภาพวาดมาแสดงและจ�ำหน่ายในงาน อาทิ อ.วสันต์ นิยมสมาน อ.นพดล เนตรดี อ.กฤศวัฒน์ บันลือทรัพย์
อ.ภาณุภณ จันทรีศรี และศิลปินรับเชิญจากหลายวงการ ทัง้ นีภ้ ายในงานมีผลงานภาพวาดมากกว่า 120 ภาพแสดงและจ�ำหน่าย
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9. โครงการศูนย์ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค ประจำ�จังหวัด ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สำ�นักงานพาณิชย์จังหวัด

ซึ่งมีจำ�นวน 5 แห่ง คือ เชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ และขอนแก่น เพื่อทำ�หน้าที่ให้บริการประชาชนในส่วนภูมิภาค
โดยให้บริการด้านการขอรับคำ�ขอจดทะเบียน ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� และแก้ไขด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีกลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค
ในเดือน มกราคม 2555 มีผมู้ ายืน่ คำ�ขอจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สนิ ทางปัญญา ผ่านศูนย์สง่ เสริมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ภูมิภาค ประจำ�จังหวัด จำ�นวน 84 คำ�ขอ แก้ไขเปลี่ยนแปลง/อื่นๆ จำ�นวน 77 รายการ ให้คำ�ปรึกษา/แนะนำ� จำ�นวน 431
ราย โดยได้รับค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 50,950 บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

7. Signing Ceremony for a Memorandum of Understanding on Co-operation in connection
with the Development of Intellectual Property Works Related to Science, Technology and Innovation
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The signing ceremony of this Memorandum of Understanding between the Department of Intellectual Property
and the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) was held on 19th September 2011 at
the Miracle Grand Convention. Under this MOU, both parties agreed to co-operate in relation to the promotion
and support of intellectual property management in the interest of fostering creative economy along the line of the
National Plan for Science, Technology and Innovation which aims to elevate Thailand’s level of capability in science,
technology and innovation. The signing ceremony was gracefully presided over and witnessed by Deputy Minister
of Commerce (Mr. Siriwat Kajornprasart).

8. “Water Colours for Hope” Exhibition
The “Water Colours for Hope” Exhibition was held between 13th – 30th December 2011 at the Multi-Purpose
Court, 8th Floor, of the Department of Intellectual Property, at which watercolour paintings of well-known artists, such
as Mr. Wasan Niyomsamarn, Mr. Noppadol Netdee, Mr. Kritwat Banluesap, Mr. Phanuphon Chantrisri and others, were
exhibited and sold for a charity purpose, as to which proceeds from the sales were intended to be allocated in aid
of victims of the most severe flooding in Thailand. Over 120 paintings were exhibited and sold at this charity event.

9. Provincial Intellectual Property Centres Project
Five Provincial Intellectual Property Centres have been established in Chiangmai, Songkhla, Chonburi,
Samutprakarn and Khonkaen for serving local residents in connection with the filing of applications for registration
related to intellectual property and the provision of advice on matters pertinent to intellectual property. The target
users of services made available by these IP Centres are general members of the public, public agencies and private
bodies in provincial areas.
As of January 2012, Provincial Intellectual Property Centres have received 84 applications for registration or
notification of intellectual property and 77 applications for correction or alteration related to intellectual property and
provided the counseling service to 431 persons approaching the Centres for consultancy. Indeed, fees in the total
amount of 50,950 Baht have been received through these Centres.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ข้อ 4 ได้กำ�หนดให้หน่วยงาน
ของรัฐกำ�หนดระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาจึง
ออกระเบียบกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554 โดยให้มศี นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ โดย
อยู่ในความดูแลของสํานักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดเก็บ รวบรวม และจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารราชการของกรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 กำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ�สรุปผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ในรายงานประจำ�ปี
ในปี พ.ศ. 2554 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำ�เนินงานด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ดังนี้
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1. ด้านการจัดสถานที่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู)
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กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการภายในกรมฯ มาตั้งแต่ ปี 2542 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ซึ่ง
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 4 (ห้องสมุด) โดยได้มีการพัฒนาการให้บริการและปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาโดยตลอด และมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ทั้งนี้
ในปี ๒๕๕๔ ได้มีการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

2. ด้านการสอดส่องดูแลการปฏิบัติและการให้คำ�แนะนำ�แก่ส่วนราชการในสังกัดและประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�บันทึกเวียนแนวทางการดำ�เนินงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ รับทราบและถือปฏิบัติตาม โดย
กำ�หนดให้ทุกหน่วยงานภายในกรมฯ จัดส่งข้อมูลตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไป
ยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการในทุกสัปดาห์แรกของเดือน และให้มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยงานละ ๒ คน เพื่อประสานงานกับ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กำ�หนด จากการดำ�เนินการข้างต้น ทำ�ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ ส่งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น กฎหมาย
ประกาศ ระเบียบคำ�สัง่ ประกาศการประกวดราคา ประกาศสอบราคาทีไ่ ด้ลงนามแล้ว สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ฯลฯ
ไปยังศูนย์ข้อมูลฯ ของกรมฯ ทำ�ให้ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ เป็นปัจจุบัน

3. ด้านการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม 255๔ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้สง่ ระเบียบกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปยังสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำ�เนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต่อมา สำ�นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ด�ำ เนินการประกาศระเบียบดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๙๗ ง
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 1๗ สิงหาคม 255๔ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีคำ�สั่ง ที่ ๒๖๕/255๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูล
ข่าวสารของราชการในกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือเวียนสำ�นักบริหารกลางที่ พณ ๐๗๐๑.๐๓/ว.
๘๑๕ เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่กำ�หนดใหม่ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ และ
คำ�สั่งกรมฯ ที่ ๙๙/๒๕๕๔ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Summary of the Department of Intellectual Property’s

Work Performance in 2011 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 and, under supervision of
the Intellectual Property Management Office, serves as the Department’s focal point for collection, compilation and arrangement
of all the Department’s official information in compliance with the Official Informational Act, B.E. 2540 (1997). Also, the resolution
of the Council of Ministers of 20th February 2007 makes it mandatory for Government agencies to prepare and include in its
annual report a summary of its work performance under the law on official information.
In 2011, 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)

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

On 21 February 2011, the secretarial staff of the Department’s Official Information Administration Committee prepared
a circular setting out guidance on the performance of work under the Official Information Act, B.E. 2540 (1997). This circular,
which was circulated to all internal agencies of Department for information and observance, directs that each internal agency
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 2 officials to be in charge of co-ordination with
the Information Centre so as to ensure compliance with the requirements and directions set forth in the Official Information
Act, B.E. 2540 (1997).
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,
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.
st

3. Revision of the Rule of the Department of Intellectual Property on Official Information, B.E.
2544 (2001) and Appointment of the Department’s Official Information Administration Committee in
Execution of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
On 19th July 2011, the Department of Intellectual Property has submitted to the Secretariat of the Cabinet the Rule of
the Department of Intellectual Property on Official Information, B.E. 2554 (2011) for publication in the Government Gazette.
The Secretariat of the Cabinet subsequently published the said Rule in Government Gazette (Notification and General Affairs
Issue), Vol. 128, Special Issue 97 d, dated 26th August 2011.
On 17th August 2011, the Department of Intellectual Property issued Order No. 265/2011 appointing a new Official
Information Administration Committee of the Department of Intellectual Property. The appointment of this new committee indeed
resulted from the change in the composition of the committee in line with the Ministerial Regulation Organising the Department of
Intellectual Property, Ministry of Commerce, B.E. 2553 (2010), Circular of the Office of the Secretary No. MOC 0701.03/C. 815
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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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 (Library) of the Department
Building. 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.
In 2011, physical improvement of this Centre was carried out so as to offer greater convenience to its users.
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1. Establishment of an Information Focal Point under Section 9 of the Act (Information Made
Available for Public Inspection)

4. ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่ข้าราชการหน่วยงานในสังกัด ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อต่างๆ

กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการในโอกาสครบรอบ ๑๓ ปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเข้ารับ
ประกาศนียบัตรเนื่องจากเป็นผู้ผ่านการทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ กรมฯ ได้สมัครเข้าร่วมและส่งเจ้าหน้าที่อบรมเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานนำ�ร่องในการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำ�หนดภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจัด
ทำ�โดยสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลสรุปของโครงการว่า ตามตัวชี้วัดทั้ง
๗ มาตรฐาน ๔๐ ตัวชี้วดั กรมฯ ได้คะแนนรวม ๒๘๔ คะแนน จากคะแนนรวมทุกมาตรฐาน ๕๕๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๖
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5. ด้านการตอบข้อหารือ
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ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาข้อหารือของสำ�นักลิขสิทธิท์ ใี่ ห้พจิ ารณากรณีทปี่ ระชาชนขอคัดถ่ายเอกสาร
ขั้นตอนในการพิจารณาคำ�ขออนุญาตนำ�เข้าเครื่องจักรที่สามารถใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้พจิ ารณาเรือ่ งดังกล่าว เมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการฯ มีมติไม่ให้เปิดเผยหนังสือของกองทะเบียนประวัตอิ าชญากรทีม่ กี ารกำ�หนดชัน้ ความลับไว้ แต่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการพิจารณาขออนุญาตนำ�เข้าเครื่องจักรที่สามารถใช้ในการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ โดยจะต้องลบ ตัดทอน หรือทำ�โดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุในหนังสือของกองทะเบียนประวัติอาชญากรมีการกำ �หนดชั้นความลับไว้ และให้สำ�นัก
ลิขสิทธิ์ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในกรณีที่สำ�นักลิขสิทธิ์จะเปิดเผยข้อมูลเครื่องจักรของบริษัทอื่น ซึ่งอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย สำ�นักลิขสิทธิ์จะต้อง
ดำ�เนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเสนอ
คำ�คัดค้านภายในเวลาที่กำ�หนด

6. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

กรมฯ ได้มอบหมายให้ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศดำ�เนินการพัฒนาระบบการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ
โดยทำ�เป็น Banner Link ไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และได้สร้างเว็บไซต์เฉพาะ
สำ�หรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของกรมฯ ตาม http://www.ipthailand.go.th/info/ ประกอบกับกรมฯ ได้จัดทำ�สารบบการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารราชการเพือ่ อำ�นวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงฐานข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ อี ยูใ่ ห้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่และประชาชนยังสามารถค้นหาดัชนีเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของกรมฯ ได้อีกด้วย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Re: Understanding on Appointing Officials to Newly Designated Posts, dated 3rd September 2010 and Order of the Department
of Intellectual Property No. 99/2011 Re: Organising the Department of Intellectual Property, dated 1st March 2011.

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

In 2011, the Department’s Official Information Administration Committee considered the consultation case, as referred
to it by the Copyright Office, which was concerned with a request made by a private individual for photocopies of documents
regarding procedures for the consideration of application for importation of machines susceptible of use for copyright
infringement together with all relevant documents.
The Official Information Administration Committee considered this matter on 23rd August 2011 and passed a resolution
disallowing disclosure of letters of the Criminal Records Division which were subject to the official secrecy requirement but
approving disclosure of documents regarding procedures for the consideration of application for importation of machines
susceptible of use for copyright infringement together with all relevant documents on the condition that the information stated
in the letters of the Criminal Records Division which were subject to the official secrecy requirement would have to be erased,
deleted or done in any other manner against its disclosure and also that the Copyright Office would have to comply with
section 12 of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997).
In the case where disclosure by the Copyright Office of information on machines of other firms would prejudice their
interest, the Copyright Office would have to take action as required by section 17 of the Official Information Act, B.E. 2540
(1997), under which persons affected by such disclosure would be allowed to present their objection within the specified time.

6. Development of Informational Systems for Publicity of Information

The Department of Intellectual Property has tasked its Information Technology Centre with the development of systems
for the publicity 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.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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5. Consultation
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The Department of Intellectual Property sent the secretarial staff of the Department’s Official Information Administration
Committee and officials of the Department’s Official Information Centre to attend a seminar on official information, specially
organised to mark the 13th anniversary of the promulgation of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) and to be
awarded certificates in recognition of their passing the test of knowledge and understanding of work performance under the
Official Information Act, B.E. 2540 (1997) organised by Office of the Official Information Commission (attached to the Office
of Permanent Secretary, Office of the Prime Minister).
In addition, the Department of Intellectual Property volunteered to be, and indeed sent its officials for training on this
matter, a pilot agency in regard to the observance by State agencies of standard criteria and key performance indicators
pertinent to transparency under the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), as prepared by the Office of the Permanent
Secretary, Office of the Prime Minister. In this connection, the findings notified to the Department of Intellectual Property
by the Office of the Permanent Secretary, Office of the Prime Minister, revealed that from 7 standard criteria and 40 key
performance indicators, the Department of Intellectual Property had the score of 284 out of the total score of 554, which is
equivalent to 51.26 percent.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข สู่สังคม
“Department of Intellectual Property Gets Together for Social Happiness.”
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.กาญจนบุรี
Executives and officials of the Department of
Intellectual Property participated in the Forest Growing
Event at the Juvenile Observation and Protection Centre,
Kanchanaburi.

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสื่อมวลชน ทำ�บุญทอดผ้าป่า ณ วัดในไร่ อ.เมือง จ.ระยอง

The Department of Intellectual Property, in association with the media, organised a “Tod Pha Paa”
Merit-Making Event (the traditional offering of robes to Buddhist priests) at Wat Nai Rai, Muang, Rayong.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมมอบห้องสมุดเคลื่อนที่และเครื่องออกกำ�ลังกาย

ณ โรงเรียนวัดตำ�หนักใต้ อ.เมือง จ.นนทบุรี
The Department of Intellectual Property organised the Children’s Day Event at
Wat Tamnak Tai School, Muang, Nonthaburi. The Department also took this opportunity
to hand over to this school a mobile library as well as fitness equipment.

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้แก่บตุ ร/ธิดาของเจ้าหน้าทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมเป็นประจำ�ทุกปี
The Department of Intellectual Property organised a special event for offering
educational grants to children of the Department’s officials on the occasion of an
anniversary of its inauguration.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

จัดสถานทีพ่ กั พิงเพือ่ ช่วยเหลือข้าราชการและเจ้าหน้าที่

กรมที่ประสบอุทกภัย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
The Department of Intellectual Property provided a
temporary refuge to the Department’s civil servants and officials
who were victims of the severe flooding. For this purpose, the
Department’s building was temporarily used as lodging for the
victims.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะ

ทำ � งานความร่ ว มมื อ ด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
อาเซียน (AWGIPC) ร่วมปล่อยเต่าทะเลคืนสูธ่ รรมชาติ
ณ จ.ภูเก็ต
The Department of Intellectual Property,
together with the ASEAN Working Group on Intellectual Property Co-operation (AWGIPC), released
turtles to their natural habitat at Phuket.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

จัดนิทรรศการจำ�หน่ายภาพวาด “สีน้ำ�หลายสาย จุดประกายแห่งความหวัง” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือศิลปิน

และผู้ประสบอุทกภัย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
The Department of Intellectual Property organised the “Water Colours for Hope” Exhibition at the Department’s
building at which watercolour paintings of well-known artists were exhibited and sold so that proceeds from the sales
were to be allocated in aid of artists as well as victims of the most severe flooding in Thailand.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015
Intellectual property (IP) is an asset that a person can
own, sell, license, or even give away at pleasure. Unlike other
assets however, IP is mostly intangible and its distinct types,
namely—patents, designs, trademarks, and copyrights—are
assets that are borne from people’s creativity and innovation,
and the specific geographical locations concerned.
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However, the lack of physical parameters by which
most of these assets can be defined or identified does not
preclude the recognition of their innate value and the need
to protect them from theft or unauthorized use, just like
tangible assets. This is the primary reason for the establishment of IP Offices throughout the world. Protection of intellectual property rights (IPRs) stimulates further creativity and innovation, which in turn spur progress in industries and
ultimately leads to national development.
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IPRs have gained prominence as an important issue in the international arena, whether in discussions on public
health, education, trade, industrial policy, traditional knowledge, biodiversity, biotechnology, the internet, the cultural
industries, or climate change. With the increased recognition of IPRs as a powerful tool for development and for developing
states, the need to harness, protect, and promote the creativity of ASEAN nationals to secure the future of the region and
promote economic integration has become more urgent. At the same time, ASEAN also recognizes that to encourage
foreign direct investments in the region, it needs to ensure the protection and enforcement of IPRs of trading partners.
Developed countries are concerned that the protection and enforcement levels provided by existing multilateral
treaties are insufficient to protect their growing IP interests. Meanwhile, developing and less-developed countries struggle
with the challenges of fastgrowing protections that tend to restrict access to essential medicines, knowledge, information
and communication technologies, and other key development resources.
Given the rapid expansion of international norms and cross-cutting concerns in IP, ASEAN needs to craft an
approach that takes into account the diverse needs and varying levels of capacity of its Members States, in the context
of broader societal interests and especially development-oriented concerns to contribute to the promotion of knowledge
creation, technological innovation and transfer, business generation in a manner conducive to the welfare of the region,
among others. ASEAN needs to keep track of international developments in IP and determine what best practices can
be adopted at the regional level.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Over the past several years, ASEAN has been working towards the development of the IP system in the region
through the ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC). The AWGIPC was established in
1996 pursuant to the ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation, which was signed by ASEAN
Member States (AMSs) in Bangkok, Thailand, in 1995. The AWGIPC is mandated to develop, coordinate, and implement
all IP-related regional programmes and activities in ASEAN.
Since 2004, the work of the AWGIPC was based on the ASEAN IPR Action Plan, 2004-2010, and the Work Plan
for ASEAN Cooperation on Copyrights. The IPR Action Plan was formulated in order to achieve the following objectives;-

(1)

To help accelerate the pace and scope of IP asset creation, commercialization and protection;

(2)

To improve the regional framework of policies and institutions relating to IP and IPRs, including the
development and harmonization of enabling IPR registration systems;

The ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 is designed to meet the goals of the AEC by transforming ASEAN into
an innovative and competitive region through the use of IP for their nationals and ensuring that the region remains an
active player in the international IP community.
This aforementioned Action Plan identifies five strategic goals and 28 initiatives that will contribute to the collective
transformation of ASEAN into a competitive region with the use of IP. With this new Plan, ASEAN will work towards
economic integration through intensified cooperation, with AMSs acting as leads for initiatives that will be more focused
and with specific deliverables that will move the region closer to its goal.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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To promote IP cooperation and dialogues within the region as well with the region’s Dialogue Partners
and organizations; to strengthen IP-related human and institutional capabilities in the region, including
fostering greater public awareness of issues and implications, relating to IP and IPRs.
With the acceleration of ASEAN economic integration from 2020 to 2015, the AWGIPC prepared a new Work
Plan as part of the Blueprint of the ASEAN Economic Community (AEC) to reflect the new objective of ASEAN. This
document builds on the IPR Action Plan, 2004-2010, the Work Plan on Copyrights, and the Work Plan under the AEC
Blueprint in order to develop an ASEAN IP System that takes into account the different levels of capacity of the Member
States, balances access to IP and protection of IPRs, and responds to the current needs and anticipates future demands
of the global IP system.
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(3)
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Strategic Goal 1:
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A balanced IP system that takes into account the varying
levels of development of Member States and differences in
institutional capacity of national IP Offices to enable them to deliver
timely, quality, and accessible IP services to promote the region
as being conducive to the needs of users and generators of IP.
Initiatives 1. Reduction of average turnaround time (from
filing to registration) for the registration of
trademarks without objections/opposition
to 6 months by 2015
Initiative 2. Implementation of the ASEAN Patent
Search and Examination Cooperation
(ASPEC)
Initiative 3. Implementation of the Regional Classification
of Ethnic Goods and Services
Initiative 4. Capacity building for patent professionals/
attorneys
Initiative 5. Capacity building for industrial design and
trademark professionals/attorneys
Initiative 6. Development and implementation of a Regional Action Plan on IPR Enforcement
Initiative 7. Copyright exceptions and limitations for the visually impaired and persons with disabilities
Initiative 8. Effective use of copyright system by 2015
Initiative 9. Establishment of collective management societies in AMSs by 2015
Initiative 10. Creative ASEAN
Initiative 11. Protection of geographical indications (GIs)
Initiative 12. Protection of traditional knowledge (TK), genetic resources (GR) and traditional cultural expressions
(TCE)
Initiative 13. Plant Variety Protection

Strategic Goal 2:

Developed national or regional legal and policy infrastructures that address evolving demands of the IP landscape
and AMSs participate in global IP systems at the appropriate time.
Initiative 14. Accession to Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration
of Marks by AMSs by 2015
Initiative 15. Accession to the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs
by at least 7 AMSs by 2015
Initiative 16. Accession to the Patent Cooperation Treaty by 2015

Strategic Goal 3:

The interests of the region are advanced through systematic promotion for IP creation, awareness, and utilization
to ensure that IP becomes a tool for innovation and development; support for the transfer of technology to promote

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

access to knowledge; and with considerations for the preservation and protection of indigenous products and services
and the works of their creative peoples in the region.
Initiative 17. Establishment of a regional network of patent libraries within schools and universities in AMSs to
increase access to global scientific and technology information for research and development
Initiative 18. Development of a region-wide IP promotional campaign to raise awareness at all levels
Initiative 19. Improved awareness in ASEAN on technology transfer and commercialization
Initiative 20. Enhancing the capability of SMEs in the AMSs to generate and fully utilize IP
Initiative 21. Development of ASEAN IP Portal

Strategic Goal 4:

Intensified cooperation among AMSs and increased level of collaboration among them to enhance human and
institutional capacity of IP Offices in the region.
Initiative 26. Capacity building for patent examiners
Initiative 27. Capacity building for industrial design and trademark examiners
Initiative 28. Infrastructure Modernization of ASEAN IP Offices

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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Strategic Goal 5:
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Active regional participation in the international IP community and with closer relationships with dialogue partners
and institutions to develop the capacity of Member States and to address the needs of stakeholders in the region.
Initiative 22. Implementation of a structured cooperation with WIPO on a regional level
Initiative 23. Enhancement of Cooperation with Dialogue Partners
Initiative 24. Active participation by AMS in international fora and more open relationships with private stakeholders
in the region
Initiative 25. Development of a strong negotiating position

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนสิทธิบัตร
Statistics of Patent Application and Granted

อัตราการเปลี่ยนแปลง:ร้อยละ /
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ปี / Year
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สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
/invention
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** สิทธิ
จำ�นวน
บัตรการ
การ
ออกแบบ
ยื่นขอ /
ผลิตภัณฑ์ /
Application
Design
สิทธิบัตร
รวม / Total
Patent
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
/invention
จำ�นวน สิทธิบตั รการ
การจด ออกแบบ
ทะเบียน / ผลิตภัณฑ์ /
Granted
Design
สิทธิบัตร
รวม / Total
Patent
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2550/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/
2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

ไทย / Thai
ต่างชาติ /
Foreigner
รวม /
Total
ไทย / Thai
ต่างชาติ /
Foreigner
รวม /
Total
ไทย / Thai
ต่างชาติ /
Foreigner
รวม /
Total
ไทย / Thai
ต่างชาติ /
Foreigner
รวม /
Total
ไทย / Thai
ต่างชาติ /
Foreigner
รวม /
Total
ไทย / Thai
ต่างชาติ /
Foreigner
รวม /
Total

945 902 1,025 891 812
5,873 5,839 4,832 1,034 1,111

-4.6
-0.6

13.6
-17.2

-13.1
-78.6

-8.9
7.4

6,818 6,741 5,857 1,925 1,923

-1.1

-13.1

-67.1

-0.1

2,533 2,735 3,171 2,648 1,916
988 1,085 702 966 966

8.0
9.8

15.9
-35.3

-16.5
37.6

-27.6
0

3,521 3,820 3,873 3,614 2,882

8.5

1.4

-6.7

-20.3

3,478 3,637 4,196 3,539 2,728
6,861 6,924 5,534 2,000 2,077

4.6
0.9

15.4
-20.1

-15.7
-63.9

-22.9
3.9

10,339 10,561 9,730 5,539 4,805

2.1

-7.9

-43.1

-13.3

118
830

62
904

59
787

48
724

42
816

-47.5
8.9

-4.8
-12.9

-18.6
-8.0

-12.5
12.7

948

966

846

772

858

1.9

-12.4

-8.7

11.1

544
332

719
500

709
455

841
491

671
580

32.2
50.6

-1.4
-9.0

18.6
7.9

-20.2
18.1

876 1,219 1,164 1,332 1,251

39.2

-4.5

14.4

-6.1

662 781 768 889 713
1,162 1,404 1,242 1,215 1,396

18.0
20.8

-1.7
-11.5

15.8
-2.2

-19.8
14.9

1,824 2,185 2,010 2,104 2,109

19.8

-8.0

4.7

0.2

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
Statistics of Petty Patent Application and Granted

อัตราการเปลี่ยนแปลง:ร้อยละ /
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ไทย / Thai
จำ�นวนการยื่น
1,354 1,423 1,416 1,238 1,234
คำ�ขอ /
81
92
51
90 108
Application ต่างชาติ / Foreigner
รวม / Total
ไทย / Thai
จำ�นวนการจด
ทะเบียน /
Registration ต่างชาติ / Foreigner
รวม / Total

1,435 1,515 1,467 1,328 1,342

5.1

-0.5

-12.6

-0.3

13.6

-44.6

76.5

20.0

5.6

-3.2

-9.5

1.1

852

638

451

634

860

-25.1

-29.3

40.6

35.6

50

73

43

51

69

46.0

-41.1

18.6

35.3

902

711

494

685

929

-21.2

-30.5

38.7

35.6

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
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Statistics of Trademark Application and Registration
จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ปี / Year

อัตราการเปลี่ยนแปลง:ร้อยละ /
Growth rate (%)

2550/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/
2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

ไทย / Thai 20,140 21,950 24,733 24,781 23,457
จำ�นวนการยื่น
คำ�ขอ /
Application ต่างชาติ / Foreigner 13,415 13,472 11,354 12,875 15,493

9.0

12.7

0.2

-5.3

0.4

-15.7

13.4

20.3

33,555 35,422 36,087 37,656 38,950

5.6

1.9

4.3

3.4

ไทย / Thai 14,769 12,574 11,981 13,268 11,657
จำ�นวนการขึ้น
ทะเบียน /
Registration ต่างชาติ / Foreigner 9,871 9,367 10,502 8,562 7,053

-14.9

-4.7

10.7

-12.1

-5.1

12.1

-18.5

-17.6

-11.0

2.5

-2.9

-14.3

รวม / Total

รวม / Total

24,640 21,941 22,483 21,830 18,710
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2550/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/
2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
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ปี / Year

สถิติเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามประเภท
Statistics of Trademark classified by Type

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ปี / Year

Annual Report 2011

จำ�นวน
การยื่น
คำ�ขอ /
Application
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จำ�นวนการ
จดทะเบียน /
Registration

เครื่องหมาย
การค้า
เครื่องหมาย
บริการ
เครื่องหมาย
รับรอง
เครื่องหมาย
ร่วม
รวม
เครื่องหมาย
การค้า
เครื่องหมาย
บริการ
เครื่องหมาย
รับรอง
เครื่องหมาย
ร่วม
รวม
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อัตราการเปลี่ยนแปลง:ร้อยละ /
Growth rate (%)

2550/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/
2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Trademark 27,356 28,974 30,263 31,297 31,702

5.9

4.4

3.4

1.3

Service Mark 6,162 6,425 5,761 6,336 7,154

4.3

-10.3

10.0

12.9

Certification
20
17
19
19
86
Mark
Collective
17
6
44
4
8
Mark
Total
33,555 35,422 36,087 37,656 38,950
Trademark 20,166 17,492 18,179 18,233 15,591

-15.0

11.8

0.0 352.6

-64.7 633.3

-90.9 100.0

5.6
-13.3

1.9
3.9

4.3
0.3

3.4
-14.5

Service Mark 4,447 4,424 4,285 3,582 3,097

-0.5

-3.1

-16.4

-13.5

0.0

-41.7 14.3

-46.2

14.3

75.0

2.5

-2.9

-14.3

Certification
6
12
12
7
8 100.0
Mark
Collective
21
13
7
8
14 -38.1
Mark
Total
24,640 21,941 22,483 21,830 18,710 -11.0
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รวม / Total

รับจด

ยื่น

รับจด

ยื่น

9.6

ยื่น

5,208 3,451 5,353 3,487 5,381 3,750 5895 3,793 5831 2,464

รับจด

-2.3
-4.6

ยื่น

6,776 4,980 8,650 3,601 9,619 5,129 9,400 5,140 8,983 4,661 27.7 -27.7 11.2 42.4
1,230 843 1,104 881 1,091 779 1041 768 1272 527 -10.2 4.5 -1.2 -11.6

รับจด

ยื่น

ยื่น

รับจด

ยื่น

รับจด

2554/2011

839

328

402

-9.4

-5.1

21

17

6

17

20
44

9
13

5

10

4

19

8

7

8

86
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6.6

1.1

-8.5

9.9 -14.3

-5.6 16.2

6.9

-0.9

-1.4

-7.6

-2.4 -10.3

5.6

-11.0

1.9

2.5

4.3

-2.9

3.4

-14.3

14 -64.7 -38.1 633.3 -61.5 -90.9 60.0 100.0 75.0

-5.0 -30.0 352.6 14.3

-3.1 10.0 -16.4 12.8 -13.5

7.6 -10.7

5.2

1.6 -25.3

-3.9 11.4

-4.8

-1.1 -35.0

-3.1 22.9 28.0 -34.0

4.6 16.7

5.9 -32.3

2.7 -11.3 15.0 17.2

-1.2 -15.5

8 -15.0 50.0 17.6 11.1

33,555 24,640 35,422 21,941 36,087 22,483 37,656 21,830 38,950 18,710

6

-5.1

-0.6 -10.4

-8.9

4.3

20

7.5

-8.5 -17.0 16.8 12.4 15.4

0.5

-8.9 -14.3 -17.3

733 -13.3 -19.1

177

-3.6

7.4 -11.7

-7.9

6,162 4,447 6,429 4,421 5,763 4,286 6340 3,582 7154 3,097

817 1236

268

589

448

-3.9

-0.8 -15.3

697 1266

810

789 1064

402

855

5,330 4,669 5,285 3,956 5,689 3,534 6253 3,027 6687 2,984

786 1,101

314

218

258

324

676 1047

817 1,001

843

594

796

557

898 1630

0.1

971 1,072

272

897 1,168

631

799 1412

963 1,209

1.0

3,845 2,406 3,850 2,192 4,049 2,006 3822 2,331 3787 2,153

1,237

362

1,212

781

1,375 1,046 1,321

2.8

0.2 -4.4 -9.3
-1.4 22.2 -31.4

Application Registration Application Registration Application Registration Application Registration Application Registration Application Registration Application Registration Application Registration Application Registration

รับจด

รับจด

2553/2010

ยื่น

รับจด

2552/2009

ยื่น

2554/2011

2551/2008

2553/2010

2551/2008

2550/2007

2552/2009

อัตราการเปลี่ยนแปลง:ร้อยละ / Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number
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1. ผลิตภัณฑ์เคมี ยา เครื่องสำ�อาง Chemical Products, Drugs, Cosmetics
1-5
2. โลหะ เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
6,8,19
Metal, Tools & Equipment, Construction Materials
3. เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ
7, 9 - 13
Machinery, Electrical Appliances, Vehicles, Weapons
14, 18
4. โลหะมีค่า นาฬิกา เครื่องหนัง
Precious Stone, Watches, Leather Products
5. เครื่องดนตรี ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ยาสูบและอุปกรณ์
15, 28,
Musical Instruments, Toys, Sport Equipment, Tobacco & Equipment
34
6. กระดาษ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์
16
Paper, Stationary, Printing Materials
7. ยาง พลาสติก
17
Rubber, Plastic
8. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย พรม วัสดุปูพื้น
20, 21,
Furniture, Household Appliances, Needle Works, Carpet, Flooring Materials 26, 27
9. เส้นใย เส้นด้าย สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
22 - 25
Fiber, Thread, Textiles, Clothing
10. อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน
29 - 33
Food, Beverage, Sweet
11. เครื่องหมายบริการ
35 - 42
Service Marks
(ใหม่ 3545)
12. เครื่องหมายรับรอง
43 (ใหม่
Certification Marks
46)
13. เครื่องหมายร่วม
44 (ใหม่
Collective Marks
47)

รายการ / Articles

จำ�พวก
/ Inter.
Class

Statistics of Trademark Application and Registration by Classes

สถิติการยื่นคำ�ขอและรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามจำ�พวก
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สถิติการยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียน และจำ�นวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Statistics of the Application and Registration of Geographical Indication

อัตราการเปลี่ยนแปลง:ร้อยละ /
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ปี / Year
ไทย / Thai
จำ�นวนการยื่น
คำ�ขอ /
Application ต่างชาติ / Foreigner
รวม / Total

Annual Report 2011

ไทย / Thai
จำ�นวนการขึ้น
ทะเบียน /
Registration ต่างชาติ / Foreigner
รวม / Total

รายงานประจ�ำปี 2554

106

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

2550/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/
2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

12

10

5

10

11

-16.7

-50.0 100.0

10.0

2

3

2

0

1

50.0

-33.3 -100.0

-

14

13

7

10

12

-7.1

-46.2

20.0

6

1

7

0

3

2

0

2

0

0

8

1

9

0

3

42.9

-83.3 600.0 -100.0
-100.0

-

-

-100.0

-

-87.5 800.0 -100.0

-

สถิติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

Statistics of Copyrights Notification Classified by Work
อัตราการเปลี่ยนแปลง:ร้อยละ /
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ปี / Year

858
282

76

1,617

18
4,823

1,172

290

2

607

31
790

15,511

3,621

743
296
24
600

411
216
61
639

26

30.7
138.9
12.6
-13.2
-48.8
-68.4
5.0
-13.4
-6.7

71.3
18.3
-39.5 -11.5
-8.5
36.4
-20.9 -11.5
31.7 -19.1
29.2
96.8
-2.0 -25.5
-100.0
-18.3 -32.3

0.8
-39.1
-31.7
-29.1
-24.3
-52.5
85.6
-29.4

-7.6

-22.8

4.0

2,114

107

43
5,430

13,471
4,283
23

4,968
6,776

401

1
29
484

290

10,653

9,427

4,317
14

4,625
6,688
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1,617 2,114 3,621 4,283 4,317
วรรณกรรม
Literary
18
43
26
23
14
นาฎกรรม
Dance
4,823 5,430 4,968 6,776 4,625
ศิลปกรรม
Artistic
15,511 13,471 10,653 9,427 6,688
ดนตรีกรรม
Musical
1,172
600
790
639
484
โสตทัศนวัสดุ
Audiovisual
76
24
31
61
29
ภาพยนตร์ Cinematographic
282
296
290
216
401
สิ่งบันทึกเสียง Sound Recording
0
0
2
0
1
แพร่เสียงแพร่ภาพ Broadcasting
858
743
607
411
290
อี่น ๆ
Others
24,357 22,721 20,988 21,836 16,849
รวม
Total
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2550/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/
2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

สถิติการแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า

Statistics of Trade Secret Notifications
อัตราการเปลี่ยนแปลง:ร้อยละ /
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number
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ปี / Year

2550/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/
2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

กรุงเทพ / Bangkok 66
ด้าน
อุตสาหกรรม /
ต่างจังหวัด / Provincial 314
Industrial
รวม / Total
380

110

51

47

45

66.7 -53.6

-7.8

-4.3

112

45

204

202

-64.3 -59.8 353.3

-1.0

222

96

251

247

-41.6 -56.8 161.5

-1.6

กรุงเทพ / Bangkok 30
ด้าน
พาณิชยกรรม /
ต่างจังหวัด / Provincial 73
Commercial
รวม / Total
103

6

3

3

0

-80.0 -50.0

8

11

0

0

-89.0

14

14

3

0

-86.4

236

110

254

247

รวมทั้งสิ้น / Grand Total
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483

0.0 -100.0

37.5 -100.0

-

0.0 -78.6 -100.0

-51.1 -53.4 130.9

-2.8

สถิติการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

Statistics of Traditional Knowledge Notifications
อัตราการเปลี่ยนแปลง:ร้อยละ /
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

2550/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/ 2551/ 2552/ 2553/ 2554/
2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

5

91

0

1

112

701

70

46

6.7

525.9 -90.0 -34.3

117

792

70

47

-0.8

576.9 -91.2 -32.9

-

งานศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพ / Bangkok
พื้นบ้าน
ต่างจังหวัด / Provincial
/ Folkore
รวม / Total

0

0

3

0

0

16

1

13

0

16

1

16

รวมทั้งสิ้น / Grand Total

134

118

808

-61.5 1,720.0 -100.0

-

- -100.0

-

0

-93.8 1,200.0 -100.0

-

0

0

-93.8 1,500.0 -100.0

-

70

47

-11.9

584.7 -91.3 -32.9
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องค์ความรูข้ อง กรุงเทพ / Bangkok 13
กลุม่ บุคคลท้องถิน่
ต่างจังหวัด / Provincial 105
/ Local
Knowledge
รวม / Total
118
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35

พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
Films and Videos Act, B.E. 2551 (2008)

โดย: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ส�ำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
31 ธันวาคม 2554
by: Department of Intellectual Property
- Office of Prevention and Supression of Intellectual
		 Property Infringement
31 December 2011

7,118

4

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม
Patents Act, B.E. 2522 (1979) as amended by
โดยพ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535
the Patents Act (No. 2), B.E. 2535 (1992)
และพ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่3) พ.ศ.2542
and the Patents Act (No. 3), B.E. 2542 (1999)

2,465

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534แก้ไขเพิ่มเติมโดย
Trademarks Act, B.E. 2534 (1991)
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
as amended by the Trademarks Act (No. 2), B.E. 2543 (2000)

/ Cases
(Number)

4,614

รวม / Total

2551 / 2008

2552 / 2009

2553 / 2010

2554 /2011

รวม

3,746,036

34,830

10045

1,472,813

2,228,348

Seized Articles
(Roll/Piece)

3,416,316

4,374

1

946,262

2,465,679

Seized Articles
(Roll/Piece)

7,613

1

5

3,826

3,781

/ Cases
(Number)

5,318,535

3,595

46461

2,168,887

3,099,592

Seized Articles
(Roll/Piece)

5,573

25

2

2,679

2,867

/ Cases
(Number)

2,367,677

31,271

129

1,668,556

667,721

Seized Articles
(Roll/Piece)

31,623

105

17

13,877

17,624

/ Cases
(Number)

19,187,393

112,389

57,149

8,267,813

10,750,042

Seized Articles
(Roll/Piece)

The Royal Thai Police Bureau
- Economic Crime Division
- Metropolitan Police Bureau
- Provincial Police Bureaux 1-9
Department of Special Investigation,
Ministry of Justice

5,396

34

5

2,210

3,147

/ Cases
(Number)

Source :
		
		
		
:

4,338,829

38,319

513

2,011,295

2,288,702

Seized Articles
(Roll/Piece)

ที่มา : ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
		 - กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
			 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
		 - กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
		 - กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค1-9
: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

5,923

10

1

2,697

3,215

/ Cases
(Number)

คดี (ราย) (ม้ของกลาง
คดี (ราย) (ม้ของกลาง
คดี (ราย) (ม้ของกลาง
คดี (ราย) (ม้ของกลาง
คดี (ราย) (ม้ของกลาง
คดี (ราย) (ม้ของกลาง
วน/ชิ้น) /
วน/ชิ้น) /
วน/ชิ้น) /
วน/ชิ้น) /
วน/ชิ้น) /
วน/ชิ้น) /

2550 / 2007

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
Copyright Act, B.E. 2537 (1994)

ละเมิดตาม พ.ร.บ.
Legislation under which
Infringement Occurred

( Copyright Act, Trademarks Act, Patents Act and Films and Videos Act)

Statistics of Arrests Made in Intellectual Property Infringement Cases

( ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และภาพยนตร์และวีดิทัศน์)

สถิติการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา / Department of Intellectual Property					

งบแสดงฐานะการเงิน / Financial Statement					
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 / As of 30th September 2011					

บาท (Baht)

หนี้สิน Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน Current Liabilities
		 เจ้าหนี้ Accounts payable
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย Accrued expenses
		 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง State revenues payable to the Treasury
		 เงินรับฝากระยะสั้น Short-term deposit payble
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น Other current liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน Total Net Liabilities and Assets
หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-Current Liabilities
		 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว Long-term revenues pending revenue recognition
		 เงินทดรองราชการรับจากคลัง Advance payment from the Treasury
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน Total Non-Current Assets
รวมหนี้สิน Total Liabilities
สินทรัพย์สุทธิ Net Assets
ทุน Capital
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม Revenues higher (lower) than accumulated expenses
รวมสินทรัพย์สุทธิ Total Net Assets
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ Total Net Liabilities and Assets

50,801,785.61
24,965,073.40
75,766,859.01
120,561,392.01

48,557,601.51
45,065.60
1,496,780.00
5,653,764.84
21,352,587.91
77,105,799.86
267,155.14
1,000,000.00
1,267,155.14
78,372,955.00
17,206,087.24
24,982,349.77
42,188,437.01
120,561,392.01
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Non-Current Assets
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) Property, Plants and Equipment (Net)
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) Assets (Net)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์ Total Assets

42,895,939.18
1,413,873.07
219,990.85
264,729.90
44,794,533.00

111
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สินทรัพย์ Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents
		 ลูกหนี้ระยะสั้น Short-term receivables
		 รายได้ค้างรับ Accrued income
		 วัสดุคงเหลือ Inventories
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน Total Current Assets

กรมทรัพย์สินทางปัญญา / Department of Intellectual Property

งบรายได้และค่าใช้จ่าย / Revenue and Expense Statement
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 / For the Financial Year Ending on 30th September 2011

บาท (Baht)
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รายได้จากการด�ำเนินงาน Operating Revenues
รายได้จากรัฐบาล : Revenues from Government Appropriation :
		 รายได้จากงบประมาณ Budget revenues
รวมรายได้จากรัฐบาล Total revenue from Government Appropriation
รายได้จากแหล่งอื่น Revenues from other sources
		 รายได้อื่น Other revenues
รวมรายได้จากแหล่งอื่น Total revenues from other sources
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน Total operating revenues

รายงานประจ�ำปี 2554

112

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน Operating Expenses
		 ค่าใช้จ่ายบุคลากร Personnel expenses
		 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ Gratuities and pensions
		 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Training expenses
		 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Travel expenses
		 ค่าวัสดุและใช้สอย Office supplies and overheads
		 ค่าสาธารณูปโภค Utilities expenses
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย Depreciation and amortisation
		 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน Subsidies
		 ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน Total operating expenses
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน Revunues over (below) operating expenses
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน Non-operating Revenues/Expenses
		 ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ Net Profit/Loss from Asset Sales
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
		Total Non-operating Revenues/Expenses
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
Revenues over (below) expenses on normal activities
รายการพิเศษ Special items
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (รายได้สูง(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ)
Revenues over (below) net expenses (revenues over (below) Government
agency expenses

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

774,806,869.08
774,806,869.08
10,321,814.82
10,321,814.82
785,128,683.90
112,831,190.50
28,727,823.06
5,104,771.00
7,834,270.51
498,619,616.28
10,758,632.03
17,587,058.62
141,908,260.00
248,230.04
823,619,852.04
(38,491,168.14)
183,245.44
183,245.44
(38,674,413.58)
410,242.81
(39,084,656.39)
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