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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from Minister of Commerce

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
Mr. Sontirat Sontijirawong
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce
ด้ ว ยรั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น นโยบาย
การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทั้งในด้านส่งเสริม
คุม้ ครอง และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปสูก่ ารปฏิบตั เิ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
และเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้
บริบทการขับเคลื่อนประเทศ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ในฐานะ
หน่วยงานที่มีความส� ำคัญยิ่งในการสนับสนุนและรองรับการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย THAILAND 4.0 และขับเคลื่อนการเพิ่ม
ศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ประเทศอย่างยัง่ ยืน
โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการน� ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุคใหม่ทั้งรายใหญ่ กลาง เล็ก
ให้เป็น “นักรบเศรษฐกิจใหม่” ที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศดังกล่าว กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ถือเป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการผลักดันและ
สนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยได้มุ่งเน้นด�ำเนินการจนมีผลงานโดดเด่น ใน 3 มิติ ได้แก่
1) มิติด้านการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการ
สร้ า งและพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก าร ตลอดจนนวั ต กรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านศูนย์ IP IDE Center ให้เข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก อีกทั้งยังสร้างงาน
สร้างรายได้ให้เกษตรกรและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนท้องถิ่น
โดยการส่งเสริมและคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (Geographical
Indications: GI) และสร้างโอกาสสินค้า GI สู่ตลาด Online บน
เว็บไซด์ IP Mart และในอนาคตต่อยอดไปสู่ Thaitrade.com
2) มิ ติ ด ้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลและเสริ ม สร้ า งความเป็ น ธรรม

ในการแข่งขันทางการค้า โดยผลักดันให้สหรัฐอเมริกาปรับสถานะ
การคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของไทยให้ ดี ขึ้ น จากบั ญ ชี
ประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List: PWL)
เป็ น บั ญ ชี ป ระเทศที่ ต ้ อ งจั บ ตามอง (Watch list: WL) เพื่ อ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และ 3) มิติด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาในทุกด้าน
ผ่ า นทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวก
ในการบริการให้แก่ประชาชน
ในช่วงปีที่ผ่านมา ผมทราบว่าผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญาทุกท่าน ได้มงุ่ มัน่ ทุม่ เท ร่วมแรง
ร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ จึงขอขอบคุณ
ทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทีร่ ว่ มด�ำเนินการขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และขอให้ก�ำลังใจ
ในการท�ำงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด�ำเนินการบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ลอดจนเป็ น พลั ง ส� ำ คั ญ ของประเทศชาติ ใ น
การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

The government places importance on carrying out
Thailand’s intellectual property system development policy in
the areas of promotion, protection and commercialization of
intellectual property, as well as the prevention and suppression
of intellectual property rights violations, which have been carried
out in an efficient and effective manner with concrete results.
These contribute to the country’s economic development within
the context of the overall policy aimed at steering the country
with security, prosperity and sustainability.
The Ministry of Commerce, through the Department of
Intellectual Property, is an organization of vital importance
in supporting and driving the Thailand 4.0 policy, as well as
sustainably improving the country’s competitiveness through
national development mechanisms under the 20-Year National
Strategy (2018 - 2037) and national economic reform plans.
Emphases are placed on the utilization and improvement of
innovations and new technologies in the production and service
sectors while promoting capacity development among large,
medium and small modern entrepreneurs in order to transform
them into “new economic warriors” capable of effective business
and service management.
In driving the country’s development, the Department
of Intellectual Property plays a key role in pushing forward and
supporting the improvement of the country’s competitiveness.
The Department focuses on working and achieving outstanding
results in the following three dimensions: 1) In building knowledge
and supporting commercial use of intellectual property,
the Department has supported entrepreneurs in creating
and developing goods and services, including innovations
and intellectual property products via the IP IDE Center which
facilitate the access to and the utilization of patent information
databases worldwide. Furthermore, the Department has
contributed to the creation of jobs and income for farmers and
helped distribute income to local community members by
promoting and protecting geographical indications (GI),
along with creating opportunities for GI goods to enter the
online market on the IP Mart website and, in the future,
on Thaitrade.com; 2) In governing and promoting fair
competition in trade, the Department has pushed the United
States to improve Thailand’s intellectual property rights
protection status by upgrading Thailand from the Priority Watch
List (PWL) to the Watch List (WL) in order to build confidence

among investors domestically and internationally; and
3) In boosting and facilitating efficiency in intellectual property
registrations, the Department has developed information
technology systems to support intellectual property registration
in every aspect via the electronic system to facilitate services
for the public.
Over the past year, I have observed the hard work,
dedication and commitment of every executive, civil servant
and official of the Department of Intellectual Property in
wholeheartedly performing their respective duties. Therefore,
I would like to thank everyone, including our allied agencies in
the public and private sectors, for contributing to the effective
and tangible development of Thailand’s intellectual property
system. I would also give my encouragement to the Department
of Intellectual Property to work toward achieving its objectives
and to continue to be a major force in the nation’s development
for future prosperity.

Mr. Sontirat Sontijirawong
Minister of Commerce

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from Deputy Minister of Commerce

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
Ms. Chutima Bunyapraphasara
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

กระทรวงพาณิชย์มภี าระงานทีส่ ำ� คัญในการสนับสนุน
เศรษฐกิจไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กอปร
กับ นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กั บ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศด้ ว ยนวั ต กรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา (InnovationDriven Economy) การวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยนวัตกรรมจึงต้องอาศัยทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เป็นกลไกในการขับเคลือ่ น ทรัพย์สนิ ทางปัญญาจึงมีบทบาท
และเป็นภาคส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศให้เข้มแข็ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งมี
นายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน ได้ ก� ำ หนดแผนที่ น� ำ ทาง
(Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาห่วงโซ่
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Value
Chain) ทัง้ ระบบให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้นให้มกี ารเชือ่ มโยง
การวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (R&D and Innovation
to Commercialization) สร้างมูลค่า (Value Creation) ของ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด (Demand Driven)
สอดรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคต ขณะเดียวกัน ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจระดับฐานราก ผ่านกลไกการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
และพั ฒ นาสิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
(Geographical Indications: GI) ซึง่ จะช่วยยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และช่วยต่อยอดธุรกิจ ในท้องถิ่น
ให้เชือ่ มโยงตลาดระดับประเทศและเดินหน้าพัฒนาสูส่ ากล
(Local to Global)
ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น
ตามล�ำดับ เริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน น�ำระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ในการ
ให้บริการ พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการท�ำงาน
ของบุคลากรภายในกรมฯ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สนิ
ทางปัญญาให้สอดรับกับสถานการณ์การคุม้ ครองในปัจจุบนั
และเป็ น ไปตามมาตรฐานสากล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ต่อยอดนวัตกรรมและ
น� ำ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์
ตลอดจนบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการปราบปรามการละเมิดสิทธิ
ในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศด้ ว ยนวั ต กรรมและทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาตาม
นโยบายรั ฐ บาลเพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศดั ง กล่ า ว จึ ง เป็ น ภาระหลั ก ที่ ส� ำ คั ญ และ
มีความท้าทายอย่างยิ่งในการท�ำหน้าที่ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อไปในอนาคต
ดิฉนั มีโอกาสได้ตดิ ตามการท�ำงานของกรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญาอย่างใกล้ชดิ ในฐานะทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้กำ� กับ
ดูแลงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เห็นถึงความตั้งใจ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รม
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกท่าน ส่งผลให้งานด้านทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญามี ค วามก้ า วหน้ า และเห็ น ผลเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา
ในปีนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพรอัน
ประเสริฐ ดลบันดาลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความส�ำเร็จ มีก�ำลังกาย ก�ำลังใจที่
สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจ และ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ต็ ม ก� ำ ลั ง ความสามารถ เพื่ อ น� ำ พา
กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้พัฒนายิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

The mission of the Ministry of Commerce is to
promote the Thai economy under the visionary approach
of “stability, prosperity, sustainability” along with the
government policy “Thailand 4.0”, highlighting the need to
drive the national economy on the basis of innovation,
creativity and intellectual property (Innovation-Driven
Economy). As the intellectual property is instrumental in
bringing about the innovation-based economic development,
its role and functions in empowering the nation’s trade and
economic growth are undeniably dominant, helping enhance
the effectiveness and efficiency in both manufacturing and
service sectors, as well as the country’s overall
competitiveness for the sustainable wealth.
The Department of Intellectual Property, as endorsed
by the National Intellectual Property Policy Committee
chaired by the Prime Minister General Prayuth Chan-ocha,
has drawn up an the Intellectual Property Roadmap and
developed a fully-functional and efficient system of
Intellectual Property Value Chain, with a focus on taking
R&D and Innovation to Commercialization, championing
businesses to create value to their products and services
(Value Creation) in line with market demand (Demand-Driven)
and also with both current and future of The New Economy.
Intellectual property also serves the purpose of strengthening
the grassroots economy. One of the effective IP tools to
specifically improve and promote local products is
Geographical Indication (GI). Since being recognized as GI
products is linked with the perception of better quality and
higher value, local communities with GIs of their own will
be able to create more income and become more selfreliant. GI definitely helps empower businesses that first
originated as local brands to make their presence felt on
the national and even global stage (Local to Global).
For many years the Department of Intellectual
Property has put great efforts on developing and improving
efficiency of the entire IP system. This started with the
development of IP system infrastructure using advanced
technologies to make IP-related services more convenient,
and then followed by the reinforcement of knowledge and
competence of departmental workforce, the revision and
amendment of IP law in alignment with the present IP
protection practices and the international standards, and,
last but not least, a course of actions to encourage creativity
and the commercialization of the existing innovation and
IP as well as to cooperate with other relevant organizations,
both public and private, in suppressing IP-infringing actions.

It is obvious that the Department’s role in steering forward
the national economy based on innovation and IP pursuant
to the government policy in order to strengthen the country’s
economic position is of paramount importance and, all the
same, very challenging.
With my stewardship of the Department of
Intellectual Property, I have witnessed the departmental
officials’ and employees’ work effort and dedication in
performing their duties which result in palpable progress
and productivity. On the special occasion of the
Department’s inauguration, I would like to wish, by the
Buddhist Virtue, all officials and employees great blessings,
happiness, good health and spirit to be able to work in
rapport and to the best of their effort and bring a success
and sustainable advancement to the organization.

Ms. Chutima Bunyapraphasara
Deputy Minister of Commerce

สารปลัดกระทรวงพาณิชย์์

Message from Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
Mrs. Nuntawan Sakuntanaga
ปลัดกระทรวงพาณิชย์์
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

สืบเนื่องจากการจัดท�ำแผนที่น�ำทาง (Roadmap)
ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปี เมือ่ ปี 2559
โดยมีเป้าหมายเพือ่ ปฏิรปู ระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทย
ให้สอดรับกับนโยบายประเทศ ไทย 4.0 หรือการปรับเปลีย่ น
จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพที่เน้นการผลิต
โดยลดต้ น ทุ น เป็ น เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ปี 2560 ถือได้วา่ เป็นปีแห่งการน�ำ
แผนที่น�ำทางที่ได้วางไว้มาสู่การปฏิบัติ (Implementation)
ทั้งในส่วนของวัฏจักรทรัพย์สินทางปัญญา 4 ด้าน ได้แก่
การสร้ า งสรรค์ (Creation) การคุ ้ ม ครอง (Protection)
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) และ
การป้องปรามการละเมิด (Enforcement) และส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและประเทศ 2 ด้าน ได้แก่
เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI)
และเรื่องทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และ
การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดัง้ เดิม (Traditional cultural
expressions: TCEs)
ดิฉันได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนที่น�ำทางด้าน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะเรื่ อ ง
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง ในช่วงปี
ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพการจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การค้าและการจดทะเบียนสิทธิบตั ร โดยเพิม่ จ�ำนวนบุคลากร
รวมทัง้ พัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั ิ
งานอย่างเต็มที่ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น จึงเชื่อมั่นได้ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
จะสามารถขจั ด ปั ญ หางานค้ า งการจดทะเบี ย นที่ ส ะสม
มาหลายปีได้ในไม่ช้า นอกจากนี้ การที่ไทยได้เข้าเป็นภาคี
พิธสี ารมาดริด (Madrid Protocol) เป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ในการยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าระหว่างประเทศ
ให้แก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ โดยสามารถ

ยื่นค�ำขอที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาและขอรับการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีอื่นๆ ได้หลายประเทศ
ในคราวเดียวกัน
อีกเรื่องหนึ่งที่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม คือ
การป้ อ งปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ซึ่ ง
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในผลั ก ดั น
การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การบังคับใช้กฎหมายหรือการเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่
ผูค้ า้ และประชาชนในการเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของผู้อื่น โดยมีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพลเรือน ทหาร และต�ำรวจ จนเห็นผลเป็น
ที่ประจักษ์ต่อประเทศคู่ค้าส�ำคัญอย่างสหรัฐอเมริกา ที่ได้
ประกาศปรั บ สถานะ การคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ
(Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ
(Priority Watch List: PWL) เป็นประเทศที่ต้องจับตามอง
(Watch List: WL) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทย อันเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่
ในการดึ ง ดู ด การค้ า การลงทุ น จากต่ า งประเทศเข้ า มายั ง
ประเทศไทย
สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณและชื่นชมคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
ภารกิจของท่านอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ตลอดปีทผี่ า่ นมา
ดิ ฉั น ขออวยพรให้ ทุ ก ท่ า นประสบความสุ ข ความเจริ ญ
มีความก้าวหน้า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน
และขอให้ทุกท่าน เป็นก�ำลังส�ำคัญของกระทรวงพาณิชย์
ในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

In 2017 the implementation of Thailand’s 20-year
intellectual property roadmap is still in its infancy. Drawn
up in 2016, the roadmap is intended to reform
Thailand’s intellectual property system in line with
Thailand 4.0 policy - in other words, to facilitate the
transition from the economy principally driven by
efficiency enhancement through cost reduction to the
one steered by innovation, technology and knowledge.
The implementation of the roadmap basically deals with
2 aspects; one is a life cycle of intellectual property creation, protection, commercialization, and enforcement
- and the other is the community-and-national-centric
IP, i.e. Geographical Indication (GI), Genetic Resources
(GRs), Traditional Knowledge (TK), and Traditional
Cultural Expressions (TCEs).
I have been following the progress of the
roadmap execution, particularly in areas of IP protection
which is under the direct oversight of the Department
of Intellectual Property. Last year the Department made
a remarkable effort in enhancing the efficiency in the
registration of trademarks and patents by increasing
number of personnel, offering workforce development
programs to reinforce skills and competence of the
officials and employees, and upgrading the departmental
information technology. I thus have a full confidence
that the DIP would be able to solve years-long problem
of registration pendency soon. Thailand’s accession to
the Madrid Protocol, which allows for protection in
multiple Madrid Protocol member countries with only
a single application filed with the Department, has made
the registration of trademarks by both Thai and foreign
business ventures much more convenient and costefficient.
The other area of IP undertakings showing
meaningful progress is in the suppression of IPR
infringement. The DIP has played an important role in
pushing forward the implementation of a number of
IP-related policies and measures, including the
enforcement of laws and the launch of campaigns to
raise public awareness of respecting intellectual property
rights. Following assiduous efforts and fully-integrated
coordination among all relevant authorities in civil,
military and police sectors, the performance in IP
suppression is strikingly satisfactory and visible to such
key trading partners as the US that has finally

announced their decision to revise Thailand’s status
related to IP protection pursuant to the US Trade Act,
Special 301 provisions - the placement of Thailand is
moved from the Priority Watch List (PWL) to the Watch
List (WL). This certainly will lend to more trust and
confidence in Thailand’s IP system which is a crucial
factor effectively attracting offshore trade deals and
investment to Thailand.
Lastly, I would like to express my gratitude to
the Department of Intellectual Property’s executives,
officials, and all employees for their dedication in
performing duties. On this occasion, I wish everyone
great blessings for happiness, success, good health,
and buoyant spirit to continually deliver quality work for
our nation’s sustainable development.

Mrs. Nuntawan Sakuntanaga
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

สารอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Message from Director General of the Department of Intellectual Property

นายทศพล ทังสุบุตร
Mr. Thosapone Dansuputra
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director General of the Department of Intellectual Property

ภายใต้บริบทโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว
อาทิ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี แ บบก้ า วกระโดด
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมและการเปลี่ ย นแปลงของวิ ถี ชี วิ ต
ไปสู่โลกแห่งการแบ่งปัน (Sharing Economy) ท�ำให้เกิด
รูปแบบสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบรับความต้องการของ
ผู้คนในวงกว้าง และการเปลี่ยนแปลง ในกฎเกณฑ์ กติกา
และมาตรฐานของโลกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นต้น
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกเหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบที่จะ
ฉุดรัง้ ให้ประเทศไทยยังคงวิง่ วนอยูใ่ นกับดักรายได้ปานกลาง
และไม่ อ าจก้ า วข้ า มไปสู ่ ป ระเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ดั ง นั้ น
การปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ใน
ปัจจุบนั และในอนาคตอย่างเท่าทัน โดยยกระดับการพัฒนา
ศั ก ยภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น ย่ อ มเป็ น
ความจ�ำเป็นเร่งด่วนของทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในปี 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ด�ำเนิน
ภารกิจส�ำคัญๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากรัฐบาลในการขับเคลือ่ น
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ ประเทศ
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้ประเทศไทยเดินทางสูอ่ นาคตอย่างแข็งแรง
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อันสอดคล้อง เชือ่ มโยง และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของ
สหประชาชาติทปี่ ระเทศสมาชิกตกลงร่วมกันทีจ่ ะน�ำโลกไป
สู ่ บ ริ บ ทใหม่ ที่ ดี ขึ้ น ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนที่
น�ำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 - 2579) และนโยบายไทยแลนด์
4.0 ของรัฐบาล

โดยพั ฒ นาระบบทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของไทย
ให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างมูลค่า
และขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศด้ ว ยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนยกระดับภาคการผลิตและบริการ
ที่เป็นฐานหลักรายได้เดิมและอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง
อาทิ การอ� ำ นวยความสะดวกและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น
โดยการเพิม่ ข้าราชการใหม่ 120 คน ภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559
- 2561) ซึง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 2 เมษายน
2561 ได้บรรจุข้าราชการใหม่แล้ว 111 คน การพัฒนา
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับรัฐบาล
ดิจิทัล ได้แก่ ระบบ e-Filing, ระบบ Image search, ระบบ
Optical Character Recognition (OCR), ระบบ Data
Cleansing, ระบบ e-Payment และ Payment Gateway
การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น รู ป ธรรม โดยผลั ก ดั น ให้
สหรัฐอเมริกาประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาของไทย ภายใต้ ก ฎหมายการค้ า สหรั ฐ ฯ
มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ให้ดีขึ้นจากบัญชีประเทศ
ทีต่ อ้ งจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL) เป็นบัญชี
ประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) หลังจากที่ไทย
อยูใ่ นบัญชี PWL มาเป็นเวลา 10 ปี นับตัง้ แต่ปี 2550 - 2560
อีกทั้ง เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ส�ำนักงาน USTR ยังได้
เผยแพร่รายงานผลการทบทวนรายชือ่ ตลาดทีม่ กี ารละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ประจ�ำ
ปี 2560 (2017 Out-of-Cycle Review of Notorious Markets)
โดยใน ปี 2560 ไม่ปรากฏชื่อย่านการค้าหรือศูนย์การค้า
ในประเทศไทยเป็น Notorious Markets แม้แต่แห่งเดียว

In a global environment full of new challenges
such as advancements in the technological process
leading to changes in the way of living towards sharing
economy, changes in population structures towards
aging society as well as changes in the global rules,
regulations and standards towards complexity. These
external environmental factors have held Thailand in the
middle-income trap, preventing Thailand from becoming
a developed country. Therefore, adaptation to support
current and future changes by improving and developing
the country’s economic capabilities is inevitably an urgent
necessity for every sector.
The Department of Intellectual Property (DIP) is
one of important agencies responsible in driving the
country’s competitiveness so that Thailand can move
strongly towards the future prosperity. Such development
is guided by the Sufficiency Economy Philosophy, which
is also consistent with the United Nations’ Sustainable
Development Goals (SDGs), the 20-Year National
Strategy, the 12th National Economic and Social
Development Plan, the 20-Year National Intellectual
Property Roadmap (2016 – 2036) and the government’s
Thailand 4.0 policy.
Development of Thailand’s intellectual property
system to steer the country’s economy with technology
and innovations has included hiring of 120 new DIP
officers over three years (2016 – 2018) (from 3 October
2016 – 2 April 2018; thus, 111 new DIP officers have
already been recruited) and information technology
system development to support a digital government
such as e-Filing systems, image search systems, Optical

Character Recognition (OCR), data cleansing systems,
e-Payment systems and payment gateways.
Our effective intellectual property rights
enforcement has resulted in an upgrade of Thailand’s
status under Special 301 Provision of the US Trade Act
from the Priority Watch List (PWL) to the Watch List
(WL) after being placed on the PWL for ten years (from
2007 to 2017). Furthermore, in early 2018, the USTR’s
Office published the 2017 Out-of-Cycle Review of
Notorious Markets, in which no commercial areas in
Thailand were categorized as a notorious market.
Moreover, in terms of legislative amendments to
facilitate trade, create fair competition and prepare for
the future change, the DIP has acceded to the Madrid
Protocol, which has taken into force since 7th November
2018. This Madrid System allows Thai business

นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า เสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในการแข่งขัน และรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
สู่อนาคต ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้ารองรับการเข้า
เป็ น ภาคี พิ ธี ส ารมาดริ ด (Madrid Protocol) ส่ ง ผลให้
ผู ้ ป ระกอบการไทยสามารถยื่ น ขอรั บ ความคุ ้ ม ครอง
เครือ่ งหมายการค้าระหว่างประเทศได้ทวั่ โลก 100 ภาคี 116
ดินแดน และยังอยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อ
ลดขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน รวมทั้ง รองรับ
การเข้ า เป็ น ภาคี พิ ธี ส ารแก้ ไขความตกลงทริ ป ส์ ด ้ า น
สาธารณสุข (Protocol Amending the TRIPS Agreement)
ตลอดจนรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากร
พั น ธุ ก รรมและภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ติ ด ตามการน� ำ
ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมและภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไปใช้ โ ดย
ไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วส�ำหรับ
คนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสือ่ สิง่ พิมพ์
(Marrakesh Treaty) ให้สอดคล้องกับหลักการในปฏิญญา
สากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิ ก าร (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities - CRPD) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อรองรับ
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ สนธิสัญญาว่าด้วย
ลิ ข สิ ท ธิ์ ข ององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO
Copyright Treaty - WCT) และประเด็ น ข้ อ จ� ำ กั ด
ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service
Provider - ISP)
ขณะเดียวกัน ยังได้ด�ำเนินการต่อยอดอดีต ด้วย
การสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
และภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของไทย โดยการส่ ง เสริ ม และ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication GI) ส่ ง ผลให้ ข ณะนี้ สิ น ค้ า GI ทั้ ง หมดของไทยมี มู ล ค่ า
ทางการตลาดสูงถึงกว่า 3,700 ล้านบาท ปัจจุบันกรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ให้ความคุม้ ครองสินค้า GI ไทยและ
ต่างประเทศ รวม 103 สินค้า เป็นสินค้า GI ไทย รวม 87
สินค้า ใน 59 จังหวัด และขึ้นทะเบียน GI ของต่างประเทศ
รวม 16 สินค้า ใน 8 ประเทศ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีสินค้า GI ไทย ได้รับ
การคุ้มครองในต่างประเทศเพิ่มอีก 1 สินค้า ได้แก่ ผ้าไหม
ยกดอกล�ำพูน ในประเทศอินเดีย และยังได้ยนื่ ค�ำขอ GI ไทย
ในต่างประเทศเพิ่มอีก 6 สินค้า ใน 3 ประเทศ ได้แก่
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (ข้ า วหอมมะลิ ทุ ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้
มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (มะขามหวานเพชรบูรณ์
และล� ำ ไยอบแห้ ง เนื้ อ สี ท องล� ำ พู น ) และราชอาณาจั ก ร
กัมพูชา (กาแฟดอยตุง) อีกทัง้ ได้สง่ เสริมการพัฒนาคุณภาพ
และรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า GI ในระดั บ จั ง หวั ด และ
ระดับสากล เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้ผบู้ ริโภคทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
และยกระดับสินค้าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่
วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยร่วมมือกับ
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ำกัด จัดให้มีมุมจ�ำหน่ายสินค้า
GI ไทย (GI Corner) อย่างถาวร ภายในท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
และเซ็ น ทรั ล ฟู ้ ด ฮอลล์ รวม 100 สาขาทั่ ว ประเทศ
ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI อย่างต่อเนือ่ ง
ทุกปี เช่น งาน GI Market และ IP Fair เป็นต้น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้ า งนั ก รบเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ โดยเฉพาะวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงถึงร้อยละ
39 ของ GDP ประเทศ และผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ให้มี
องค์ความรู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และบริหารจัดการ
ตลอดจนใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยศูนย์ให้ค�ำปรึกษาผู้ประกอบการ
ด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและนวั ต กรรม (Intellectual
Property Innovation Driven Enterprise Center หรือ IP IDE
Center) รวมทั้ง สร้างช่องทางการเจรจาซื้อขายสินค้า
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและนวั ต กรรมผ่ า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
หรือ IP Mart กว่า 600 รายการ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมกว่า
40,000 ราย
ด�ำเนินการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
พันธมิตรด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศคู่ค้าสถาบัน
อุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

operators to file international trademark applications
worldwide in 100 parties and 116 territories.
In addition, the DIP is revising the patent law to
streamline registration procedures and support the
Protocol Amending the TRIPS Agreement and the
principle of disclosing sources of genetic resources and
traditional knowledge. Moreover, the DIP is in the process
of amending copyright law to facilitate access to publish
works for the blind, the visually impaired and the printdisabled (Marrakesh Treaty) to comply with the principles
of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD), to which Thailand is partied, and
the Empowerment of Persons with Disabilities Act of
B.E. 2550 (2007). At the same time, the DIP is also
amending copyright laws to prepare Thailand in an
accession to the WIPO Copyright Treaty (WCT) and to
address issues related to liabilities of Internet Service
Provider (ISPs).
In the meantime, the DIP is promoting and
protecting geographical indications (GI), which have a
market value of over 3,700 million baht. The DIP currently
protects 103 Thai and foreign GI products consisting
of 87 Thai GI products in 59 provinces and 16 registered
foreign GI products from eight countries (as of 31 March
2018).
In 2017, another Thai GI product received
protection overseas, namely, Dok Lamphun silk in India.
Furthermore, the DIP submitted Thai GI applications for
six more products in the following three countries: the
People’s Republic of China (Thung Kula Rong Hai
jasmine rice, sweet Phetchaboon tamarind and Pak
Panang Tabtim Siam pomelos), the Socialist Republic

of Vietnam (sweet Phetchaboon tamarind and drybanked golden Lamphun longans) and the Kingdom of
Cambodia (Doi Tung coffee). The DIP also promotes
quality development and GI product standard certification
at the provincial and international levels to build
confidence among consumers domestically and abroad.
Moreover, the DIP has created marketing opportunities
for local community and local business operators by
cooperating with Central Food Retail Co., Ltd. to organize
a permanent Thai GI Corner in 100 Tops Supermarket
and Central Food Hall branches nationwide in addition
to organizing GI marketing activities every year.
The DIP gives importance in promoting and
supporting the creation of a new generation of Thai
entrepreneurs, particularly small-to-medium enterprises
(SMEs), a business group that creates 39 percent of
the country’s GDP. The DIP has Intellectual Property
Innovation Driven Enterprise (IP IDE) Centers to support
entrepreneurs with IP and innovation creativity
knowledge. In addition, the DIP also has the “IP Mart”,
which is an online platform for negotiations to buy/sell
over 600 IP goods and innovations. As of 31st March
2018, almost 40,000 visitors has visited the website.
In addition, the DIP has sought cooperation and
created an IP network with trading partners, institutes
of higher education, associated government and private
agencies domestically and abroad to improve Thailand’s
IP system. At the same time, the DIP has created
knowledge and understanding on the importance of IP
as well as building respect for IP in the public. In addition,
as of 31 March 2018, the DIP’s Facebook page has
more has more than 200,000 Likes.

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบูรณาการการท�ำงาน
และยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คู่ขนานกับการเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจในความส�ำคัญของทรัพย์สนิ ทางปัญญา ตลอดจน
สร้างจิตส�ำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทย “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของ
ปลอม” ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ เช่น สือ่ Social Media
โดยเฟชบุ๊กกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผู้เข้าชมเพิ่มจาก
10,500 คน เป็น 211,000 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุง
โครงสร้างและบทบาทหน้าทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่
ให้องค์กรสามารถรองรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวได้ทันสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การด�ำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในปี
2560 ที่ผ่านมา บรรลุผลส�ำเร็จอย่างดียิ่ง ผมจึงขอขอบคุณ

และขอชื่นชมการร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นและทุ่มเทปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถจากผู้บริหาร รวมทั้ง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนองค์กรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนการด�ำเนิน
งานของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญามาอย่างต่อเนือ่ ง จนเกิดผล
เป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความส�ำเร็จนี้ จะเป็น
พลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นและผลักดันการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนขึ้นไป
ในอนาคต

นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

On the occasion of the 26th Anniversary of the
establishment of the DIP, I would like to thank our DIP
staffs for their unity, determination and dedication. I also
would like to thank relevant government and private
agencies, who have always supported the DIP’s
operations to achieve positive and concrete results. I
truly hope this success will become one of the key

driving forces towards future sustainable prosperity of
the nation.

Mr. Thosapone Dansuputra
Director General
of the Department of Intellectual Property
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Executive Officers of the Department of Intellectual Property

1. นายทศพล ทังสุบุตร
Mr. Thosapone Dansuputra
อธิบดี
Director-General

2. นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำ�รัส
Ms. Wanpen Nicrovanachumrus
รองอธิบดี
Deputy Director-General

3. นายดิเรก บุญแท้
Mr. Direk Boontae

รองอธิบดี
Deputy Director-General

4. นางสาวนุสรา กาญจนกูล
Ms. Nusara Kanjanakul
รองอธิบดี
Deputy Director-General
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1. นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
Ms. Kemasiri Nitchakorn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Copyright Expert

2. นางแววดาว ดำ�รงผล
Mrs. Vaowdao Damrongphol
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
Legal Expert

3. นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
Ms. Kanitha Kungsawanich

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา		
ระหว่างประเทศ
International Intellectual Property Expert

4. ร้อยตรีจักรา ยอดมณี
Mr. Chakra Yodmani
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
Industrial Property Expert

5. นางสิริณัฏฐ์ อนุพันธ์
Mrs. Sirinat Anuphant

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร (รักษาการ)
Patent Expert (Acting)
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ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Executive Officers of the Department of Intellectual Property

1

2

3

1. นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
Ms. Jittima Srithaporn

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property
Promotion and Development Office

2. นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
Ms. Kanitha Kungsawanich

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา
Director of Intellectual Property
Management Office

3. นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ
Mr. Somboon Cheycharoen

ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
Director of The Office of Prevention and
Suppression of Intellectual Property Rights
Violation
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4. นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
Mr. Wirote Chongkolwanichsuk

6. นางขวัญใจ กุลกำ�ม์ธร
Mrs. Kwanjai Kulkamthon

5. นางสาวสายฝน แป้งหอม
Ms. Saifon Panghom

7. นางสาวสวลี บุญชู
Ms. Savalee Boonchoo

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง
Director of Central Administration Office

ผู้อำ�นวยการกองสิทธิบัตรการออกแบบ
Director of Design Office

ผู้อำ�นวยการกองสิทธิบัตร
Director of Patent Office

ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office
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โครงสร้างกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Organization Chart of the Department of Intellectual Property
อธ�บดี
Director General
นายทศพล ทังสุบุตร
Mr. Thosapone Dansuputra

รองอธ�บดี
Deputy Director General
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส
Ms. Wanpen Nicrovanachumrus

สำนักบร�หารกลาง
Office of Central Administration
นายว�โรจน จงกลวานิชสุข
Mr. Wirote Chongkolwanichsuk

สำนักเคร�่องหมายการคา
Trademark Office
นางสาวสวลี บุญชู
Ms. Savalee Boonchoo

สำนักบร�หารจัดการทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property Management Office

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
Ms. Kanitha Kungsawanich

รองอธ�บดี
Deputy Director General
นายดิเรก บุญแท
Mr. Direk Boontae

กองสิทธ�บัตร
Patent Office
นางขวัญใจ กุลกำมธร
Mrs. Kwanjai Kulkamthorn

สำนักกฎหมาย
Legal Office
(วาง)
Vacancy

สำนักปองปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา
Office of Prevention and Suppression
of Intellectual Property Rights Violation
นายสมบูรณ เฉยเจร�ญ
Mr. Somboon Cheycharoen

กลุมตรวจสอบภายใน
Internal Audit
นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร
Ms. Tasanavadee Surangkul

รายงานงบการเงิน
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รองอธ�บดี
Deputy Director General
นางสาวนุสรา กาญจนกูล
Ms. Nusara Kanjanakul

กองสิทธ�บัตรออกแบบ
Design Office
นางสาวสายฝน แปงหอม
Ms. Saifon Panghom

สำนักสงเสร�มการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property Promotion

and Development Office
นางสาวจ�ตติมา ศร�ถาพร
Ms. Jittima Srithaporn

สำนักลิขสิทธ�์
Copyright Office
(วาง)
Vacancy

สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
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ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานลิขสิทธ�์
Copyright Expert
นางสาวเขมะศิร� นิชชากร
Ms. Kemasiri Nitchakorn

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย
Legal Expert
นางแววดาว ดำรงผล
Mrs. Vaowdao Damrongphol

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานทรัพยสิน
ทางปญญาระหวางประเทศ

International Intellectual Property Expert

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
Ms. Kanitha Kungsawanich

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานทรัพยสิน
อุตสาหกรรม
Industrial Property Expert
รอยตร�จักรา ยอดมณี
Mr. Chakra Yodmani

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานสิทธ�บัตร (รักษาการ)
Patent Expert (Acting)
นางสิร�ณัฏฐ อนุพันธ
Mrs. Sirinat Anuphant

กลุมพัฒนาระบบบร�หาร

Administration System Enhancement Group

นางสาวกันตรัตน ภูศิร�
Ms. Kantarat Phusiri
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อัตรากำ�ลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Personnel

พ.ศ. 2554
A.D. 2011

ปี year
ข้าราชการ/ตำ�แหน่ง
Government Official/position
ตำ�แหน่งบริหาร* :
Administration position*
ตำ�แหน่งวิชาการ : Technical position
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์
Patent Examiner
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
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. 2555
A.D. 2012

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

16

16

16

17

17

17

17

30

29

29

30

30

66

88

9

9

9

9

9

16

20

12

12

12

20

20

19

24

32
126

33
126

33
126

35
119

35
119

35
129

41
129

225
34

225
31

225
30

230
30

230
29

282
27

319
27

140

155

156

156

156

157

159

399

411

411

416

416

466

505

27

159

* รวมผู้เชี่ยวชาญ
Those in expert positions are included.

17

ตำแหนงบร�หาร
Administration position

136

ตำแหนงว�ชาการ
Technical position

129

27

ตำแหนงสนับสนุนและอื่นๆ
Supporting Staffs & Others

พ.ศ. 2559

ลูกจางประจำ
Permanent Employees

A.D. 2016

157

พนักงานราชการ
Government Employees

17

ตำแหนงบร�หาร
Administration position

173

ตำแหนงว�ชาการ
Technical position

129

ตำแหนงสนับสนุนและอื่นๆ
Supporting Staffs & Others

พ.ศ. 2560

ลูกจางประจำ
Permanent Employees

A.D. 2017

พนักงานราชการ
Government Employees
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หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Functions and Responsibilities of the Department of Intellectual Property
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ
ทางปั ญ ญาในเชิ ง พาณิ ช ย์ รวมทั้ ง ให้ ค วามคุ ้ ม ครอง
และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แบบผังภูมขิ องวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสิง่ บ่งชี้
ทางภู มิ ศ าสตร์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยความลั บ ทางการค้ า
กฎหมายว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งหมายการค้ า กฎหมายว่ า ด้ ว ย
ลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วย
การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา
(3) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการจดทะเบียนคุม้ ครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
(4) ส่ ง เสริ ม การปกป้ อ งสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลง
ไป
(6) ด� ำ เนิ น การป้ อ งปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม และสร้าง
วินัยทางการค้า
(7) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์ การบริ ห าร
จัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์
(8) ด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการอนุญา
โตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(9) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรม หรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ คณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย

As part of the Department of Intellectual Property
core missions and responsibilities in promoting creativity
and commercialization of intellectual property and
protecting intellectual property rights (IPR) in order to
strengthen Thailand’s economy and competitiveness.
To ensure the fulfillment of the above, the Department
is authorized and duties to perform the following:
(1) To take legal actions and implement legal
measures based on the laws governing the protection
of topographies of integrated circuits, geographical
indication, trade secret, trademark, copyright, patent
and production of optical disc products, and other
relevant laws.
(2) To perform work in connection with the
protection of intellectual property.
(3) To perform work in the area of IPR
registration to ensure full alignment with the international
agreements/treaties or cooperation arrangements to
which Thailand’s membership is in effect.
(4) To promote both domestic and international
protection of intellectual property.
(5) To develop and refine legislation related to
the protection of intellectual property to enhance
efficiency and suitability in light of changing domestic
and global situations.
(6) To engage in activities aimed at suppressing
intellectual property infringement, supporting the fair
exercising of rights and reinforcing discipline in trade.
(7) To promote creativity and support
commercialization and proper management of
intellectual property.
(8) To engage in the dispute settlement of IPrelated issues by means of mediation or arbitration.
(9) To perform other tasks required as part of
the the department’s statutory duties or as entrusted
by the Minister or the Council of Ministers.
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แผนยุทธศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2560
Strategies of the Department of Intellectual Property for 2017
ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้สะดวก
รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการเข้ า สู ่ ร ะบบการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ในการเคารพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาของผู้อื่น

กลยุทธ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนและรับแจ้ง
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
2. พัฒนากฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้เป็นสากล และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
3. สนั บ สนุ น การปกป้ อ งสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. บูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
5. รณรงค์ แ ละปลู ก ฝั ง การเคารพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาของผู้อื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาในเชิ ง พาณิ ช ย์ เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถ
ในการแข่งขัน

เป้าประสงค์

1. คนไทยมี ค วามรู ้ และตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
ทรัพย์สินทางปัญญา
2. ผู ้ ป ระกอบการได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์

1. สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการสร้างสรรค์
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญในทรัพย์สิน
ทางปัญญา
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการโดยการน�ำผลงานวิจัย นวัตกรรม
ความคิดและภูมิปัญญา/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายใน
ทุกภาคส่วน

รายงานงบการเงิน

Reporting of Financial Statements

สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

Statistics of the Department of Intellectual Property

Strategy 1

Strategy 2

Objectives

Objectives

Developing an expedient, convenient and internationalstandard of IPR protection system.
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Reinforcing competitiveness through knowledge
enhancement and promotion of IP commercialization.

1. To facilitate an expedient and efficient IP registration
procedures.
2. To assist business operators in obtaining legal
protection for their intellectual property in Thailand
and other countries.
3. To enhance the effectiveness of measures
undertaken to prevent and suppress IP infringement.
4. To raise public awareness in respecting the
intellectual property rights of others.

1. To make Thai people knowledgeable, and raise
awareness about the importance of, the intellectual
property.
2. To assist business operators with the capacity
building in commercializing the intellectual property.

Tactics

Tactics

1. Improve the efficiency of registration procedures
and IP filing services.
2. Develop IP-related laws to meet international
standards and consistent with the changing IPR
environment.
3. Support any efforts to protect IPR, including
intellectual property developed from wisdom/
traditional knowledge, domestically and internationally.
4. Integrate IP infringement preventive measures with
suppression activities.
5. Campaign against IP infringement and instill with
respecting the intellectual property rights of others.

1. Enhance understanding and recognition about the
importance of IP; promote creativity.
2. Support any efforts to add value and raise the quality
standard of Thai goods and services by commercially
exploiting research work, innovations, ideas and
practical wisdom/intellectual property.
3. Promote collaboration and networks among all
sectors.

สรุปผลการดำเนินงานสำคัญ
ของกรมทรัพยสินทางปญญา ป 2560
Summary of Key Department
of Intellectual Property Accomplishments in 2017
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บทความ

Article, Etc.

สรุปผลการดำ�เนินงานสำ�คัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2560
(เมษายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561)
Summary of Key Department of Intellectual Property Accomplishments in 2017
(April 2017-February 2018)
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ได้ดำ� เนินการจัดท�ำแผนที่
น�ำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาของประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 - 2579) ที่ ส อดรั บ กั บ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิรูป
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดรับกับนโยบาย
การขับเคลือ่ นประเทศไทยสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 และมีเป้าหมาย
ที่จะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ
เป็ น เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรมและปั ญ ญา
เปลี่ ย นจากการผลิ ต ในเชิง อุต สาหกรรมที่เ น้น การผลิ ต
โดยลดต้นทุนเป็นเน้นเรื่องเทคโนโลยี และเปลี่ยนจาก
ผู ้ ป ระกอบการทั่ ว ไปเป็ น ผู ้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ ที่ ใ ห้
ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยองค์ประกอบ IP Roadmap ประกอบด้วย
6 ด้าน ได้แก่ 4 ด้าน ในวัฏจักรทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Value Chain) คื อ 1) ด้ า น
การสร้างสรรค์ (Creation) / 2) ด้านการคุม้ ครอง (Protection)
/ 3) ด้านการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization)
/ 4) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และเพิ่มอีก
2 ด้าน ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและ
ประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน คือ
ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI)
และด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และ
การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดัง้ เดิม (Traditional cultural
expressions: TCEs)
ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือน
เมษายน 2560 – กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 กรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญา ได้ ด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทย ตามแผนทีน่ ำ� ทาง (Roadmap)
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปี โดย
มีผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ ดังนี้

1. ด้านการสร้างสรรค์ (Creation)

1.1 เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ
“ฟ้ า ทอฝั น The Inspiring King” ชุ ด ที่ 3 เพื่ อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระปรี ช าสามารถด้ า นทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาและนวั ต กรรมของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงภาพยนตร์ศูนย์การค้า
สยาม พารากอน ทัง้ นี้ สามารถรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน
เฉลิมพระเกียรติฯ “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ยูทูบ (You Tube) ชื่อ “DIP The Inspiring
King”
1.2 จัดท�ำระบบเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
ทางไกล (e-Learning) สือ่ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning Courseware) ในรู ป แบบ Animation
ผ่านเว็บไซต์ http://elearning.ipthailand.go.th โดยร่วมกับ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual
Property Organization – WIPO) สถาบั น ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา (WIPO Worldwide Academy) แปลหลักสูตร
ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101) หลักสูตร
มาตรฐานของ WIPO ที่เปิดให้ผู้สนใจทั่วโลกเข้าเรียน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวางกว่า 160 ประเทศ
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ ด ้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและ

รายงานงบการเงิน

Reporting of Financial Statements

สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

Statistics of the Department of Intellectual Property

The Department of Intellectual Property (DIP)
has prepared a 20-year (2016-2036) Intellectual
Property Roadmap to support Thailand’s 20-Year
National Strategy (2017 – 2036), the National Economic
Reform Plan as well as the 12th National Economic
and Social Development Plan (2017-2021) and other
key government policies. This roadmap is aimed at
ensuring that the Thai intellectual property system aligns
with the country’s shift toward the “Thailand 4.0” digital
era and can accommodate the change from an
economy driven by efficiency to an economy driven by
innovation and knowledge. It also seeks to accommodate
the change from industrial production with an emphasis
on cost reduction to technology-oriented production,
and the change from the typical entrepreneurs to the
new-age entrepreneurs who prioritize technology and
innovation.
The IP Roadmap is composed of six aspects,
four of which form the intellectual property value chain:1) creation; 2) protection; 3) commercialization and 4)
enforcement. The other two aspects relate to intellectual
property belonging to local communities or the country
as a whole. These two aspects are where Thailand has
the potential for global competition and consist of
geographical indication (GI) and genetic resources
(GRs), traditional knowledge (TK) and traditional cultural
expressions (TCEs).
During the past 12 months (April 2017 to
February 2018), the Department of Intellectual Property
has proceeded with its 20-year Intellectual Property
Roadmap to develop the Thai intellectual property
system. The following accomplishments represent the
major undertakings of the Department of Intellectual
Property over the past 12 months (April 2017 – February
2018) based on its 20-year intellectual property
roadmap:
1. Creation
1.1 The screening of the 3rd “The Inspiring
King” animation On December 13, 2017, the DIP
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launched the 3rd edition of the animated movie,
“The Inspiring King”, to showcase the creative
innovations of and honor His Majesty the late King
Bhumibol Adulyadej at Siam Paragon shopping center.
The movie can also be viewed online at YouTube:
“DIP The Inspiring King”.
1.2 Setting up an e-Learning system The
DIP set up an animated e-Learning courseware via the
website http://elearning.ipthailand.go.th with the
cooperation of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) and WIPO Worldwide Academy.
The e-Learning provides a translated version of WIPO’s
general course on intellectual property (DL-101) which
is accessible from over 160 countries via the internet.
This should help provide better knowledge about on
intellectual property and improve job prospects for
students, business operators and the general public.
1.3 Setting up an e-Library The DIP
established an e-Library via http://elibrary.ipthailand.
go.th which also supports the online use via Mobile
Application to disseminate intellectual property
knowledge and information in e-book form to
entrepreneurs, inventors, students and the general
public with over 500 e-books uploaded.
1.4 Promoting systematic intellectual property
management among public higher education
institutions The DIP assisted 7 state educational
institutions (Burapha University Khon Kaen University,
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สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
1.3 จัดท�ำระบบศูนย์รวมความรูด้ า้ นทรัพย์สนิ
ทางปัญญา (e-Library) ผ่านเว็บไซต์ http://elibrary.
ipthailand.go.th รองรับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในรู ป แบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Book) ให้ กั บ
ผูป้ ระกอบการ นักประดิษฐ์คดิ ค้นสร้างสรรค์ผลงาน นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยได้ท�ำการอัพโหลด
e-Book กว่า 500 เรื่อง
1.4 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ภาครั ฐ ให้ มี ก ารด�ำเนิ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาอย่างเป็นระบบ รวม 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
บูรพา / มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี / มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด�ำเนินการ ดังนี้
1) อบรมการสืบค้นข้อมูลจากฐานสิทธิบตั ร
และอนุสทิ ธิบตั ร ให้กบั นักประดิษฐ์ นักวิจยั ผูป้ ระกอบการ
และบุคลากรภาคการศึกษา ในส่วนภูมิภาค รวม 34 ครั้ง
14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ / พิษณุโลก /เพชรบูรณ์ /
ขอนแก่น / สกลนคร / หนองคาย / นครราชสีมา / ชลบุรี /
ฉะเชิงเทรา / จันทบุรี / นครปฐม / เพชรบุรี / กาญจนบุรี
และสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน
2) จั ด ท� ำ ค� ำ ขอสิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต ร
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ รวม 235 ค�ำขอ ได้แก่ เครือ่ งหมายการค้า
71 ค�ำขอ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 14 ค�ำขอ สิทธิบัตร
การออกแบบฯ 68 ค�ำขอ และอนุสทิ ธิบตั ร 82 ค�ำขอ รวมทัง้
ด�ำเนินการให้มกี าร น�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ รวม 77 ผลงาน เช่น การอนุญาตให้ใช้
สิทธิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเจรจาจับคู่ธุรกิจ และ
การจัดแสดงผลงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาในงานแสดงสินค้า
ต่างๆ เป็นต้น
1.5 เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในความส�ำคัญ
ของทรัพย์สนิ ทางปัญญารองรับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
สู่ประเทศไทย 4.0 ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ

บทความ

Article, Etc.

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ
1) อบรมพั ฒ นาต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู ่
การสร้ า งนวั ต กรรมด้ ว ยฐานข้ อ มู ล สิ ท ธิ บั ต รให้ กั บ
ผูป้ ระกอบการ ใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve และเจ้าหน้าที่
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมภิ าค รวม 21 ครัง้ มีผเู้ ข้ากว่า 1,200 คน และคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ศี กั ยภาพ เพือ่ ช่วยจัดท�ำค�ำขอรับการคุม้ ครอง
สิทธิบัตร รวม 17 ผลิตภัณฑ์ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เพื่อการอุตสาหกรรม: การตรวจจับการล้มของผู้สูงวัย
โดยใช้ภาพที่ได้จากกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างการมนุษย์
และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์: อากาศยานไร้คนขับ
ส�ำหรับตรวจจับวัตถุระเบิด เป็นต้น
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “WIPO
Enabling Intellectual Property (IP) Environment Project
National Workshop 1 - IP Management and Technology
Commercialization for Technology Managers of Spokes
Institutions” ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพบุคลากรในหน่วยงานวิจยั และการจัดการทรัพย์สนิ
ทางปั ญ ญาภาคการศึ ก ษาของไทย อาทิ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตร และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยกร่าง ค�ำขอสิทธิบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น
3) สั ม มนาและอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ
สร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ
สมาชิกหอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เครือข่ายภาคประชาชนและผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ (พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ)
และหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
4) สัมมนา “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร:
การปรับตัวสูน่ วัตกรรม 4.0” เพือ่ เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์
แนวโน้ ม เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมของอุ ต สาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร สาขาอุปกรณ์การแพทย์ เพือ่ ชีจ้ ดุ แข็ง
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Suranaree University of Technology, Naresuan
University, Chiang Mai University, Silapakorn University,
Prince of Songkla University) in systematic intellectual
property management as follows:
1) The DIP held 34 training seminars for
over 1,500 people ranging from inventors, researchers,
business operators to staffs of educational institutions
in 14 provinces (Chiang Mai, Pitsanulok, Petchaboon,
Khon Kaen, Sakon Nakorn, Nong Khai, Nakorn
Ratchasima, Chonburi, Chachoengsao, Chantaburi,
Nakorn Pathom, Petchaburi, Kanchanaburi, Songkhla)
on how to search and retrieve information from the
existing patent/petty patent databases.
2) The DIP assisted business operators
in preparing applications for patents/petty patents,
product design and trademark registrations. Of the 235
applications, 71 were for trademarks, 14 were for
invention patents, 68 were for design patents and 82
were for petty patents. The DIP also encouraged the
commercial use of 77 products of intellectual property
through means such as licensing, technology transfer,
business matching and organization of intellectual
property exhibits at various product exhibitions
1.5 Raising awareness on the importance of
intellectual property The DIP helped promote
awareness and understanding among enterprises,
especially small and medium-sized (SMEs), business
operators, students and related state agency officials
nationwide as well as the general public concerning
intellectual property in support of the shift toward the
“Thailand 4.0” digital economy. Activities include:
1) Twenty-one seminars with over 1,200
participants on product development toward innovations
through patent databases for business operators in ten
S-curve industries and related state agencies
nationwide. The seminars also resulted in the selection
of 17 products (e.g. industrial robots, imaging body
heat sensors to detect falls for elderly people, aviation
and logistics industries, bomb detection drones), which
were provided with patent application assitance.
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2) The DIP organized workshops such
as “WIPO Enabling Intellectual Property (IP) Environment
Project National Workshop 1 - IP Management and
Technology Commercialization for Technology Managers
of Spokes Institutions” in collaboration with the National
Science and Technology Development Agency (NSTDA)
and the World Intellectual Property Organization (WIPO)
to increase the potential and improve the capabilities
of personnel in research and intellectual property
management institutes of certain universities, such as
Chulalongkorn University, Mahidol University, Khon Kaen
University, Chiang Mai University, Prince of Songkla
University. The workshops focused on the efficient
retrieval of patent information and proper drafting of
patent application.
3) The DIP held seminars and workshops
for business operators, provincial chamber of commerce
members, provincial federations of industry, public
sector networks and provincial administrative
organizations as well as Commerce Ministry officials
nationwide and provincial state agencies, on the use
intellectual property to add value to their businesses.

4) The DIP organized a seminar entitled
“Medical Hub: The Path Toward 4.0” to disseminate
reports on medical technology and innovation trends
in terms of medical equipment, and identify the strengths
and weaknesses as well as business opportunities.
The aim was also to raise awareness among Thai
business operators on the importance of value-added
innovations by utilising available global patent
information.
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จุดอ่อน และโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้ กระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบ
การไทยตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างนวัตกรรม
ต่อยอดจากข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก

5) สัมมนา “ผ่าวิกฤตพิชติ 10 อุตสาหกรรม
น� ำ นวั ต กรรมไทยสู ่ ส ากล” เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก
ในความส�ำคัญของการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกก่อน
การท�ำวิจัยและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการค้า การพัฒนา
เทคโนโลยี แ ละสร้ า งนวั ต กรรมระหว่ า งนั ก วิ จั ย และ
ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(S–Curve)

บทความ

Article, Etc.

6) เสวนา เรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์
มา” ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเติบโตของการสร้างสรรค์เนื้อหา
ในพืน้ ทีอ่ อนไลน์อย่างรวดเร็ว ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการจัดการ
งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ นั ก เขี ย น นั ก แปล
บรรณาธิการ นักออกแบบภาพประกอบ ผูพ้ สิ จู น์อกั ษร และ
ผู้อ่านทั่วไป รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. ด้านการคุ้มครอง (Protection)

2.1 เพิ่มข้าราชการใหม่ 120 คน ภายใน 3 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) โดยตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 จนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2561 ได้บรรจุข้าราชการใหม่แล้ว
89 คน และในวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้ด�ำเนินการบรรจุ
ข้าราชการใหม่เพิ่มอีก 22 คน รวมข้าราชการที่บรรจุใหม่
ทัง้ หมด 111 คน และรอบรรจุนกั เรียนทุนอีก 8 คน ภายในปี
2562 ซึ่งจะท�ำให้งานค้างสะสมจะลดลงตามล�ำดับ
2.2 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผูต้ รวจสอบสิทธิ
บัตรที่บรรจุใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับ
องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก (WIPO) ส�ำนักงานสิทธิบตั ร
ญี่ปุ่น (JPO) ส�ำนักงานสิทธิบัตรสหภาพยุโรป (EPO) และ
ส�ำนักงานทรัพย์สนิ อุตสาหกรรมฝรัง่ เศส (Institut National
de Propriété Industrielle: INPI)
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2. Protection

5) The DIP hosted a seminar entitled
“Overcoming Crisis in Ten Industries, Internationlizing
Thai Innovations” to raise awareness among business
operators/researchers in the ten S-curve industries on
the importance of searching for existing international
patent information prior to conducting research or
creating new technologies/innovations. The seminar
also served as a forum for sharing experiences and
perspectives on trade, technology development,
research and innovations.

6) The DIP organized a seminar entitled
“Paper Out, Online In” in collaboration with Chulalongkorn
University’s Library Science Department, Faculty of Arts,
to serve as a forum for sharing experiences and opinions
on the rapid growth of online content, which affects
the management of copyrighted works, printed media
industry, editors, writers/authors, translators,
proofreaders, illustration designers and readers in
general. The seminar was also aimed at building
understanding about copyright laws among students
and the general public.

2.1 Recruitment of 120 new civil servants
within a 3-year period (2016-2018) From October 2,
2016 to January 31, 2018, 89 new civil servants were
employed with another 22 employed on April 2, 2018,
bringing the total to 111 new officers. Eight more
scholarship students will be employed in 2019, which
should help reduce backlogs of work.

2.2 Regular training sessions for new
patent examiners The DIP held regular training
sessions to develop the skills and capabilities of newly
employed patent inspectors with the cooperation of
the World Intellectual Property Organization (WIPO),
Japan Patent Office (JPO), European Patent Office
(EPO) and Institut National de Propriété Industrielle
(INPI).
2.3 Depositing the instrument of accession
to the Madrid Protocol The Thai Government
submitted its instrument of accession to the Protocol
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2.3 ยื่ น ภาคยานุ วั ติ ส ารพิ ธี ส ารเกี่ ย วกั บ
ความตกลงมาดริดเรือ่ งการจดทะเบียนระหว่างประเทศ
ของเครื่องหมาย (พิธีสารมาดริด) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2560 ณ องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก (WIPO) โดยจะมี
ผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ท�ำให้ไทยเป็นสมาชิก
พิธีสารมาดริดในล�ำดับที่ 99 ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถยื่นค�ำขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ทั่วโลก
100 ภาคี ครอบคลุม 116 ดินแดน

2.4 ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนา
ข้ อ มู ล รายการสิ น ค้ า และบริ ก ารของระบบมาดริ ด
(Memorandum of Understanding on the Development
of the Thai Version of the Madrid System Goods
and Service Database: MGS) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2560 ณ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดย
ร่ ว มกั บ WIPO จั ด ท� ำ รายการสิ น ค้ า และบริ ก ารของ
MGS เป็นภาษาไทย เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั คนไทย
ยื่นค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด

2.5 เปิ ด ส�ำนั ก งานรั บ ค�ำขอจดทะเบี ย น
เครือ่ งหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application
Receiving Officer) ภายใต้พิธีส ารมาดริด เพื่อ เพิ่ ม
ความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยในการยืน่ จดทะเบียน
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เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุม 100 ภาคี
116 ดิ น แดน โดยนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระเทศไทยเข้ า เป็ น
ภาคีพิธีสารมาดริด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 จนถึง
ปัจจุบนั (28 กุมภาพันธ์ 2561) มีผยู้ นื่ ค�ำขอ รวม 603 ค�ำขอ
2.6 ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับส�ำนักงานสิทธิ
บัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพือ่ สานต่อความร่วมมือในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาผ่ า น
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพการท�ำงาน อาทิ การพัฒนาศักยภาพผูต้ รวจสอบ
สิ ท ธิ บั ต รและเครื่ อ งหมายการค้ า / เจ้ า หน้ า ที่ ด ้ า น
การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นต้น
2.7 แก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่		
1) พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับบทบัญญัติ
มาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายการค้ า
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน
ที่ 12 ธั น วาคม 2560 โดยมี ส าระส� ำ คั ญ ก� ำ หนดให้
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ภายใต้พธิ สี ารมาดริด มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน
2560 เป็นต้นไป
2) กฎกระทรวงการจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18
ธั น วาคม 2560 เพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ง านตามระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด
รวมทั้ง ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินการภายใต้พิธีสารมาดริด ในส่วนแบบพิมพ์
ค�ำขอจดทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560 รวม 4 ฉบับ ได้แก่
		 (1) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง ก�ำหนดแบบพิมพ์และวิธีการยื่นค�ำขอจดทะเบียน
และค�ำขออื่นๆ ภายใต้พิธีสารมาดริด
		 (2) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง ก�ำหนดแบบพิมพ์หนังสือแจ้ง หนังสือเรียก และ
หนังสืออื่นใดภายใต้พิธีสารมาดริด
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Relating to the Madrid Agreement Concerning the
International Registration of Marks (Madrid Protocol)
with the World Intellectual Property Organization (WIPO)
on November 7, 2017, making Thailand the 99th
member of the Protocol. This allows Thai business
operators to apply for worldwide trademark protection
in 98 countries covering 144 territories worldwide.
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register their trademarks internationally to receive
trademark protection in 100 contracting states, covering
116 territories. Since Thailand’s membership to the
Protocol in November 7, 2017 up until the present time
(February 28, 2018), a total of 603 trademark
applications were filed.

2.4 The signing of the MoU on the
Development of the Thai Version of the Madrid
System Goods and Service Database (MGS) The
signing took place on August 7, 2017 at the World
Intellectual Property Organization (WIPO) with the WIPO
to establish a list of Madrid System goods and services
in the Thai language to facilitate Thai applicants when
making applications for trademark registration through
the Madrid System.

2.6 The signing of the MoU with the USPTO
The Department of Intellectual Property and the United
States Patent and Trademark Office (USPTO) signed
an MoU on July 12, 2017 in the U.S. to foster
cooperation to improve the management and efficiency
of intellectual property systems via information
exchanges and activities to improve skills of patent/
trademark examiners and intellectual property
enforcement officials, as well as to promote innovations
to contribute to economic growth.

2.5 Establishing the Madrid Application
Receiving Office The DIP established an office to
facilitate international trademark registrations (Madrid
Application Receiving Office) under the Madrid Protocol
to accommodate Thai business operators seeking to

2.7 The amendment of intellectual property
laws to facilitate trade, namely:
1) The Royal Decree prescribing the
entry into force of the provision of section 31 of the
Trademark Act (No. 3) B.E. 2560 (2017) was published
in the Royal Gazette on December 12, 2017. The Decree
made provisions pertaining to trademark registration
under the Madrid Protocol become effective from
November 7, 2017 onwards.
2) Ministerial Regulation on Trademark
Registration under the Madrid Protocol, B.E. 2560
(2017) dated December 18, 2017 to implement the
trademark system in accordance with the Madrid
Protocol trademark registration system, as well as
Notifications of the Department of Intellectual Property,
dated December 21, 2017. These Notifications deal
with the forms and fees related to applications made
under the Madrid system. A total of four Notifications
were issued as follows:
		 (1) Notification of the Department of
Intellectual Property pertaining to the forms and
application procedures for registration and other
applications under the Madrid Protocol.
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		 (3) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่ อ ง ก� ำ หนดแบบพิ ม พ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค� ำ ขอให้ บั น ทึ ก
การจดทะเบี ย นระหว่ า งประเทศแทนการจดทะเบี ย น
ในราชอาณาจักร และค�ำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร
ที่ได้แปลงมาจากทะเบียนระหว่างประเทศ
		 (4) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่ อ ง ก� ำ หนดค่ า ด� ำ เนิ น การในต่ า งประเทศภายใต้
พิธีสารมาดริด
3) นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ยกร่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
		 (1) กฎหมายสิทธิบัตร เพื่อลดขั้นตอน
และระยะเวลาการจดทะเบียน และรองรับการเข้าเป็นภาคี
พิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข (Protocol
Amending the TRIPS Agreement) หรือ Doha Declaration
รวมถึงรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากร
พั น ธุ ก รรมและภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยกรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาได้จดั ให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง
กั บ ร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า ว ตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
ผ่านเว็บไซด์กรมทรัพย์สินทางปัญญา https://ipthailand.
go.th แล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
		 อีกทั้ง อยู่ระหว่างการศึกษาการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีความตกลง กรุงเฮกว่าด้วย
การจดทะเบี ย นแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมระหว่ า ง
ประเทศ (Hague Agreement Concerning the International
Registration of Industrial Designs)
		 (2) กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ อยู ่ ร ะหว่ า ง
เสนอร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รองรั บ การเข้ า เป็ น ภาคี ส นธิ สั ญ ญามาร์ ร าเคช เพื่ อ
อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว
ส�ำหรับคน ตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการ
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Marrakesh Treaty) ให้สอดคล้องกับ
หลั ก การในปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities (CRPD)) ที่ประเทศไทย
เป็นภาคี และพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ. 2550
		 นอกจากนี้ ยั ง อยู ่ ร ะหว่ า งเสนอร่ า ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับ
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

บทความ

Article, Etc.

ลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ สนธิสัญญาว่าด้วย
ลิ ข สิ ท ธิ์ ข ององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO
Copyright Treaty: WCT) พร้ อ มกั บ ด� ำ เนิ น การแก้ ไข
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นประเด็ น ข้ อ จ� ำ กั ด ความรั บ ผิ ด ของ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP)
และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Performances
and Phonograms Treaty: WPPT)

2.8 พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจดทะเบี ย น
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และรองรับรัฐบาลดิจทิ ลั ได้แก่
1) ระบบยื่ น ค� ำ ขอทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Filing) และระบบการรับช�ำระเงินค่าธรรมเนียมด้วย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และเคาน์เตอร์
เซอร์วิส/ATM Payment /Internet Banking และ Mobile
Banking รวมทั้ ง การรั บ ช� ำ ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มด้ ว ย
บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต รเครดิ ต ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Payment Gateway) โดยเปิ ด ใช้ ร ะบบเมื่ อ วั น ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2561
2) นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
การแปลงเอกสารต้นฉบับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Optical
Character Recognition: OCR)/ระบบ Image search
ของเครื่องหมายการค้า และระบบคัดกรองและตรวจสอบ
ข้ อ มู ล สิ ท ธิ บั ต รอนุ สิ ท ธิ บั ต ร และเครื่ อ งหมายการค้ า
(Data Cleansing)
2.9 สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ดังนี้
1) สั ม มนาสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจและ
วิ ธี ก ารขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด
ให้กับผู้ประกอบการไทยและตัวแทนส�ำนักงานกฎหมาย
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		 (2) Notification of the Department of
Intellectual Property pertaining to the forms for
notification or request and other relevant forms under
the Madrid Protocol.
		 (3) Notification of the Department of
Intellectual Property pertaining to the specific forms and
procedures concerning the request for the recoding of
applications for international registration instead of
domestic registration and of domestic applications
converted from the international registrations.
		 (4) Notification of the Department of
Intellectual Property prescribing payable fees of
applications for international registration under the
Madrid Protocol.
3) Furthermore, the DIP is in the process
of amending intellectual property laws as follows:
		 (1) Patent law: to simplify the
procedures and reduce the time required for registration
and to comply with the Protocol Amending the TRIPS
Agreement and the Doha Declaration, as well as to
introduce the principle of disclosure of the source of
genetic resources and traditional knowledge.
The Department of Intellectual Property already
conducted a public hearing on the proposed
amendments of this law pursuant to Article 77 of the
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560
(2017) via the Department of Intellectual Property
website at https://ipthailand.go.th. The Department of
Intellectual Property is currently gathering opinions/
suggestions on the amendments for submission to the
cabinet for consideration.
			 In addition, the Department of
Intellectual Property is undertaking a study to prepare
for the accession of Thailand to the Hague Agreement
Concerning the International Registration of Industrial
Designs.
		 (2) Copyright law: the Draft Copyright
Act (No. …) B.E. … is being submitted for the purpose
of acceding to the Marrakesh Treaty to facilitate access
to published works for persons who are blind, visually
impaired, or print disabled. This conforms to the
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principles of the Universal Declaration of Human Rights,
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD) to which Thailand is a member state, as well
as the Persons with Disabilities Empowerment Act, B.E.
2550 (2007).
			 Other pending matters include
the submission of the Draft Copyright Act (No. …) B.E.
… to prepare Thailand for the accession to treaties
relating to copyright protection in the digital technology
era, namely the WIPO Copyright Treaty (WCT) which
also includes the amendment to the provisions relating
to internet service providers (ISP) liabilities, and the
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).
2.8 Improving the information technology
system to improve the efficiency of intellectual property
registration and accommodate Digital Government, as
follows:
1) e-Filing and e-Payment systems
through the following four electronic payment channels
of commercial banks: bank counters and counter
service, ATM machines, internet banking, mobile
banking, and payment of fees by debit/credit cards via
Payment Gateway. The system were launched on
February 19, 2018.
2) Optical Character Recognition (OCR)
system is also being developed to enable electronic
conversion of original documents. Image search tool
for trademarks and data cleansing systems for
trademarks, patents/petty patents are also being
developed.
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และอบรมสร้ า งทั ก ษะให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาเกี่ยวกับการรับค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าภายใต้พิธีสารมาดริด
2) สัมมนาลิขสิทธิ์ เกาหลี - ไทย ประจ�ำปี
2560 (2017 Korea-Thailand Forum) หัวข้อ “The Potential
of the Content Industry and the Importance of Copyright
Protection, Focusing on Broadcasting Contents”
เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในการคุ้มครอง
ลิขสิทธิข์ องประเทศไทยและประเทศเกาหลี ในอุตสาหกรรม
คอนเทนต์ ส� ำ หรั บ การแพร่ เ สี ย งแพร่ ภ าพ ตลอดจน
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ความรู้ และความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการ การคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์
จากลิขสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
3) เสวนา ในหัวข้อ “นวัตกรรมตอบโจทย์
สังคมผู้สูงวัย” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองรณรงค์วันทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (World IP Day) “Innovation – Improving
Lives” เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2560 เพือ่ รองรับและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต และเตรียมพร้อม
ให้กับผู้ประกอบการในการมองโอกาสในตลาดผู้สูงอายุ
2.10 จั ด หน่ ว ยบริ ก ารรั บ ค�ำขอจดทะเบี ย น
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเคลือ่ นที่ (Mobile Unit) เพือ่ ให้บริการ
รั บ ค� ำ ขอและบริ ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ เกี่ ย วกั บ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนภูมิภาค รวม 10
จังหวัด ได้แก่ เชียงราย / เชียงใหม่ / บุรรี มั ย์ / นครราชสีมา
/ ชุมพร / ประจวบคีรีขันธ์ / กาญจนบุรี / สุพรรณบุรี /
นครสวรรค์ และอุทัยธานี
3. ด้านการใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์
(Commercialization)

บทความ

Article, Etc.

3.1 เปิ ด ตั ว เว็ บ ไซต์ ต ลาดกลางทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญา หรื อ IP Mart ผ่ า นเว็ บ ไซต์ http://
www.thaiipmart.com รองรับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
เพื่ อเป็ น ช่ องทางการเจรจาธุ ร กิ จและซื้ อขายผลงาน /
สินค้าทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนวัตกรรมกว่า 600 รายการ
ให้กับผู้ประดิษฐ์คิดค้น และผู้ประกอบการ ตลอดจน
วิสาหกิจชุมชนอย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ กว่า 600 รายการ

3.2 ให้บริการภายใต้ศนู ย์พฒ
ั นาผูป้ ระกอบการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual
Property Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE
Center) เพือ่ ขับเคลือ่ นการสร้างสรรค์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
10 อุตสาหกรรม (S-Curve) ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด อาทิ การแปรรูปอาหาร เกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ และเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นพี่เลี้ยงใน
การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ กว่า 200 คน ให้มอี งค์
ความรู้ด้านการวิเคราะห์ความต้องการผู้บริโภค / การน�ำ
เสนอคุ ณ ค่ า ของสิ น ค้ า และบริ ก าร (Marketing and
Branding)/การวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร และ
การศึกษาความเป็นไปได้” (Product and Service Analysis
& Feasibility Study) รวมทั้งการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creative and Innovative Thinking”) สูก่ ารจัดท�ำ
เพื่อจัดท�ำแผนธุรกิจและการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ
ไหมขัดฟันจากเส้นใยหนอนไหม / ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน /
ทีน่ อนลดแผล กดทับ และเครือ่ งดืม่ เกลือแร่จากน�ำ้ กล้วยสกัด
เป็นต้น
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3. Commercialization

2.9 Promoting understanding of intellectual
property law and intellectual property protection
The DIP promoted awareness and understanding about
intellectual property law and intellectual property
protection as follows:
1) The DIP held a seminar to provide
information about the international trademark application
process under the Madrid Protocol for Thai business
operators and legal representative offices. Training
sessions for Department of Intellectual Property’s
officers on this subject were also organized.
2) The 2017 Korea-Thailand Forum
entitled “The Potential of the Content Industry and the
Importance of Copyright Protection, Focusing on
Broadcasting Contents” was organized to share
knowledge, experiences and views about the
management, protection and commercialization of
intellectual property in the digital environment.
3) The DIP held a seminar entitled
“Innovation for An Aging Society” to celebrate the World
IP Day, “Innovation – Improving Lives” on April 26,
2017. The aim was to improve quality of life for elderly
people in the future and to prepare business operators
for business opportunities in the senior market.
2.10 The DIP established mobile units to
provide intellectual property registration services
and related advice in ten provinces (Chiang Rai,
Chiang Mai, Buri Ram, Nakorn Ratchasima, Chumporn,
Prachuab Kirikhan, Kanchanaburi, Suphanburi, Nakorn
Sawan and Uthai Thani.

3.1 The launch of IP Mart The DIP established
an intellectual property central market website, IP Mart,
at www.thaiipmart.com, which is also available as a
mobile application, to facilitate the trading of intellectual
property and innovations of over 600 items among
inventors, business operators and community
enterprises. At the same time, consumers can be
assured of the quality of the products listed on the
website

3.2 Providing services through the
Intellectual Property Innovation Driven Enterprise
Center (IP IDE Center) The DIP provided to facilitate
the creation of intellectual property and innovations,
particularly for the 10 “S-Curve” target industries to
meet market demands in areas such as the food
processing industry, agro-industry, bio-technology and
bio-fuels industries.
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3.4 จั ด ท�ำรายงานข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก วิ เ คราะห์
แนวโน้มเทคโนโลยี 10 อุตสาหกรรม S-Curve เพือ่ จัดท�ำ
เป็ น ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยจ้าง ทีป่ รึกษา
วิ เ คราะห์ ภ าพรวมห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain) /
ความต้องการของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรม / ลักษณะ
เทคโนโลยี / จุดแข็งและจุดอ่อนของเทคโนโลยี และแนวโน้ม
ของเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
3.5 อ บ ร ม พั ฒ น า ต ่ อ ย อ ด สิ น ค ้ า ใ ห ้ กั บ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ ยกระดับ สร้างมูลค่าเพิม่ และ
ความแตกต่างให้กับสินค้าอาหาร/เกษตร/เกษตรแปรรูป
ของไทย ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 64
จังหวัด มีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน และคัดเลือกผลงาน
คุณภาพในระดับภูมภิ าค จาก 84 ผลงาน ให้เหลือ 30 ผลงาน
เพื่อน�ำเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผลงานที่ได้รับ
รางวัล 7 ผลงาน ได้แก่ รางวัลที่ 1 เครื่องดื่มน�้ำอัดลม
จากเปลือกเมล็ดกาแฟ (Sparkling Cascara) / รางวัลที่ 2
แผ่นมาร์คหน้าผสมโปรตีนสกัดจากเส้นไหม / รางวัลที่ 3
สู ต รมาการองผสมผลไม้ ไ ทย/รางวั ล ชมเชยอั น ดั บ 1
อุปกรณ์รองรับของเสีย (ทวารเทียม) จากยางพารา / รางวัล
ชมเชยอันดับ 2 ขนมหม้อแกงบรรจุกระป๋องและรางวัล
พิเศษ (ภูมปิ ญ
ั ญาไทยดีเด่น) ได้แก่ น�้ำสมุนไพรหมักส�ำหรับ
ขัดส้นเท้าแตก และขนมหม้อแกงเผือกหอมธัญพืชบรรจุ
ถ้วยฟรอยด์
3.6 จั ด งานมหกรรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
(IP Fair 2017) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม
2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Innovation for
Life& Better Future)” เพื่อจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมการจัดแสดงผลงาน
IP Champion และผลงานวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ
และกลุ่ม Start up การจัดพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business
Matching) โดยมีผเู้ ข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน สร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการกว่า 30 ล้านบาท
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3.7 สัมมนา “Industrial 4.0: identification,
Creation, and Management of IP for a coming
industry revolution” ร่วมกับสมาคมการอนุญาตให้ใช้
สิ ท ธิ ป ระเทศไทย เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ า นทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาและแนวทางการอนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ ใ นเชิ ง
กลยุทธ์ เพื่อการต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
อย่างเป็นรูปธรรม
3.8 สั ม ม น า “ I D E กั บ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 จากผลงานทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา” เพื่ อ เผยแพร่ คู ่ มื อ การพั ฒ นาต่ อ ยอด
ผลิตภัณฑ์และการด�ำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น การวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี แนวโน้มในอนาคต การน�ำเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การประเมินศักยภาพผูป้ ระกอบการ
การขยายช่องทางการตลาด และโอกาสทางธุรกิจ ใน
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ แผ่นยาง
ทีม่ กี ลิน่ หอม/สครับและครีมข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่
/ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบละอองลอย และอิฐประดับจาก
เถ้าลอยและกากคอนกรีต เป็นต้น

3.9 สัมมนา “IP Tools: เครือ่ งมือสร้างความส�ำเร็จ
ทางการค้าไทยในอาเซียน” เพื่อสร้างความตระหนักให้
ผู้ประกอบการไทยในการใช้โอกาสทางการค้าและสร้าง
มูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
บุกตลาดในอาเซียน
4. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)
4.1 ผลั ก ดั น ให้ ส หรั ฐ อเมริ ก าประกาศปรั บ
สถานะการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทยภายใต้
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3.3 Workshops for business operators
The DIP held a workshop to train and develop the
capabilities of over 200 business operators in the fields
of marketing, branding, product/service analysis and
feasibility studies, including creative and innovative
thinking.
3.4 Report on technological trends The DIP
prepared an in-depth report on technological trends
for 10 “S-Curve” target industries and potential
commercial applications/benefits, with the assistance
of a business consultant to analyze the supply chain,
each industry’s market demand, technology
characteristics, strengths/weaknesses and related
technological trends in order to boost the competitive
capacity of Thai industries.
3.5 Seminars for SMEs The DIP held
seminars for over 600 people from 64 provinces
representing various Thai small-to-medium size
enterprises (SMEs) on how to add value and differentiate
foods/agricultural products through intellectual property
to fulfill consumer demands. Thirty quality products
from a total of 84 products were selected for national
competition at the Ministry of Commerce on September
22, 2017. Among the seven products receiving awards
were the following: Sparkling Cascara, a carbonated
beverage made from coffee bean husks (1st place); silk
extracted fiber protein-mixed facial sheet mask (2nd
place) and Thai fruits-flavored macaron (3rd place).
Other consolation prizes included a waste receptor
device (permanent artificial) made from rubber (1st
place), a canned “Mor Gaeng” Thai dessert (2nd place)
and special (best Thai wisdom) – herbal oil for scrubbing
cracked heels and “Mor Gaeng taro” Thai dessert cereal
packed in foil cake cups (3rd place).
3.6 The 15 IP Fair The DIP organized the
15 annual IP Fair 2017 (May 4-7, 2017) at the BITEC
exhibition & conference center under the concept of
th

th

“Innovation for Life & Better Future” for the exhibition
and sale of IP products and innovations of IP Champions
and products of state agencies and “start-up”
businesses. The event was a forum to facilitate business
negotiations and business matching that drew over
10,000 people and earned over 30 million baht in
revenue for business operators.
3.7 The “Industrial 4.0: Identification,
Creation and Management of IP for a Coming
Industrial Revolution” seminar The DIP hosted a
seminar entitled “Industrial 4.0: Identification, Creation
and Management of IP for a Coming Industrial
Revolution” in conjunction with the Licensing Association
(Thailand) to disseminate information on intellectual
property, licensing processes and commercial utilization
for added benefits.
3.8 The “IDE and the Shift toward Thailand
4.0 from IP Achievements” seminar The DIP
organized a seminar entitled “IDE and the Shift toward
Thailand 4.0 from IP Achievements” to distribute
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กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301)
ให้ดีขึ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority
Watch List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง
(Watch List: WL) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และ
เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2561 ส�ำนักงานผูแ้ ทนการค้าสหรัฐฯ
หรือ USTR ได้ออกรายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาด
ที่ มี ก ารละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาสู ง ในประเทศคู ่ ค ้ า
ของสหรัฐฯ ประจ�ำปี 2560 (2017 Out-of-Cycle Review
of Notorious Markets) ทั้งตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิด
(Physical Markets) และตลาดออนไลน์ (Online Markets)
โดยในปี นี้ ไม่ ป รากฏชื่ อ ย่ า นการค้ า หรื อ ศู น ย์ ก ารค้ า
ในประเทศไทยเป็น Notorious Markets แม้แต่แห่งเดียว
ถือเป็นครัง้ แรกในรอบ 10 ปี นอกจากนี้ ในรายงานดังกล่าว
USTR ยังชื่นชมความมุ่งมั่นในการด�ำเนินการของรัฐบาล
ไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
4.2 เพื่อให้ไทยคงสถานะในบัญชี WL หรือ
ถู ก ปลดออกจากบั ญ ชี WL (ไม่ อ ยู ่ ใ นบั ญ ชี ใ ดเลย)
และเป็นประเทศที่ไม่มีตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาสูง (Notorious Markets) คณะรัฐมนตรี
ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2561 และวั น ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2561 มอบหมายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา รวม 12 หน่วยงาน ได้แก่
● กอ�ำเภอรมน./ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
/กองทัพบก / กองทัพเรือ / DSI / กรมศุลกากร / กระทรวง
DE / ส�ำนักงานคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ / ปปง. / กสทช. / อย. และกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ด�ำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเคร่งครัด ทั้งตลาด
ทีม่ กี ารขายสินค้าละเมิด (Physical Markets) ตลาดออนไลน์
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(Online Markets) รวมทั้ง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ในรูปแบบอื่น ได้แก่ การละเมิดลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก และการผลิต/น�ำเข้า/จ�ำหน่าย หรือ
มีไว้เพื่อจ�ำหน่ายหรือรับติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
โดยไม่ได้รับอนุญาต
● โดยให้ ส ่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ทัง้ ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และท้องถิน่ ช่วยกันสอดส่อง
ดูแลไม่ให้มีการจ�ำหน่ายสินค้าละมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ในพื้นที่ของตน และหากพบการจ�ำหน่ายสินค้าละเมิดฯ
ให้พิจารณาด�ำเนินมาตรการทางปกครองตามขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด

4.3 เร่งรัดติดตามผลการด�ำเนินการปราบปราม
การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีรองนายก
รัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ดังนี้
1) ประชุมหารือด้านการป้องกันและปราบ
ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองอ�ำนวย
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ�ำเภอรมน.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
บูรณาการการท�ำงานและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตั ิ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
2) จัดตั้งกองอ�ำนวยการร่วมปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property
Enforcement Center: IPEC) รวม 5 พืน้ ที่ ได้แก่ ศูนย์การค้า
MBK / ตลาดนัดจตุจักร / ตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้ว /
หาดกะรน และหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อด�ำเนินการ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศูนย์การค้า
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handbooks on how to add value to products and use
intellectual property to drive businesses. Examples
include analyzing industries, technology, future trends,
commercial applications of technologies, evaluation of
business operators, expanding market distribution
channels and business opportunities for 20 intellectual
property products such as aromatic rubber sheets,
jasmine rice/rice berry scrubs and cream, disinfectant
spray, decorative bricks made from fly ash and scrap
concrete .

3.9 The “IP Tools for Business Success in
ASEAN” seminar The DIP held a seminar entitled
“IP Tools for Business Success in ASEAN” – to help
Thai business operators seize trade opportunities and
add value to products and services through intellectual
property in the ASEAN market.
4. Enforcement
4.1 The role in pushing for the improvement
in Thailand’s status on intellectual property
protection in the USTR’s Special 301 Report Thailand
was removed from the Priority Watch List (PWL) to the
lower Watch List (WL) on December 15, 2017. In
addition, the Office of the United States Trade
Representative (USTR) on January 11, 2018, issued
the “2017 Out-of-Cycle Review of Notorious Markets”
report for both physical and online markets. For the
first time in the past ten years, the report did not include
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any Thai shopping areas/centers. In its report, the USTR
also praised the Thai government for its commitment
in tackling of the problem of intellectual property
infringements in Thailand.
4.2 On January 23, 2018 and February
27, 2018, the Thai Cabinet instructed the following
12 state agencies to regularly and strictly enforce
intellectual property laws and suppress violations
of intellectual property rights in both physical and
online markets, including unauthorized sale /
distribution of copyrighted TV / cable TV programs and
illegal imports / sale of cable TV signal decoding devices
as a means of ensuring that Thailand remains on the
Watch List (WL) or is removed from the WL list altogether
and is not included in the Notorious Markets:
● The Internal Security Operations
Command (ISOC), Thailand National Police Department
(TNPD), Royal Thai Army (RTA), Royal Thai Navy (RTN),
Department of Special Investigation (DSI), Department
of Excise (DE), Intellectual Property and International
Trade Court Division, Anti-Money Laundering Office
(AMLO), Office of The National Broadcasting and
Telecommunications Commission, Food and Drug
Administration (FDA) and Department of Intellectual
Property (DIP)
● State agencies and state enterprises
nationwide helped monitored sales of infringing goods
in areas under their supervision and proceeded with
enforcement procedures under their respective scopes
of authority as specified by the law when required. 		
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หรือย่านการค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง
โดยร่วมกับศูนย์การค้า / ต�ำรวจกองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(ปอศ.) และตัวแทนภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ ด�ำเนินการ
ตรวจสอบจับกุมด�ำเนินคดีร้านค้าที่จ�ำหน่ายสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
3) อบรมสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจแก่
ผู้ค้าและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาอย่างจริงจัง
4) ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมาย โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกับ
ส� ำ นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ให้ ร ายงานผล
การด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ใน 3 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ (1) การตรวจสอบ
พื้นที่ที่น่าสงสัยว่าจะมีการจ�ำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา (2) ผลการจับกุมร้านค้าที่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา และ (3) ผลการจัดกิ จกรรมรณรงค์ ส ร้ าง
จิตส�ำนึกไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่
5) ประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
และผลักดันการปรับกฎระเบียบ เพือ่ ปราบปรามการละเมิด
ในท้องตลาด ทัง้ พืน้ ที่ Notorious Markets พืน้ ทีส่ แี ดง พืน้ ที่
สีเหลือง และพืน้ ทีท่ วั่ ไป และแจ้งเตือน/เอาผิดเจ้าของพืน้ ที่
มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
● ผลการประสานการปราบปราม
ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา (ชุดจรยุทธ์ ชุดระดมปราบปราม
และชุดตรวจสอบประเมินผล) (มกราคม 2560 - ธันวาคม
2560) จับกุม/ตรวจยึดได้ 1,397 คดี ยึดของกลางได้
1,731,825 ชิ้น
		 ● ผลการปราบปรามในภาพรวม
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
กรมศุลกากร (มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560) จับกุมและ
ตรวจยึดได้รวม 7,548 คดี ยึดของกลางได้ 3,232,486 ชิ้น
		 ● ผลการปราบปรามผู้กระท�ำละเมิด
รายใหญ่ (มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560) มีการจับกุม
แหล่งเก็บ และร้านค้าส่ง รวม 47 คดี ผู้ต้องหา 64 คน
ยึดของกลางได้ 2,325,860 ชิ้น
6) จัดท�ำคู่มือรณรงค์ไม่ให้มีการค้าขาย
สินค้าละเมิด โดยได้จัดส่งไปให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
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น�ำไปแจกจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการแล้ว
เพื่อแจ้งให้ทราบการด�ำเนินการเอาผิดอย่างจริงจัง
4.4 ประชุ ม อบรม สั ม มนา และเสวนา
ทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ
เกีย่ วกับกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาทางปัญญา
ให้กบั เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ผูป้ ระกอบการ
นักธุรกิจ นักคิดสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป ทั้ ง ในส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ

1) ประชุมหารือและรับฟังความเห็นจาก
ภาคเอกชนของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญีป่ นุ่ และสาธารณรัฐ
เกาหลี เรื่อง “การคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาระบบ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ
การคุ ้ ม ครองและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาของไทยกับประเทศคู่ค้าส�ำคัญ
2) สัมมนา หัวข้อ “การตรวจสอบสินค้า
ของแท้กับสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (How to
Distinguish Counterfeit Product)” ร่วมกับองค์การส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และกระทรวง
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มทักษะ
และความรู ้ ใ นการตรวจสอบสิ น ค้ า ละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
3) สัมมนา หัวข้อ “การแยกแยะสินค้าจริง
และสินค้าปลอม” ร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริมการค้าและ
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4.3 The DIP expedited intellectual property
violation crackdown activities through the Subcommittee on Suppression of Intellectual Property
Rights Infringements chaired by the Deputy Prime
Minister, General Prawit Wongsuwan, as follows:
1) The DIP held a meeting to discuss
the prevention and tackling of intellectual property
violations with the Internal Security Operations
Command (ISOC) as well as related state and private
agencies. The purpose was to integrate efforts and
improve effectiveness in monitoring and combating
intellectual property infringements.
2) The DIP established the Intellectual
Property Enforcement Center (IPEC) to monitor the
following five areas: MBK Shopping Center, Chatujak
Market, Rong Kluea Market, Sa Kaeo Province, Karon
Beach and Patong Beach, Phuket Province. The
purpose of the center is to curb and suppress
infringements of intellectual property rights at markets/
shopping centers known for sales/distribution of pirated/
copyright-protected goods. The Economic Crime
Suppression Division police and private sector
representatives inspected and took legal actions against
vendors of infringing goods.
3) The DIP held a seminar to provide
knowledge/understanding to traders/vendors and
intellectual property rights (IP rights) enforcement officers
on intellectual property laws and the Thai government’s
policies and strong determination to combat IP rights
violations.
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4) The DIP coordinated with the IP rights
enforcement agency and provincial commerce offices
nationwide to report on achievements in tackling IP
rights violations, especially in the following three key
areas: (1) inspection of suspicious/potentially pirated/
copyright-protected goods sales/distribution areas; (2)
successful arrests of vendors selling pirated goods in
violation of IP rights laws; (3) evaluation of the
effectiveness of events held to promote awareness and
understanding about IP rights protection and combating
IP rights violations.
5) The DIP coordinated with IP rights
enforcement agencies and pushed for revision of related
laws to facilitate effective suppression of IP rights
violations in the Notorious Markets in the red/yellow
zones and other areas. Enforcement officials were
notified to take responsibility for IP rights violations in
their respective areas under their supervision. The
following are the results achieved through their
coordinated efforts in combating IP rights violations:
● The DIP and enforcement
agencies coordinated IP rights inspection and
suppression activities from January to December 2017.
This led to 1,397 arrest cases and confiscation of
1,731,825 pirated items.
		 ● The overview of pirated goods
suppression of the Thailand National Police Department,
Department of Investigation and Customs Department
from January to December 2017 resulted in 7,548 arrest
cases and seizure of 3,232,486 pirated items.
		 ● 47 major suppression cases of
pirated goods from January to December 2017 led to
the arrest of 64 suspects and seizure of 2,325,860
items.
6) The DIP sent out booklets to provincial
commerce offices nationwide for distribution to vendors
and business operators in order to discourage them
from selling infringing goods and inform them of the
penalties.
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การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิร์ ะหว่างส�ำนักงานลิขสิทธิ์
ญี่ปุ่นกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย
6) สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาทักษะ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการด�ำเนินคดี
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในชัน้ เจ้าพนักงานต�ำรวจและพนักงาน
อั ย การ ตลอดจนสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในแนวทาง
การตรวจสอบสินค้าของจริงและของปลอมให้กบั เจ้าหน้าที่
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
การลงทุนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea TradeInvestment Promotion Agency – KOTRA) เพื่อเผยแพร่
ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารตรวจสอบสินค้าปลอม และเลียนแบบ
สินค้าของเกาหลีใต้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงาน
การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ กรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักอัยการ
สูงสุด และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

4) สั ม มนา หั ว ข้ อ “How to Identify
Copyright Violations and Distinguish Counterfeit
Products” ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจ�ำ
ประเทศไทย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคใน
การตรวจสอบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ
เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กรมศุลกากร
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
5) สัมมนาลิขสิทธิ์ ญี่ปุ่น-ไทย ประจ�ำปี
2561 เรื่ อ ง “Measures Against Online Copyright
Infringement” ร่วมกับส�ำนักงานลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น เพื่อสร้าง
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจตลอดจนแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ความคิ ด เห็ น ด้ า นการคุ ้ ม ครองงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละ

4.5 รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกในการเคารพสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาในทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด
“Stop Piracy Buy Original Now หยุดละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ทั้งในส่วน
ภูมิภาค และส่วนกลาง เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก และ
ค่ า นิ ย มให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การสร้างสรรค์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และไม่ละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปั ญ ญา ตลอดจนจั ด ท� ำ Digital Media รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินทั่วประเทศ รวมทั้ง สื่อ Social
Media โดยมีจ�ำนวนผู้เข้าชมแฟนเพจของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ใน Facebook เพิม่ จาก 10,500 คน เมือ่ 31 ตุลาคม
2558 เป็น 210,546 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561)
5. ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indication: GI)
ส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
สร้างความเข้าใจกับชุมชน และผู้ผลิต เร่งขึ้นทะเบียน GI
ไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และ
ผลักดันให้มีระบบควบคุมมาตรฐานและรักษาคุณภาพ
สิ น ค้ า GI ตลอดจนส่ งเสริ ม การตลาดสิ น ค้ า GI เพื่ อ
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4.4 The DIP held meetings, seminars,
forums to promote better understanding about
intellectual property (IP) laws, prevention and
suppression of IP rights infringements for enforcement
agencies, business operators, IP creators/inventors,
students and the general public nationwide, including
the following:
3) The DIP held a seminar entitled
“Segregating Genuine from Fake Merchandise” in
conjunction with the Korea Trade-Investment Promotion
Agency (KOTRA) to educate representatives from Thai
IP rights enforcement agencies, such as the Department
of Special Investigation, Thailand National Police
Department, Office of the Attorney General and
Department of Intellectual Property, on how to
differentiate genuine Korean products from counterfeit
goods.

1) The DIP held a meeting for discussion,
exchanges of opinions, offering of suggestions from
the U.S., European, Japanese and South Korean private
sectors on IP rights protection, suppression and
enforcement of IP rights violations. The objectives were
to promote stakeholder engagements, especially with
those from Thailand’s major trading partners, and to
appropriately develop the intellectual property system.
2) The DIP hosted a seminar entitled
“How to Distinguish Counterfeit Products” in conjunction
with the Japan External Trade Organization (JETRO)
and Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry
to improve Thai enforcement officials’ skills in detecting
IP rights violations.

4) The DIP hosted a seminar entitled
“How to Identify Copyright Violations and Distinguish
Counterfeit Products” in conjunction with the Royal
Danish Embassy in Thailand to share experiences and
tips on how to inspect goods to detect IP rights
violations with Thai IP rights enforcement agencies,
namely the Customs Department, Economic Crime
Suppression Division, Metropolitan Police Bureau,
Department of Special Investigation and Department of
Intellectual Property.
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สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า สร้ า งความมั่ น คงและ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

5.1 ปั จ จุ บั น ประเทศไทยให้ ค วามคุ ้ ม ครอง
สินค้า GI ไทยและต่างประเทศ รวม 103 รายการ
เป็นสินค้า GI ไทย รวม 87 รายการ 59 จังหวัด และ
ขึน้ ทะเบียน GI ของต่างประเทศ รวม 16 รายการ 8 ประเทศ
โดยในช่ ว งเดื อ นเมษายน 2560 – กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
กรมทรัพย์สินทางปัญญาด�ำเนินการขึ้นทะเบียน GI ไทย
เพิ่มขึ้นอีก 8 รายการ ใน 8 จังหวัด ได้แก่ กาแฟเทพเสด็จ
(จังหวัดเชียงใหม่) / ส้มโอหอมควนลัง (จังหวัดสงขลา) /
ล�ำไยเบี้ยวเขียวล�ำพูน / สับปะรดตราดสีทอง / มะพร้าว
น�้ำหอมราชบุรี / แห้วสุพรรณ / ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี
และกล้วยไข่กำ� แพงเพชร และขึน้ ทะเบียน GI ของต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นอีก 2 รายการ ได้แก่ ชาซานเตวี๊ยดหมกเจิว และ
อบเชยวันเอียน ของประเทศเวียดนาม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารขึน้ ทะเบียน
GI ไทยในต่างประเทศเพิ่มอีก 6 รายการ ใน 3 ประเทศ
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 รายการ คือ ข้าวหอมมะลิ
ทุง่ กุลาร้องไห้ / มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยาม
ปากพนัง/เวียดนาม 2 รายการ คือ มะขามหวานเพชรบูรณ์
และผ้าไหมยกดอกล�ำพูน และกัมพูชา 1 รายการ คือ กาแฟ
ดอยตุง
5.3 ลงพื้นที่ส่งเสริมการจัดท�ำค�ำขอ GI ไทย
เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ รวม 7 รายการ 7 จังหวัด
ได้แก่ มะม่วงน�้ำดอกไม้ (จังหวัดสระแก้ว) / จ�ำปาดะสตูล
/ กาแฟกระบี่ / ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง / เครือ่ งปัน้ ดินเผา
ด่านเกวียน (จังหวัดนครราชสีมา) / มะม่วงยายก�่ำ (จังหวัด
นนทบุรี) และข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย
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5.4 ผลักดันการรับรองมาตรฐานและรักษา
คุณภาพสินค้า GI ในระดับสากล เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่
และสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในและต่ า ง
ประเทศ ทั้งในระดับ External Control รวม 3 รายการ
ได้แก่ ข้าวแต๋นล�ำปาง/ชามไก่ล�ำปาง และชาเชียงราย
และระดับ Internal Control รวม 20 รายการ ได้แก่ กาแฟ
ดงมะไฟ / เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาเกาะเกร็ ด / เนื้ อ โคขุ น
โพนยางค�ำ / ส้มสีทองน่าน/ญอกมละบริน่าน / สับปะรด
ห้วยมุ่น / มะนาวเพชรบุรี / สับปะรดท่าอุเทน / ลิ้นจี่
นครพนม / ปลาแรดลุ่มน�้ำสะแกกรังอุทัยธานี / มะยงชิด
นครนายก / มะปรางหวานนครนายก / ส้มโอท่าข่อย
เมืองพิจติ ร / ข้าวไร่ลมื ผัวเพชรบูรณ์ / ข้าวหอมมะลิสรุ นิ ทร์
/ ทุเรียนป่าละอู / กล้วยเล็บมือนางชุมพร / ข้าวเหลืองปะทิว
ชุมพร / กาแฟเขาทะลุ และมุกภูเก็ต
5.5 สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปี
เช่น งาน GI Market / IP Fair / THAIFEX World of Food
Asia / OTOP Midyear และ Local Economy 4.0
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชนกว่า 150 ล้านบาท และสร้างมูลค่า
ทางการตลาดสูงถึง 3,990 ล้านบาท
5.6 ท�ำความร่ ว มมื อ กั บ Modern Trade
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สนับสนุนสินค้า GI เพื่อสร้าง
ความแตกต่างให้ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยจัดให้มีมุมจ�ำหน่าย
สินค้า GI ไทย (GI Corner) อย่างถาวร ในเซ็นทรัลฟู้ด
และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต 100 สาขา เช่น เชียงใหม่
เชียงราย ล�ำปาง ลพบุรี จันทบุรี พัทยา ภูเก็ต และหาดใหญ่
เป็นต้น โดยตั้งเป้าขยายจุดจ�ำหน่าย GI Corner ให้ครบ
ทุกสาขาทั่วประเทศ
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nationwide and social media such as DIP’s Facebook
page which continues to attract rising numbers of
visitors (10,500 on October 31 2015 to 210,546 visitors
as of March 22, 2018).
5. Geographical Indication (GI)

5) In 2018, the DIP and the Japan
Copyright Office (JCO) hosted a seminar entitled
“Measures Against Online Copyright Infringement” to
build awareness and understanding as well as to share
experiences and opinions on the protection of
copyrighted works and the suppression of copyright
infringements among officials from the JCO and the
Thai law enforcement agencies.

6) The DIP held a workshop to improve
the skills, capabilities and expertise of police officers
and prosecutors in taking legal action against IP rights
violators, as well as guidelines for IP rights enforcement
officials pertaining to the inspection/detection of pirated
goods.
4.5 A campaign to raise awareness about
respects for intellectual property rights in all sectors
The DIP held a campaign to promote awareness among
the general public nationwide in respecting IP rights
and avoiding IP rights violations under the theme, “Stop
Piracy, Buy Original Now”. Other activities include public
relations activities through digital media at airports

The DIP promotes the concept and value of GI
registration for manufacturers of goods in communities
nationwide. This includes registering of Thai GIs
domestically and in foreign countries and pushing for
consistent quality control of GI goods, as well as the
marketing of GI goods to add value to the products
and ensure long-term revenue flow for both communities
and manufacturers.
5.1 Thailand currently provides protection
for the total of 103 Thai and foreign GI products.
Of these, 87 are Thai GIs from 59 provinces and
16 are foreign GIs from eight countries. During April
2017 – February 2018, the DIP registered eight more
Thai GIs from eight provinces, namely, Thep Sadet
coffee (Chiang Mai Province), Hom Kuan Lang pomelos
(Songkhla Province), Biao Khiao longans (Lamphun
Province), Talad Si Thong pineapples, Nam Hom
(fragrant) coconuts (Ratchaburi Province), water
chestnuts (Suphan Buri Province), jasmine rice (Ubol
Ratchathani Province) and golden bananas (Kamphaeng
Phet Province). In addition, two more foreign GIs were
registered, which were Shan Tuyet Mocchau tea and
Wang Ian cinnamon from Viet Nam.
5.2 The DIP promotes and supports
registrations of six more Thai GIs in three foreign
countries, which are – China (Thung Gula Rong Hai
jasmine rice, Petchabun sweet tamarind, Siam Pak
Panang pomelos),Vietnam (Petchabun tamarind and
Lampun Thai silk) and Cambodia (Doi Thung coffee).
5.3 The DIP visited seven provinces to
promote the registration of seven goods as follows:
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นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายช่วงเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา ได้ต่อยอดสินค้า GI สู่
กระเช้าของขวัญปีใหม่ เป็นครัง้ แรกกว่าหมืน่ กระเช้า อีกทัง้
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้า GI เพื่อน�ำไปจัดกระเช้า
ของขวัญในแบบของตัวเอง ในราคาที่พึงพอใจ โดยมั่นใจ
ได้วา่ จะได้รบั สินค้า GI สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากแหล่งผลิตต้น
ก�ำเนิด ซึง่ สามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง
5.7 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้ได้รับ
สินค้าที่มีคุณภาพ รวม 14 รายการ ได้แก่ ผ้าคราม
ธรรมชาติสกลนคร/ผ้าไหมมัดหมีช่ นบท/ชามไก่ล�ำปาง/ศิลา
ดลเชียงใหม่/ล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทองล�ำพูน/ข้าวเจ๊กเชย
เสาไห้/ข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้/กล้วยเล็บมือนางชุมพร/
ขนมหม้อแกงเมืองเพชร/ทุเรียนปราจีน/ส้มโอท่าข่อยเมือง
พิจติ ร/สับปะรดบ้านคา/สับปะรดภูแลเชียงราย และหมูยา่ ง
เมืองตรัง
6. ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources:
GRs) ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ (Traditional Knowledge:
TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
(Traditional cultural expressions: TCEs)

6.1 แต่งตั้งคณะท�ำงานวางระบบฐานข้อมูล
กลางด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources:
GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK)
และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional
Cultural Expressions: TCEs) โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นประธาน เพื่อศึกษา และก�ำหนดแนวทาง
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ในการวางระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรพันธุกรรม
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดัง้ เดิม
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์
ได้จริง รวมทัง้ แนวทางในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อด�ำเนินการ
6.2 เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO General Assembly:
WIPO GA) ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม
2560 ณ ส�ำนักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
เพือ่ พิจารณาการต่ออาณัตกิ ารท�ำงานของคณะอนุกรรมการ
เตรียมการประชุม WIPO Intergovernmental Committee
on Intellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IGC) โดย
ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่รวมถึงกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
เห็นด้วยในหลักการให้มกี ารต่ออาณัตกิ ารท�ำงานของ WIPO
IGC ออกไปอีก 2 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) เพื่อให้การเจรจา
ข้อบทด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural
Expressions: TCEs) น�ำไปสู่การบรรลุความตกลงที่เป็น
ตราสารกฎหมายระหว่างประเทศ (international legal
instrument(s))
6.3 เข้าร่วมการประชุม WIPO IGC ด้านการ
แสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบดั้ ง เดิ ม (Traditional
cultural expressions: TCEs) ครัง้ ที่ 34 เมือ่ วันที่ 12 – 16
มิถุนายน 2560 ณ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม และส�ำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อ
พิ จ ารณาร่ า งข้ อ บทการแสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบ
ดั้ ง เดิ ม (TCEs) ในประเด็ น ส� ำ คั ญ อาทิ การป้ อ งกั น
การยักยอกใช้ ดัดแปลง และการใช้ TCEs / ขอบเขต
การคุ้มครอง/การแบ่งปันผลประโยชน์ และการบริหาร
จัดการสิทธิใน TCEs ตลอดจนการพิจารณาต่ออาณัติ
และแผนการท� ำ งานของ WIPO IGC ต่ อ ไปอี ก 2 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2562)
6.4 ประชุมหารือร่างกรอบเจรจาการประชุม
คณะกรรมการร่ ว มระหว่ า งรั ฐ ว่ า ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น
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Chumporn Pa La-Ou durians, Chumporn lady finger
bananas, Chumporn Tawil yellow rice, Phuket Khao
Talu coffee and pearls.

Dok Mai mangoes (Sa Keow Province), Champadak,
or Artocarpus champeden (Satul Province), coffee (Krabi
Province), Gra Talay Noi Catfish (Phattalung Province),
Dan Kwian earthen pottery (Nakorn Ratchasima
Province), Yai Gam mangoes (Chantaburi Province) and
Kiew Ngu glutinous (sticky) rice (Chiang Rai Province).

5.4 The DIP pushed for quality certification
and control standards in line with international GI
standards to earn the confidence of local and
foreign consumers. This includes both external and
internal controls. External control pertains to the
following three items: rice crackers and ceramic bowls
from Lampang and tea from Chiang Rai. The internal
control covers the following 20 items: Mai Fai coffee,
Koh Gred earthern pottery, Khun Pon Yang Kam beef,
Nan Si Thong oranges, Yok Mlabri Nan, Huay Moong
pineapples, Petchaburi limes, Tha Utain pineapples,
Nakorn Phanom lynchees, Sa Kae Rung watershed
raid fish from Uthai Thani, Nakorn Nayok plumage and
sweet plum mangoes, Pichit Tha Koy pomelo,
Petchaboon Leum Poor rice, Surin jasmine rice,

5.5 The DIP continues to create market
opportunities for communities and provincial
business operators, such as the GI Market / IP Fair
/ THAIFEX World of Food Asia / OTOP Mid-year and
Local Economy 4.0 earning over 150 million baht for
communities and 3.99 billion baht in market value.
5.6 The DIP joined in ‘modern trade’ events
such as Central Food Retail to promote and
differentiate GI goods by setting up a permanent GI
Corner for GI goods at each of the 100 branches of
Central Food Retail and Tops Supermarket in provinces
such as Chiang Mai, Lampang, Lopburi, Chantaburi,
Pattaya, Phuket and Hat Yai. The plan is to establish
a GI Corner at each Central Food Retail and Tops
Supermarket branch nationwide.
To boost sales opportunities in late 2017 during
the New Year festival, the DIP promoted the inclusion
of GI merchandise in over 10,000 New Year gift baskets,
including gift baskets for which consumers select
preferred items at the desired prices, quality and
declared source of origin. This should boost income
for farmers and widen their sources of revenue.
5.7 The DIP assisted business operators
in developing products and packaging to add value
and provide wider selection of quality products for
consumers. Fourteen of these products were Sakon
Nakhon Kram fabric, Mud Mee silk, Lampang ceramic
bowls, Chiang Mai Celadon, Lamphun dried gold
textured longans, Jek Choey Sao Hai rice, Thung Gula
Rong Hai jasmine rice, Chumporn lady finger bananas,
Petchaburi Khanom Mor Gaeng dessert cakes,
Prachinburi durians, Tha Koiy Phichit pomelos, Ban Ka
pineapples, Chiang Rai Pu Lae pineapples and Trang
grilled pork.
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ทางปัญญาด้วยทรัพยากรพันธุกรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (WIPO
Intergovernmental Committee on Intellectual
Property and Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore: WIPO IGC) เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2561 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 หน่วยงาน
อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงมหาดไทย /
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
/ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) / ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และส�ำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อ
พิ จ ารณาปรั บ ร่ า งกรอบการเจรจา WIPO IGC โดยมี
สาระส�ำคัญของร่างกรอบเจรจาที่ครอบคลุมในประเด็น
การป้องกันการละเมิดและการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม และ
การได้รบั ความยินยอม การแบ่งปันผลประโยชน์ ทรัพยากร
พันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
6.5 เสนอ เรื่อง กรอบเจรจาการประชุมคณะ
กรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ด้ ว ยทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรม ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
การแสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบดั้ ง เดิ ม (WIPO
Intergovernmental Committee on Intellectual
Property and Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore: WIPO IGC) ภายใต้กรอบ
องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก ตามทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่
องค์การทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO General Assembly:
GA) ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 2 – 11 ตุลาคม 2560 มีมติเห็น
ชอบให้มกี ารต่ออาณัตแิ ละแผนการท�ำงานของ WIPO IGC
ต่อไปอีก 2 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) เพือ่ ให้คณะผูแ้ ทนเจรจา
ของไทยสามารถใช้เป็นพืน้ ฐานในการเจรจาประชุม WIPO
IGC หรือจนกว่าจะสรุปผลการเจรจา WIPO IGC ได้ หรือ
จะมีการเปลีย่ นแปลงสาระส�ำคัญของการเจรจาอย่างมีนยั
ส�ำคัญ
6.6 คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกรอบ
เจรจาการประชุม WIPO IGC เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561
ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เสนอ
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โดยคณะรัฐมนตรีได้มคี วามเห็นให้กระทรวงพาณิชย์ด�ำเนิน
การเจรจาบนพื้ น ฐานของนโยบายรั ฐ บาลในการห้ า ม
ท�ำการผลิตสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) เชิงพาณิชย์
และเน้นการคุม้ ครองในการปกป้องภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
ทรั พ ยากร ความหลากหลายทางชี ว ภาพของชุ ม ชน
ทั้งในด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
6.7 ประชุ ม คณะท�ำงานเตรี ย มการประชุ ม
WIPO IGC ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (GRs) ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรมวิชาการ
เกษตร เพือ่ เตรียมการเจรจา และก�ำหนดท่าทีไทยทีช่ ดั เจน
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศด้านทรัพยากร
พันธุกรรม ส�ำหรับเข้าร่วมประชุม WIPO IGC ครั้งที่ 35
ที่ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
ณ ส�ำนักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
การจัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกให้กับบุคลากร เพื่อ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และกิจกรรม Corporate
Social Responsibility: CSR ประจ�ำปี 2560

1. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ ในการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
2. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู ้
และร่วมป้องกันการปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ที่ส่งผลกระทบกับระบบราชการ เมื่อวันที่ 24 - 25
พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
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6. Genetic Resources (GRs) Traditional
Knowledge (TK) and Traditional cultural
expressions (TCEs)

6.1 Establishing a working group for the
establishment of a central database for Genetic
Resources (GRs), Traditional Knowledge (TK) and
Traditional Cultural Expressions (TCEs) Chaired by
the DIP director-general, the working group’s objective
is to study and lay an operational, effective single
standard framework for the central database system
for Genetic Resources (GRs), Traditional Knowledge
(TK) and Traditional Cultural Expressions (TCEs). This
will also serve as a guideline for requesting budgetary
allocations to support the project.
6.2 Attending the 57th WIPO General
Assembly The DIP participated in the 57th WIPO
General Assembly on September 30 – October 6, 2017
at the WIPO headquarters in Geneva, Switzerland. The
Assembly considered the renewal of the mandate of
the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge
and Folklore (WIPO IGC). The majority of Member
States, including developed countries, agreed in
principle to renew WIPO IGC’s mandate for the next
two years (2018 – 2019). The goal was to support the
negotiation on Genetic Resources (GRs), Traditional
Knowledge (TK) and Traditional Cultural Expressions
(TCEs) with a view to reaching an agreement on a
text(s) of an international legal instrument(s).
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6.3 Attending the 34th WIPO IGC meeting
on TCEs Accompanied by representatives from the
Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture and Office
of the Attorney General, the DIP participated in the 34th
WIPO IGC meeting on Traditional Cultural Expressions
(TCEs) on June 12-16, 2017 at WIPO in Geneva,
Switzerland. The meeting considered the draft texts
pertaining to TCEs, especially major issues such as
protection against unauthorized use/modification and
the use of TCEs, scope of protection and sharing of
benefits and TCEs rights management as well as the
renewal of WIPO IGC’s mandate and its work plan for
another two years (2018-2019).
6.4 Holding the meeting to discuss the
terms of the framework for negotiations in the WIPO
Intergovernmental Committee on Intellectual
Property and Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore (WIPO IGC) The meeting
was held on February 2, 2018 with 20 related agencies
including the following: Ministry of Culture, Ministry of
Agriculture and Cooperatives, Ministry of Natural
Resources and Environment, Ministry of Health, Ministry
of Industry, Ministry of Interior, Office of the Council of
State, Office of the Attorney General, Princess Maha
Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public
Organization), National Center for Genetic Engineering
and Biotechnology, Biodiversity-Based Economy
Development Office (Public Organization). The major
issues discussed included protection against
infringements and inappropriate actions and obtaining
permission, sharing benefits from genetic resources,
traditional knowledge and traditional cultural expressions.
6.5 Submission for approval of the
negotiation framework for the WIPO Intergovernmental
Committee on Intellectual Property and Genetic
Resources, Traditional Knowledge and Folklore
(WIPO IGC) As the 57th WIPO General Assembly (GA)
held during October 2-11, 2017, resolved to renew the
mandate of the WIPO IGC and its work plan for another
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6. จัดกิจรรมมอบความสุข สนุกสนาน และ
มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียน โดยนายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ได้อา่ นสารนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ในงานวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดต�ำหนักใต้
จังหวัดนนทบุรี

3. อบรมข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา เพื่อสร้างจิตส�ำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี และ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ในสังคมไทย ในเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” พร้อมทั้ง
ศึกษาดูงานรูปแบบกลโกง การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
4. ฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2560 – 9 เมษายน 2560 เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการเป็น
ข้าราชการ และปลูกจิตส�ำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี
การปฏิบัติงานด้วยความโปรงใส่ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน
5. สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ปลู ก และ
ปลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก ในการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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two years (2017-2018), the negotiation framework was
required to allow Thai negotiators to participate in WIPO
IGC negotiations. .
6.6 Cabinet approval of the WIPO ICG
negotiation framework The Thai Cabinet approved
the WIPO IGC negotiation framework on March
13, 2018, as proposed by the DIP, the Ministry of
Commerce. The Cabinet agreed to allow the Ministry
of Commerce to proceed with the negotiations based
on the Thai government’s policy in opposing the making
of genetically modified organisms (GMOs) for commercial
purposes. The Cabinet also stressed the importance
of protecting traditional knowledge and resources and
biodiversity of communities in terms of gaining access
and sharing of benefits.
6.7 On February 16, 2018, the DIP and the
working committee of WIPO IGC held the first
meeting for 2018 to discuss genetic resources (GRs)
issues at the Department of Agriculture. The purpose
was prepare for negotiations at the 35th WIPO IGC
(March 19-23, 2018) in Geneva, Switzerland. The aim
was to clearly specify Thailand’s stance and protect
Thailand’s best interests regarding genetic resources.
The DIP hosted an anti-corruption
awareness campaign and Corporate
Social Responsibility (CSR) activities
in 2017 as follows:
1. The DIP participated in volunteering
activities related to the Royal Cremation Ceremony for
the late King Bhumibol Adulyadej at Bua Kwan temple
in Nonthaburi Province on October 20, 2017.
2. The DIP held a workshop on November
24-25, 2017 in Kanchanaburi Province for the
Department’s civil servants and officials with the aim
of enhancing skills/knowledge in combating fraud and
inappropriate activities affecting the civil service.

3. The DIP hosted a seminar entitled “Conflict
of interests” on January 17, 2018, at the Office of the
National Anti-Corruption Commission Anti-Fraud
Museum to raise awareness on corruption in Thai
society and learn about the various types of fraud and
prevention/suppression of fraud.
4. The DIP held a seminar entitled
“Strengthening the Capabilities of Newly-Hired Civil
Servants” (2nd Group) from February 20 to April 9,
2017. The seminar aimed to raise awareness among
civil servants about ethics, integrity, maintaining work
transparency and avoiding conflicts of interests.
5. The DIP hosted a seminar to exchange
views on fraud and raise awareness about the need to
prevent conflicts of interests among civil servants and
officials on April 24, 2017 at the Department of
Intellectual Property.
6. The DIP organized an event to celebrate
the National Children’s Day for students at Wat Tam
Nak Taiy school in Nonthaburi Province where the
Director-General of the DIP, Mr. Thosapone Dansuputra,
conveyed Prime Minister Prayut Chan-o-cha’s message
to the students.

60

ภาพรวม

Overview

ผลการปฏิบัติราชการ

Work Performance, Civil Service Performance

บทความ

Article, Etc.

ภารกิจด้านการต่างประเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ ด� ำ เนิ น ภารกิ จ ด้ า น
การต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาของประเทศ บริ ห ารจั ด การความร่ ว มมื อ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีส่วนร่วมในประเด็นทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาในเวที โ ลก เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
และความตระหนักด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาในเวทีระหว่าง
ประเทศ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการไทยใช้ ท รั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างมูลค่าให้กับ
สิ น ค้ า และบริ ก ารในต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ผลั ก ดั น ให้
ทรัพย์สินทางปัญญาไทยได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม
และแก้ ไขปั ญ หากรณี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของไทย
ถูกละเมิดในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภารกิจ
หลักดังกล่าวมีสาระส�ำคัญโดยสังเขป ดังนี้
1. การด�ำเนินงานภายใต้องค์การระหว่างประเทศ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักของไทยภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organization: WIPO) โดยได้
ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าภายใต้
กรอบการประชุมต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมสมัชชา
ใหญ่ WIPO (WIPO General Assembly) ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส อย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งล่าสุดได้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 ซึ่งอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กล่าวถ้อยแถลงเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานของ WIPO ที่เป็นประโยชน์กับไทย เช่น
การต่ออาณัติการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างรัฐ
ว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (The
WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge
and Folklore: WIPO IGC) การสนับสนุนการยกร่างสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Design Law Treaty) และการจัดตั้งส�ำนักงานสาขาของ
WIPO ในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น
กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ให้ความส�ำคัญและ
เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี TRIPS (TRIPS Council)
ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี แ ละความยื ด หยุ ่ น

ภายใต้ความตกลงทริปส์ของประเทศสมาชิก WTO และ
ร่วมผลักดันการให้สตั ยาบันปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลง
ทริปส์และการสาธารณสุข (Doha Declaration on TRIPS
and Public Health) จนท�ำให้ความตกลงทริปส์ได้รบั การแก้ไข
เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุน่ ให้กบั ประเทศสมาชิกทีไ่ ม่มศี กั ยภาพ
ในการเข้าถึงยาได้ส�ำเร็จในวันที่ 23 มกราคม 2560

ในส่วนของการสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีความตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
น�ำโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาววิบลู ย์ลกั ษณ์ ร่วมรักษ์)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมด้วยเอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจ�ำองค์การการค้าโลกและองค์การ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก ได้ ยื่ น ภาคยานุ วั ติ ส ารเพื่ อ
เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเพื่ออ�ำนวยความสะดวกใน
การจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศ
(Madrid Protocol for the Registration of International
Trademark) ต่ อ ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ WIPO ในวั น ที่ 7
สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการส�ำหรับ
ประเทศไทยในวั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2560 โดยไทย
เป็นสมาชิกล�ำดับที่ 99 ของพิธีสารดังกล่าว การเข้าร่วม
เป็นภาคีพิธีสารมาดริด จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผูป้ ระกอบการไทยในการยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบัน พิธีสารมาดริดครอบคลุม
ประเทศสมาชิกรวม 100 ประเทศ 116 ดินแดน
2. ภารกิจการเจรจาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเวที
ระหว่างประเทศ ทัง้ ทวิภาคี พหุภาคี และระดับภูมภิ าค
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานหลักของ
ไทยที่รับผิดชอบการเจรจาประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และภูมิภาค
ทีส่ ำ� คัญได้แก่ การเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเข้าร่วม
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International Accomplishments of the Department of Intellectual
Property
The Department of Intellectual Property (DIP)
has been performing a very broad range of international
activities during the past year. This includes supporting
of the development of the country’s intellectual property
system internationally, managing international
cooperation in the term of intellectual property, taking
parts in international issues related to intellectual
property, enhance public awareness on intellectual
property in international aspects, supporting Thai
entrepreneurs in utilizing intellectual property as a tool
in creating value-added for goods and services in foreign
markets, ensuring that Thai intellectual properties are
appropriately protected abroad, as well as coordinating
to make sure that the Thai intellectual property rights
infringed abroad are appropriately taken care of.
The achievements of the DIP in this important area
during the past year may be elaborated in detail as follows;

1. Works related to international organizations
concerning intellectual property
The DIP is Thailand’s main organization
representing Thailand under the World Intellectual
Property Organization (WIPO), and it functions this task
affectively over the years by various ways and means
including furnishing expert delegations to take parts in
important meetings in WIPO, Geneva, Switzerland. It
actively and efficiently participated in the most recent
WIPO General Assembly meeting which was held during
30 September – 6 October 2017, where the Director

General of the DIP delivered his speech in supporting
WIPO’s main functions that are of interests to Thailand
including the extension of the mandate for WIPO
Intergovernmental Committee on Intellectual Property
and Genetic Resources, Traditional Knowledge and
Folklore (WIPO IGC), the drafting of the Design Law
Treaty, and the establishment of WIPO’s External
Offices.
The DIP also attaches great importance to the
TRIPS Council setting up under the World Trade
Organization (WTO), and has actively participated in it
with an aim to oversee and ensure the consistency of
laws, regulations and practices imposed by WTO
members with regards to the TRIPS Agreement.
The Department joined efforts with other members in
successfully put forth the Doha Declaration on TRIPS
and Public Health into effect, resulting in amendment
to the TRIPS Agreement in 23 January 2017 so that
the countries with limited capability could get access
to medicines without breaching the Agreement.
With regards to accession to international treaties
concerning intellectual property governed by WIPO, the
Permanent Secretary of Commerce (Ms. Wiboonlasana
Ruamraksa), the Director General of the Department of
Intellectual Property, and the Ambassador Permanent
Representative of Thailand to the WTO and WIPO
submitted Thailand’s instrument of accession to Madrid
Protocol for the Registration of International Trademark
to WIPO’s Director General on 7 August 2017, making
Thailand the 99th member of the Protocol. The Madrid
Protocol became effective to Thailand on 7 November
2017, and since then has been easing Thai entrepreneurs
seeking for trademark protections in member countries
and territories governed by the Protocol. It is worth
mentioned that at present, the Madrid Protocol is
acceded by 100 countries and 116 territories across
the globe.
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การเจรจา WIPO IGC ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลักดัน
การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การแสดงออกทางวัฒนธรรมดัง้ เดิม (GRTKFL) เพือ่ ป้องกัน
การลักลอบใช้ทรัพยากรพันธุกรรม ส่งเสริมการเปิดเผย
แหล่งที่มาของทรัพยากร และการแบ่งปันผลประโยชน์
ที่ เ ป็ น ธรรม ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ทยในฐานะประเทศที่ มี
ความหลากหลายทางชี ว ภาพให้ ค วามส� ำ คั ญ มาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังเข้าร่วม
การเจรจาหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งเป็น
ความตกลงการค้าเสรีที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง ร่วมกับ
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย
เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งข้อบท
ด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาภายใต้ ค วามตกลงดั ง กล่ า ว
ครอบคลุมประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
และมีความซับซ้อนที่สุดที่อาเซียนเคยเจรจากับประเทศ
นอกกลุ่ม ประกอบด้วย 13 เรื่องหลัก รวมมากกว่า 100
ข้ อ บท ปั จ จุ บั น คณะท� ำ งานด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ภายใต้ RCEP ได้ มี ก ารเจรจามาแล้ ว 16 รอบ ซึ่ ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะผลักดันการเจรจาให้ประสบ
ความส�ำเร็จภายในกรอบระยะเวลาและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประเทศไทยในภาพรวมต่อไป
ส� ำ หรั บ การหารื อ ระดั บ ทวิ ภ าคี กรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาได้มกี ารหารือและจัดท�ำรายงานสรุปผลพัฒนา
การด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาของประเทศแจ้งต่อส�ำนักงาน
ผูแ้ ทนการค้าสหรัฐฯ (United States Trade Representative:
USTR) รวมทั้ ง จั ด ให้มีการให้ข ้อ มูล ที่เ กี่ยวข้อ งเพื่อให้
สหรัฐฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ประกอบการพิจารณาจัดอันดับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา
301 พิเศษ ซึง่ เป็นผลให้ USTR ตระหนักถึงพัฒนาการและ
การให้ความส�ำคัญในระดับนโยบายของไทยในการพัฒนา
ระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาซึง่ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย
แนวทางปฏิ บั ติ การแก้ ไขปั ญ หาภาระงานค้ า งของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และการด�ำเนินงานป้องปราม
การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของไทยในภาพรวม
ส่งผลให้ USTR ประกาศเปิดการพิจารณานอกรอบ (Outof-Cycle Review) สถานะการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของไทยในวันที่ 15 กันยายน 2560 และปรับลดไทยลง
จากประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch
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List: PWL) เป็นประเทศทีต่ อ้ งจับตามอง (Watch List: WL)
เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ซึ่ ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องไทยในการ
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความเชื่อมั่น
ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ กี่ ย วกั บ สถานะการคุ ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรฐานสากล
3. การด�ำเนิ น กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ด้ า นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาระหว่างประเทศ
ในปี 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�ำเนิน
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยอย่างครอบคลุมในทุกด้าน ทัง้ การส่งเสริม
การสร้างสรรค์ การพัฒนาระบบการคุม้ ครอง การใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และการป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้มีความร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อย่างรอบด้าน เช่น

เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group
on Intellectual Property Cooperation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนต่อเนื่องภายหลังการเข้าเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในภาพ
รวม การบูรณาการระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาของอาเซียน
และการส่งเสริมการ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอาเซี ย น
ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นเวทีการหารือความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
กับประเทศนอกกลุ่ม เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป
และสหรัฐฯ
●
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2. Works concerning bilateral, multilateral and
regional negotiations
The Department of Intellectual Property is the
main Thai agency responsible for international
negotiations concerning intellectual property in all
forums, including bilateral, multilateral and regional.
Since Thailand is one of the World’s most bio-diverted
countries, the Department’s important tasks in the forum
include representing Thailand in WTO IGC to push forth
the appropriate protection regimes for genetic
resources, traditional knowledge and folklore (GRTKFL)
against misappropriation via introducing the disclosure
of origin and benefit sharing schemes internationally.
The Department of Intellectual Property is taking
part in the negotiation to conclude the Intellectual
Property Chapter under the Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) which is the free trade
agreement initiated by ASEAN and participated by six
of ASEAN dialogue partners namely, Australia China,
India, Japan, Republic of Korea, and New Zealand.
The Intellectual Property Chapter under the agreement
covers a wide range of intellectual property issues, and
arguably the most complicated agreement that ASEAN
has been experiencing. It comprises of thirteen subChapters and more than 100 Articles. The Department
of Intellectual Property has actively taken part in the
Working Group on Intellectual Property under RCEP
where the total of 16 rounds of negotiations have been
committed with a view to conclude the negotiation on
this chapter under the limited timeframe while ensuring
that the outcomes are most beneficial to Thailand.
As for bilateral agreements, the Department of
Intellectual Property has had very productive consultations
with the United States Trade Representative (USTR) to
ensure that the Agency has accurate and up-to-date
information on Thailand’s intellectual property system
in determining Thailand’s status in accordance with the
US Special 301 Report. The DIP also furnished reports
on the latest development of the country’s intellectual
property system including the strong political wills of
Thailand in developing the intellectual property system
of the country in all aspects. The efforts came to a
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success as the USTR upgraded the status of Thailand
concerning intellectual property protection from the
Priority Watch List to the Watch List during its Out-ofCycle Review on September 15, 2017.

3. International Cooperation on Intellectual
Property
In the year 2017, the Department of Intellectual
Property engaged in a number of international
cooperation with its foreign dialogue partners with a
view to share experience and sustainably develop the
intellectual property system of the country in all aspects
namely, the creation, protection, commercialization and
enforcement of IPR. These activities could be illustrated
as follows;
● Participating in the ASEAN Working Group
on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) which
is the forum aimed at facilitating further development
of the intellectual property system in ASEAN after it
had integrated into the ASEAN Economic Community
(AEC) in four strategic goals namely, a more robust
ASEAN IP System including its IP Offices and IP
infrastructures, a development of regional IP platforms
and infrastructures is such a way to contribute to
enhancing the ASEAN Economic Community, a
development of an expanded and inclusive ASEAN IP
Ecosystem, and the enhancement of regional
mechanisms to promote asset creation and
commercialization, particularly geographical indications
and traditional knowledge. The AWGIPC is also the
forum served as the cooperation platform on intellectual
property between ASEAN Member States and foreign
dialogue partners such as Japan, China, Republic of
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กิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค โดย
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะ
ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในกรอบเอเปค
(APEC IPEG) เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางความร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
โดยล่ า สุ ด ได้ น� ำ เสนอที่ ป ระชุ ม ถึ ง การส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปัญ ญาในเชิง พาณิช ย์ข องไทย
ผ่านเว็บไซต์ IP Mart ที่ได้มีการเริ่มด�ำเนินการในรูปแบบ
ใหม่ (re-launch) ที่อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และ
ครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
● กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญายั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ
กั บ การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก งานทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาต่ า งๆ โดยได้ จั ด ท� ำ บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ
ด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญากั บ ส� ำ นั ก งานทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาแห่งสปป. ลาว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
รวมทั้งร่วมออกบูธให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาไทยใน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 25
เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือ
กับส�ำนักงานควบคุมคุณภาพ กักกัน และตรวจสอบสินค้า
เกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ)
●

เพื่อแลกเปลี่ยนการจดทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ระหว่างกัน โดยได้น�ำคณะผู้แทนจีนลงพื้น
ที่ตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้า GI ไทย 3 รายการ ซึ่งเป็นที่
นิยมในประเทศจีน ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
มะขามหวานเพชรบูรณ์ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
เพื่ อ ประกอบการยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ย นในประเทศจี น
ต่อไป
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4. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการท�ำตลาด
สินค้าในต่างประเทศ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
กรณี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไทยถู ก ละเมิ ด ใน
ต่างประเทศ
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ
อย่างมากต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่หน่วยงานด้านการวิจยั และพัฒนา ผูป้ ระกอบการ SME
และประชาชนทั่วไปในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
เครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และ
การท�ำตลาดสินค้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้
จั ด การสั ม มนาภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาอาเซียน 2559 – 2568 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยสามารถใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพือ่ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าและ
บริการของตน รวมทั้งได้รับทราบแนวทางการด�ำเนินการ
ทีเ่ หมาะสมในกรณีทที่ รัพย์สนิ ทางปัญญาของตนถูกละเมิด
ในต่างประเทศด้วยจะเห็นได้ว่าภารกิจของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศมี
ความหลากหลาย ครอบคลุมทุกมิตทิ งั้ ในด้านความสัมพันธ์
กับองค์การด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาของโลก ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาค
ส่งเสริมผู้ประกอบการในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
เครือ่ งมือในการด�ำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จนถึง
การให้ค�ำปรึกษากรณีทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย
ถูกละเมิดในต่างประเทศ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
จะมุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการต่างประเทศ เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
ให้สอดรับกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นต่อไป
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Korea, the European Union, and the United States of
America.
● Participating in the cooperation on intellectual
property under the APEC framework. The Department
of Intellectual Property has actively participated in the
APEC Intellectual Property Expert Group (IPEG)
meetings to enhance the cooperation among APEC
member countries to further develop the IPR regimes.
In the most recent meeting, the representative of
Department of Intellectual Property shared with the
meeting on Thailand’s practices in promoting
commercialization of intellectual property through IP
Mart Website, which was recently re-launched with
more user-friendly functions.
● The Department of Intellectual Property
attaches importance to the cooperation with other
intellectual property offices. It concluded various types
of cooperation documents including the Memorandum
of Understandings (MOUs) and Work Plans with a
number of its partners to secure meaningful cooperation.
More recently on 15 September 2017, the Department
of Intellectual Property successfully concluded the MOU
with the Department of Intellectual Property of the Lao
PDR, and since then has actively participated a number
of cooperation with the Office including setting up the
Thai information booth in the IP Fair event in Vientiane
during 25 April – 1 May 2017. The Department also
maintained a very fruitful cooperation with the General
Administration of Quality Supervision, Inspection and
Quarantine, P.R. China (AQSIQ) in exchanging
protections of GI products between Thailand and P.R.
China. The study visit of AQSIQ to Thailand to explore
the production sites of the three Thai famous GI
products namely, Pakpanang Tabtim Siam Pomelo,
Phetchabun Sweet Tamarind, and Thung Kula Rong-Hai
Thai Hom Mali Rice has proven to be a success, and
the registration for protection of such GIs in P.R. China
is currently underway.
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4. The Enhancement of better understanding on
IP as a tool to penetrate foreign markets, and
appropriate measures to be taken when Thai
IPs are infringed in foreign countries
The Department of Intellectual Property attaches
great importance in promoting accurate and appropriate
understanding and awareness to R&D institutes, SMEs,
and general public on how intellectual property could
be useful in creating value added to Thai goods and
services abroad. It organized a series of seminars and
meetings under the framework of the ASEAN IPR Action
Plan 2016 – 2025 to ensure that Thai entrepreneurs
are aware of the importance of IP, and how useful it
is in further creating value added to their goods and
services. They also provided suggestions on steps Thai
entrepreneurs should take in protecting their intellectual
property when entering global market, and when their
IP are found infringed oversees.
In conclusion, the accomplishments of the DIP
with regards to international affairs in 2017 cover wide
ranges of issues from representing the country in
international forums, facilitating and engaging in
cooperation and consultation activities with the country’s
dialogue partners, to providing guidance to Thai
entrepreneurs on appropriate measures to globally
protect and enforce Thai intellectual properties.
The Department of Intellectual Property stays committed
to deliver better services on this challenging tasks for
the benefits of Thai intellectual property right owners
in the rapidly changing of global circumstances.
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บทความ

Article, Etc.

ปัจจัย “4Ps” ในการผลักดันให้ไทยหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ
(Priority Watch List: PWL)
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง สหรัฐอเมริกาได้
ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากเป็นประเทศผู้ชนะสงครามและได้รับผลกระทบ
จากความบอบช�้ำของสงครามน้อยที่สุด1 ประกอบกับมี
การลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเพื่อทดแทน
สิ่งที่ได้รับความเสียหายในช่วงสงครามโลก ตลอดจนมี
การเปิ ด ตลาดการค้ า เสรี แ ละลดข้ อ จ� ำ กั ด ทางการค้ า
จนเรียกได้วา่ เป็น “ยุคทองแห่งระบบทุนนิยม”2 และส่งผลให้
สหรั ฐ ฯ ได้ เข้ า มามี บ ทบาททั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และ
การเมืองของโลกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2516
สหรัฐฯ เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ การว่างงาน3 และวิกฤต
น�้ำมันอันเกิดจากความตึงเครียดทางการทหารระหว่าง
อิสราเอลและชาติอาหรับ ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ลดลง4 ซึ่งเป็นแรงผลักดันประการหนึ่งที่ท�ำให้
รัฐบาลสหรัฐฯ ออกกฎหมายการค้าสหรัฐฯ (Trade Act of
1974)5 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยกระตุ้น
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมระหว่างสหรัฐฯ กับ
ประเทศคู่ค้า และเพื่อส่งเสริมการจ้างงานในสหรัฐฯ

บทบัญญัตขิ องกฎหมายการค้าสหรัฐฯ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
และได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย คือ มาตรา 301
พิเศษ (Special 301) ที่ก�ำหนดให้ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ
(United States Trade Representative: USTR) ระบุรายชือ่
1
2
3
4
5
6

ประเทศคู ่ ค ้ า ที่ บ กพร่ อ งในการคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาอย่ า งร้ า ยแรง เรี ย กว่ า “Priority Foreign
Countries” (PFC) และเพือ่ ประโยชน์ในการติดตามสถานะ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าต่างๆ
USTR ได้สร้างบัญชีรายชื่อประเทศคู่ค้าอีก 2 กลุ่ม คือ
บัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List:
PWL) และบัญชีประเทศทีต่ อ้ งจับตามอง (Watch List: WL)6
ท�ำให้มบี ญ
ั ชีรายชือ่ ประเทศคูค่ า้ ทัง้ หมด 3 กลุม่ ตามระดับ
การให้ความคุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีส่ หรัฐฯ เฝ้าจับตา
มองมาโดยตลอดตั้งแต่การประเมินสถานะครั้งแรก เมื่อปี
2532 และเคยถู ก จั ด สถานะมาแล้ ว ครบทุ ก บั ญ ชี
โดยระหว่างปี 2550 - 2560 ไทยอยูใ่ นบัญชี PWL แต่ลา่ สุด
เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2560 USTR ได้ ป ระกาศผล
การทบทวนสถานะนอกรอบ (Out-of-Cycle Review: OCR)
ปรับสถานะของไทยให้ดีขึ้นเป็น WL ความส� ำเร็จมิได้
เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนและมิได้เป็นผลงานของบุคคลใด
บุคคลหนึง่ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ หากแต่เป็นผล
มาจากการผลักดันร่วมกันขององคาพยพต่างๆ อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ภายใต้การน�ำของรัฐบาล และการขับเคลื่อน
ของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงปัจจัย
ส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งอาจสรุปได้เป็นปัจจัย
“4Ps” ดังนี้
1. กรอบนโยบายการท�ำงานที่ชัดเจน
(Policy Framework)
ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้กรอบ
ความตกลงการค้าและการลงทุน (Trade and Investment
Framework Agreement: TIFA) ระหว่างไทย – สหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า
ไทยควรมี ก รอบการท� ำ งานที่ ชั ด เจนในการผลั ก ดั น ให้
สหรัฐฯ ปรับสถานะไทยออกจากบัญชี PWL อันน�ำไปสู่

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/01-01-02.html
http://www.thaivi.org/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B5-1973/
http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/14.htm
http://www.thaivi.org/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B5-1973/
19 U.S.C. ch. 12
2017 Special 301 Report หน้า 1
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“4Ps” Prompting Thailand’s Removal from the Priority Watch List (PWL)
After the end of World War II, the United States
(U.S.) became the world’s economic superpower.
This is partly attributable to the fact that the U.S. was
one of World War II’s winning nations least affected by
the war1. Other key contributing factors were the
government’s investment in building infrastructures to
replace those damaged by the war and the opening
of free markets with the easing of trade restrictions.
Such a period was known as “the Golden Age of
Capitalism”2. Thus, the U.S. had played a significant
role in the global economy and politics. However, in
1973, the U.S. was confronted with inflation,
unemployment3 and an oil crisis stemming from military
tensions between Israel and Arab nations. The stated
difficulties disrupted the U.S.’ economic growth,4 and
were considered as triggers for its government to enact
the Trade Act of 19745 in order to foster economic
growth by ensuring free and fair competition between
the U.S. and its trading partners and to promote
employment in the U.S.
The significant and widely known provision of
the abovementioned Act is the Special 301 which
requires the United States Trade Representative (USTR)
to designate trading partners where IP protection and
enforcement was severely unacceptable as “Priority
Foreign Countries” (PFC). And the purpose of monitoring
the situation in the U.S.’ trading partners, the USTR
created two more tiers, namely, the Priority Watch List
(PWL) and Watch List (WL)6. Hence, there are three
lists of U.S. trading partners characterized by the level
of intellectual property protection and enforcement.
Thailand has been placed on one of lists since the first
designation in 1989 and has been on every list. In 2007
1
2
3
4
5
6

– 2017, Thailand was placed on the PWL. However,
the latest Out-of-Cycle Review (OCR) announced by
the USTR on December 15 2018 resulted in an upgrade
of Thailand’s status to the WL. This success could
not have been accomplished overnight, nor could the
achievement have been claimed by any single person
or organization. It is the result of joint and concerted
efforts taken seriously and continued by all relevant
sectors led by the government and actively steered by
the Ministry of Commerce, by the Department of
Intellectual Property, as well as other relevant agencies.
The author would like to take this opportunity to
elaborate on the 4Ps of this success as follows:
1. Clear Policy Framework
On April 20, 2016, at the meeting between
Thai and U.S. senior officials under the Trade and
Investment Framework Agreement (TIFA), both parties
agreed that Thailand should have a clear policy
framework in place in order to have Thailand removed
from the PWL. This led to a joint discussion session
on August 24, 2016, in which the IP Work Plan was
developed. The U.S. has given particular interests to
the 4 key areas described below.
(1) Strict law enforcement to suppress IP
infringement efforts.
(2) Legislative reform and accession to
international agreements, particularly, an amendment
of copyright law in order to enhance protection against
online piracy and accession to the WIPO Internet
Treaties (WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO
Performances and Phonograms Treaty (WPPT)), the
Madrid Protocol regarding International Trademark

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/01-01-02.html
http://www.thaivi.org/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B5-1973/
http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/14.htm
http://www.thaivi.org/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B5-1973/
19 U.S.C. ch. 12
2017 Special 301 Report, page 1
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การหารืออย่างเข้มข้นและการสรุปแผนงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP Work Plan) ร่วมกันเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2559 โดยประเด็นที่สหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญอาจสรุปได้
เป็น 4 ด้าน ได้แก่
(1) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพือ่ ยับยัง้
การกระท�ำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(2) การปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเข้าเป็นภาคี
ความตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมาย
ลิขสิทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมี
ลิ ข สิ ท ธิ์ บ นอิ น เทอร์ เ น็ ต การเข้ า เป็ น ภาคี ส นธิ สั ญ ญา
อินเทอร์เน็ตขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO
Internet Treaties) จ�ำนวน 2 ฉบับ (WIPO Copyright Treaty
(WCT) และ WIPO Performances and Phonograms Treaty
(WPPT)) การเข้ า เป็ น ภาคี พิ ธี ส ารกรุ ง มาดริ ด ว่ า ด้ ว ย
การจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศ
(Madrid Protocol) และการเข้ า เป็ น ภาคี ค วามตกลง
กรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบระหว่าง
ประเทศ (Hague Agreement)
(3) การแก้ไขปัญหางานค้างสะสม (Backlog)
การจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
(4) การส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น การเผยแพร่ขอ้ มูลผลการปราบปราม
การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และการเปิ ด โอกาส
ให้ภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปัญญามีสว่ นร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการแก้ไขกฎหมาย เป็นต้น
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้เสนอร่าง IP Work Plan
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งชาติ (คทป.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ IP Work Plan และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ ดังนั้น IP Work Plan
ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น กรอบนโยบายในการท� ำ งานของไทย
และสหรัฐฯ ในการปรับสถานะไทยออกจากบัญชี PWL
2. ความมุ่งมั่นทางการเมือง (Political Commitment)
เมื่อมีกรอบนโยบายในการท� ำงานที่ชัดเจนแล้ว
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ไทยได้รับการปรับสถานะที่ดีขึ้น คือ
ความมุ่งมั่นทางการเมืองในอันที่จะการขับเคลื่อนกรอบ
7
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นโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากกรณีนายก
รั ฐ มนตรี ได้ ก ล่ า วในฐานะประธานการประชุ ม คทป.
เมื่ อ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2559 ขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงฝ่ายความมั่นคงที่ได้ร่วมกันด�ำเนิน
การในเรื่ อ งกฎหมายและการป้ อ งกั น และปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ จะต้องเร่งรัดด�ำเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรัดการตรวจสอบ
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดจนเน้นย�ำ้ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และประชาชนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางการด�ำเนินการต่างๆ ด้วย7

ส�ำหรับเรือ่ งการปราบปรามการละเมิด ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การให้ เ ห็ น ผล
ที่ชัดเจนภายใน 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2560) และ
หลังจากที่สหรัฐฯ ได้เปิดการทบทวนสถานะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle
Review: OCR) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 รับทราบการเปิด
ทบทวนดั ง กล่ า ว และสั่ ง การให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้ แ ก่ กระทรวงมหาดไทย กองอ� ำ นวยการรั ก ษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และกรมศุลกากร ด�ำเนินการปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด จริงจัง และ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ 11 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้า
เอ็มบีเค ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ตลาดนัดจตุจักร
ย่านการค้าคลองถม ย่านการค้าบ้านหม้อ ย่านการค้า
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Registration and the Hague Agreement regarding
International Design Patent Registration.
(3) Addressing backlog of patent and trademark
applications.
(4) Promotion of transparency and stakeholder
engagement e.g. issue of regular public report on IP
enforcement and provide interested parties opportunities
to provide inputs on draft amendments.
The Department of Intellectual Property (DIP)
proposed a draft IP Work Plan the National Committee
on Intellectual Property Policy presided over by the
Prime Minister General Prayut Chan-o-cha on August
25, 2016. The meeting approved the proposed IP Work
Plan and assigned the relevant agencies to take further
actions. This IP Work Plan has been considered as a
policy framework for both Thailand and the U.S. in
working toward the removal of Thailand from the PWL.
2. Political Commitment
After having a clear policy framework, the
important factor which led to an upgrade of Thailand’s
status was the political commitment to put the policy
framework into actions. For example, on August 25,
2016, at the National Committee on Intellectual Property
Policy, the Prime Minister instructed relevant agencies,
including the Internal Affairs Division, to expedite their
operations related to legislative amendments and IP
enforcement, as well as speeding up patent and
trademark examinations pursuant to the government
policy. The Prime Minister also addressed the
importance of communicating information and updates
on IP to both government officials and the public to
create uniform understanding in the government policies
and implementation7.
Specifically on IP enforcement, on May 26, 2017,
at the meeting of the International Economic Policy
Committee, the Prime Minister instructed all relevant
agencies to expedite their efforts to create tangible
outcomes within three months (from June to August
7
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2017). Not long after the Out-of-Cycle Review (OCR)
was initiated by the USTR on September 15, 2017, the
Cabinet resolution on October 17, 2017 acknowledged
the commencement of the OCR and instructed agencies
i.e. the Ministry of Interior, Internal Security Operations
Command, Royal Thai Police, Department of Special
Investigation, and the Customs Department to take
serious and continuous enforcement to suppress
infringing activities in, among others, the following 11
zones: MBK Shopping Center, Pantip Plaza, Chatuchak
Market, Klong Thom Market, Ban Mo Market, Sukhumvit
(Soi 3 – 19) Street Market, Patpong Night Market, Rong
Kluea Market (Sa Kaeo Province), IT City (Pattaya City),
Patong Beach (Phuket Province), and Karon Beach
(Phuket Province).
In announcing the removal of Thailand from the
PWL, the U.S. expressed its appreciation for the positive
actions taken by the Thai government including
development of the clear policy framework under the
National Committee on Intellectual Property Policy
chaired by the Prime Minister and establishment of the
Sub-Committee on Intellectual Property enforcement
chaired by a deputy prime minister (General Prawit
Wongsuwan), which has led to enhanced coordination
among all enforcement agencies. In addition, the U.S.
also appreciated an establishment of the IP Enforcement
Center (IPEC) to enhance IP enforcement operations
in 5 areas, namely, MBK Shopping Center, Chatuchak
Market, Rong Kluea Market (Sa Kaeo Province), Patong
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ริมถนนสุขุมวิท (ซอย 3 - 19) ย่านการค้าพัฒน์พงศ์
ตลาดโรงเกลือ (จังหวัดสระแก้ว) ศูนย์การค้า ไอทีซิตี้
(เมืองพัทยา) หาดป่าตอง (จังหวัดภูเก็ต) และหาดกะรน
(จังหวัดภูเก็ต)
ทั้งนี้ ในการประกาศปรับสถานะของไทยออกจาก
บัญชี PWL สหรัฐฯ แสดงความชืน่ ชมทีร่ ฐั บาลไทยก�ำหนด
นโยบายทีช่ ดั เจนในระดับสูงภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งชาติ ซึง่ มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สวุ รรณ) เป็น
ประธาน ท�ำให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการตั้งศูนย์ปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Enforcement Center:
IPEC) เพื่อตรวจตราจับกุมใน 5 ย่านการค้าส�ำคัญ คือ
ศู น ย์ ก ารค้ า เอ็ ม บี เ ค ตลาดนั ด จั ตุ จั ก ร ตลาดโรงเกลื อ
(จังหวัดสระแก้ว) หาดป่าตอง และหาดกะรน (จังหวัดภูเก็ต)
ซึ่งล้วนแต่มาจากความมุ่งมั่นทางการเมืองในระดับสูง
ของไทยในเรื่องนี้

3. ผลการด�ำเนินการที่เป็นรูปธรรม
(Positive Outcome)
ความมุ่งมั่นทางการเมืองดังกล่าวข้างต้นน�ำมา
ซึ่งการปฏิบัติตาม IP Work Plan อย่างจริงจังจนเห็น
ผลเป็ น รู ป ธรรมหลายเรื่ อ ง ซึ่ ง ผู ้ เขี ย นขอกล่ า วถึ ง ผล
การด�ำเนินการที่เด่นชัดในแต่ละด้าน ดังนี้
(1) การบังคับใช้กฎหมาย ในปี 2560 ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมศุลกากร
จั บ กุ ม การละเมิ ด จ� ำ นวน 7,548 คดี ยึ ด ของกลางได้
3,232,486 ชิน้ โดยการจับกุมดังกล่าวมุง่ เน้นกลุม่ เป้าหมาย
ที่ เ ป็ น ผู ้ ก ระท� ำ ละเมิ ด รายใหญ่ รวมทั้ ง การผลิ ต
8
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การจ�ำหน่าย และการน�ำเข้าสินค้าละเมิดตามแนวชายแดน
นอกจากนี้ มี ก ารตรวจตราพื้ น ที่ ที่ มี ก ารจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
ละเมิ ด และรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ค วามรู ้
ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ผู ้ ค ้ า ซึ่ ง ท� ำ ให้ ก ารละเมิ ด
ในศูนย์การค้าหรือย่านการค้าต่างๆ ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
และหมดสิ้นไปในหลายพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากการออก
รายงานทบทวนรายชื่ อ ตลาดที่ มี ก ารละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาของ USTR ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2561 ไม่ปรากฏชื่อย่านการค้าหรือศูนย์การค้า
ในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการละเมิดสูง (Notorious
Markets) เลยแม้แต่แห่งเดียว ไม่วา่ จะเป็นตลาดทีม่ กี ารขาย
สินค้าละเมิด (Physical Markets) หรือตลาดออนไลน์
(Online Markets) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี
นอกจากนี้ ในส่ ว นของการละเมิ ด รู ป แบบใหม่
โดยเฉพาะการละเมิ ด บนอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ มี ก ารแก้ ไข
กฎหมายว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ก�ำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถยื่นค�ำร้อง
ขอให้มีการบล็อกเว็บไซต์ที่มีการกระท�ำละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาบนอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ซึ่ ง ขณะนี้ เริ่ ม มี ก ารใช้
ประโยชน์จากกลไกนี้แล้ว
(2) การปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ทั น สมั ย และ
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น และการเข้ า เป็ น
ภาคีความตกลงระหว่างประเทศ ไทยได้แก้ไขกฎหมาย
เครื่ อ งหมายการค้ า เมื่ อ ปี 2559 8 และได้ เข้ า เป็ น ภาคี
พิธีสารกรุงมาดริดฯ โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2560 ซึ่งถือเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการยื่นค�ำขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ส�ำหรับ
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติทตี่ อ้ งการจดทะเบียนคุม้ ครอง
เครื่ อ งหมายการค้ า ในประเทศไทยและในประเทศอื่ น
ที่เป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริดฯ
กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
การพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ในขณะนี้ คื อ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์
และกฎหมายสิ ท ธิ บั ต ร ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ดท� ำ ร่ า งกฎหมาย
ทั้งสองฉบับและได้เปิดรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว โดยการด�ำเนินการดังกล่าว
นอกจากจะท�ำให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
เช่น การก�ำหนดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนและน�ำงาน
ละเมิ ด ออกจากระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต (Notice and
Take Down) ในกฎหมายลิขสิทธิ์ และการปรับแก้ขั้นตอน
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Beach (Phuket Province and Karon Beach (Phuket
Province). All of this progress was resulted from political
commitment of a top policy level as elaborated above.
3. Positive Outcome
The above political commitment led to serious
implementation of the IP Work Plan, which yield concrete
results in many years as follows:
(1) Law Enforcement: In 2017, the Royal Thai
Police, the Department of Special Investigation, and
the Customs Department conducted 7,548 raids and
seized 3,232,486 infringing items. These raids targeted
large infringers, including those engaging in the
production, distribution and smuggling of infringing
goods along the borders. In addition, patrolling in
marketplaces notorious for illegal activities and IP
awareness campaigns to ensure better understanding
among vendors have significantly helped reduce, or
even eradicate illegal activities in some marketplaces.
This has been proven by the 2017 Out-of-Cycle Review
of Notorious Markets released by the USTR on January
11, 2018, in which none of the shopping centers and
marketplaces in Thailand, including both physical and
online markets, is listed as notorious markets for the
first time during the past decade.
With respect to a new form of IP infringement,
particularly online piracy, the new Computer Crime Act,
which already entered into force, allows IP rights holders
to request for blocking of websites containing IP
infringing contents.
8
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(2) Legislative reform in Line with the Present
Changing Environment and Accession to International
Agreements: Thailand amended its trademark law in
20168 and acceded to the Madrid Protocol, which
entered into force on November 7, 2017. This system
has facilitated the filing of international trademark
applications for both Thai and foreign applicants wishing
to have their trademarks protected in Thailand and all
other Madrid Protocol member countries.
The IP-related laws currently under the
amendment process include copyright and patent laws.
The draft amendments of both laws were already
opened for public hearing. Such amendments will
improve Thai IP laws up to international standard in
many areas such as inclusion of notice and takedown
approach, streamlining patent registration procedures,
and accession to international agreements as outlined
in the IP Work Plan.
(3) Enhanced Efficiency in Patent and
Trademark Registration: Following the approval for a
recruitment of 120 new DIP officers (78 patent
examiners and 20 trademark examiners) during the
2016 – 2018 fiscal years, the DIP has already hired 53
new patent examiners and 15 new trademark examiners.
These new recruits have been provided with technical
trainings on how to examine patents and trademarks,
thereby making it possible for the DIP to accelerate the
examination process and significantly reduce backlog.
Furthermore, the DIP is in the process of upgrading IT
system, which will improve the efficiency of examination
process and facilitate filing of applications.
4. Proactive Communication
Another key factor helping remove Thailand from
PWL is Thailand’s efforts in maintaining communication
with stakeholders who play a crucial role in the review
of Thailand’s IP protection status. Such proactive
communication involves continuous discussions and
the provision of information to the U.S. government
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การจดทะเบียนในกฎหมายสิทธิบัตรแล้ว การปรับปรุง
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวจะน�ำไปสู่การเข้าเป็นภาคี
ความตกลงระหว่างประเทศตามที่ก�ำหนดไว้ใน IP Work
Plan ด้วย
(3) การพัฒนาประสิทธิภาพในการจดทะเบียน
สิ ท ธิ บั ต รและเครื่ อ งหมายการค้ า สื บ เนื่ อ งจากที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการขยายกรอบอัตราก�ำลัง
ให้มีข้าราชการเพิ่มอีก 120 อัตรา ในช่วงปีงบประมาณ
2559-2561 โดยในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร
จ�ำนวน 78 อัตรา และผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
จ�ำนวน 20 อัตรา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�ำเนินการ
บรรจุแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรแล้ว 53 อัตรา และบรรจุ
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าแล้ว 15 อัตรา
รวมทั้ ง ได้ มี ก ารจั ด อบรมผู ้ ต รวจสอบใหม่ แ ล้ ว ท� ำ ให้
การตรวจสอบสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเป็นไป
อย่างรวดเร็วขึ้นและสามารถลดปริมาณงานค้างสะสมลง
ไปอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะ
ช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อี ก ทั้ ง เป็ น การอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอ
จดทะเบียนด้วย
4. การสื่อสารเชิงรุก (Proactive Communication)
ปัจจัยที่มีความส�ำคัญมากอีกประการที่ท�ำให้ไทย
หลุดจากบัญชี PWL คือ การสือ่ สารเชิงรุกกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการประเมิ น สถานะการคุ ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยการหารือและให้ข้อมูล
แก่ รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ และภาคเอกชนเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาแต่ ล ะกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
หลากหลายรู ป แบบ ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด ท� ำ รายงานหรื อ
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่ส�ำนักงาน USTR
และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ�ำประเทศไทย
และการหารือทวิภาคีในโอกาสต่างๆ ทั้งระดับการเมือง
และระดับเจ้าหน้าที่ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
อาทิ การหารื อ ภายใต้ ก รอบความตกลงการค้ า และ
การลงทุนไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Framework
Agreement: TIFA) ณ กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 3 เมษายน
2560 การหารื อ ยุ ท ธศาสตร์ ไ ทย-สหรั ฐ ฯ (Strategic
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Dialogue) ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับส�ำนักงาน USTR
เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 11 สิงหาคม 2560
และการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Secretary of
Commerce) และผู ้ แ ทนการค้ า สหรั ฐ ฯ (USTR) ณ
กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 (ก่อนที่ USTR
จะประกาศเปิ ด การทบทวนสถานะนอกรอบของไทย
ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา)
นอกจากการหารือสองฝ่ายระหว่างไทยกับสหรัฐฯ
แล้ว กระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
หารือเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ตลอดจน
ประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความร่ ว มแรงร่ ว มใจ
ในการผลักดันเป้าหมายร่วมกันอย่างเต็มที่
การสื่อสารเชิงรุก (Proactive Communication)
ดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ ไ ทยได้ รั บ ทราบและเข้ า ใจถึ ง น�้ ำ หนั ก
ความส�ำคัญและรายละเอียดของประเด็นข้อเรียกร้องและ
ข้อกังวลของสหรัฐฯ รวมถึงความต้องการของภาคเอกชน
เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแต่ ล ะกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น และสามารถก�ำหนดแผนและแนวทาง
การท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนท�ำให้ไทย
สามารถเน้นย�ำ้ ให้สหรัฐฯ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ทางการเมือง
(Political Commitment) และผลการด�ำเนินการที่เป็น
รูปธรรม (Positive Outcome) ตามกรอบนโยบายการท�ำงาน
(Policy Framework) หรือ IP Work Plan ในทุกด้าน
ภายใต้บริบทที่กล่าวมาข้างต้น จึงอาจได้ว่าปัจจัย
“4Ps” และความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นกลจักรส�ำคัญในการขับเคลือ่ นสูค่ วามส�ำเร็จในการผลักดัน
ให้ ไ ทยหลุ ด จากบั ญ ชี PWL และโดยประการส� ำ คั ญ
เนือ่ งจากการพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างเหมาะสม
เป็ น สิ่ ง ที่ ข าดมิ ไ ด้ ใ นการเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศบนพื้น
ฐานของนวัตกรรม องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์
กลจั ก รส� ำ คั ญ นี้ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งเดิ น หน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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and the IP owners from different industries, including
the preparation of reports and written comments for
the Office of USTR and the U.S. Embassy in Thailand.
Moreover, formal and informal bilateral
discussions have been held on several occasions at
both political and official levels, for examples, the
dialogue under the Trade and Investment Framework
Agreement (TIFA) held in Bangkok (April 3, 2017), the
Thailand - U.S. Strategic Dialogue held in Washington
DC (July 14, 2017), the video conferences between the
DIP and the Office of the USTR (May 19, 2017 and
August 11, 2017) and the discussion between
Thailand’s Minister of Commerce and the U.S. Secretary
of Commerce and the USTR in Washington D.C.
(September 15, 2017) - not long before USTR
announced the Out-of-Cycle Review of Thailand’s
status.
In addition to the aforementioned engagement
between Thailand and the U.S., the Ministry of
Commerce and the DIP have also held discussions to
promote better understanding and coordination among
relevant agencies, private sector and the public at large,
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which helps create the unity in gearing toward the
achievement of common goals.
As stated above, proactive communication has
prompted Thailand to recognize and understand the
U.S.’s underlying concerns and requests, including
those of the U.S. private sector in specific industries.
Proactive communication has not only enhanced
efficiency in the implementation of the IP Work Plan,
but has also allowed Thailand to reiterate our political
commitment and positive outcomes of the implementation
of the policy framework or the IP Work Plan.
To summarize, the critical factors led to the
removal of Thailand from the PWL were the 4Ps and
the unified cooperation of all relevant agencies. Most
importantly, as a proper development of IP system is
enhancing the nation’s competitiveness in terms of
economic, trade and investment based on innovation,
knowledge and creativity, it is necessary for Thailand
to maintain this positive momentum to ensure
sustainable development of the nation’s IP protection
and enforcement system.
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Overview

ผลการปฏิบัติราชการ

Work Performance, Civil Service Performance
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ผลการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ได้ก�ำหนดให้มี
ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการโดยอยู ่ ใ นความดู แ ล
ของส�ำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บ รวบรวม และจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารราชการของ
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
ซึง่ ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำสรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการไว้
ในรายงานประจ� ำ ปี ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�ำเนินงานด้านต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร
กรมฯ ได้พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ซึ่งได้มีการท�ำเป็น Banner Link ไว้
ที่ ห น้ า แรกของเว็ บ ไซต์ ชื่ อ ว่ า “ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา” และทางเว็บไซต์ https://www.
ipthailand.go.th/th/info.html โดยได้มีการปรับปรุงฐาน
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีอยู่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอเพือ่ ให้เกิดความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ
ที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทาง
มายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในปีงบประมาณ 2560
พบว่ามีประชาชนเข้ามาชมเว็บไซต์ของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน
จ�ำนวน 36,976 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้ กรมฯ
ได้นำ� ข้อมูลเกีย่ วกับค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการเครือ่ งหมาย
การค้ า ลงในฐานข้ อ มู ล ของระบบเครื่ อ งหมายการค้ า
เพื่อความสะดวก และรวดเร็วต่อการตรวจสอบข้อมูล
ส�ำหรับประชาชนที่สมัครสมาชิก

2. ด้ า นการจั ด สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ตามมาตรา 9 (ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชน
เข้าตรวจดู)
กรมฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการภายใน
กรมฯ มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ห้องเดียวกันกับศูนย์ IP IDE Center
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยได้มกี ารปรับปรุงให้มคี วามทันสมัย
เพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการใช้งานและสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ของส�ำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ดังกล่าว รวมทัง้ มีการติดตัง้ ระบบการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ของกรมฯ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการสืบค้นด้วย
3. ด้ า นการสอดส่ อ งดู แ ลการปฏิ บั ติ แ ละการให้ ค�ำ
แนะน�ำแก่ส่วนราชการในสังกัดและประชาชน
ผู้บริหารของกรมฯ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
ต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามหลักการ “เปิดเผย
เป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยเฉพาะการส่งข้อมูล
ข่าวสารของราชการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา 7 และการจั ด ให้ มี ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 โดยเฉพาะ
การปฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ เช่น ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก�ำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล
การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารทีต่ อ้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)
แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 และเรื่อง ก�ำหนดให้ข้อมูล
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Work Performance in Compliance with the
Official Information Act, B.E. 2540 (1997) (2017 Fiscal Year)
The Department of Intellectual Property’s Rules
Related with Official Information B.E. 2554 (2011),
Section No. 9 requires the establishment of the Official
Information Center operating under the supervision of
the Intellectual Property Management Office The Center
serves as the Department’s central office collecting and
compiling its official information in compliance with the
Official Information Act, B.E. 2540 (1997). As well as
the Cabinet’s resolution of February 20th, 2007, requires
all government agencies to include an annual summary
report of the work performance under the Official
Information Act. As a result, in 2017, the Department
of Intellectual Property has fulfilled the requirements set
out by the Official Information Act, B.E. 2540 (1997).
1. Developing information technology system to
publishing information
The Department of Intellectual Property (DIP)
has developed systems for publishing information via
its website. A banner link, “DIP Information Center” was
created on the first page of the website to direct visitors
to the information center website at https://www.
ipthailand.go.th/th/info.html. The DIP has improved its
database to provide accurate and up-to-date
information, with a goal to provide convenient and quick
access to information for the public. In the 2017 fiscal
year, from 7th October, 2016 to the present, there were
36,976 views. Furthermore, in the 2017 fiscal year, the
Department has published the decisions of the
Trademark Committee into the trademark database to
facilitate the public in searching information.

2. Providing information service facilitates as
required by Section 9 of the (information for
public inspection)
The Department of Intellectual Property has
established its Official Information Center within the
Department to serve the public, including school and
college students with the official information. The Center
located on the 4th floor of the Department building and
shared space with the IP IDE Center. The Official
Information Center has been modernized to facilitate
and improve operational efficiency for all users. The
Department of Intellectual Property has assigned to the
Intellectual Property Management Office responsibilities
for delivering information service to the public. In
addition, the computers at the Center have been
installed with applications to make the searching
activities more convenient.
3. Overseeing the delivery of information services
and giving advice to the Department’s internal
units and the public
The Department of Intellectual Property’s
executives are aware of and give importance to
compliance with the Official Information Act, B.E. 2540
(1997) on the basis of “Disclosure is Fundamental,
Concealment is Exception”. The duties under stated
Act are including the submission of official information
for the purpose of publication in the Royal Gazette
under Section 7 and the availability of official information
for public inspection under Section 9. The Department
has duties to adhere to the Official Information
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ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ ง (8) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้น
4. ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการสัมมนาประจ�ำปี
ของการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติข ้อ มูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2560 ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

บทความ

Article, Etc.

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ก�ำหนดเรื่องพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ในหลักสูตร
“การเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่” เพื่อให้
ข้าราชการบรรจุใหม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่
จากส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มาเป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู ้ และได้ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
กรมฯ เข้าร่วมการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ของส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อยู่เสมอ ตลอดจนได้บรรจุเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�ำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของ
กรมฯ ด้วย
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Commission’s notification such as Notification on
Disclosure of Official Information Relating to Results of
Public Procurement by State Agencies For the Purpose
of Public Inspection under Section 9(8) of the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997), dated January 16,
2015 and the Notification on Disclosure of Official
Information Relating to Any Research Work Conducted
on Public Conducted in Reliance on Public Budget For
the Purpose of Public Inspection under Section 9,
Paragraph 1 (8) of the Official Information Act, B.E.
2540 (1997), dated January 18, 2017.
4. Improving the Department’s officials knowledge
and understanding in the functions that need to
be fulfilled under the Official Information Act,
B.E. 2540 (1997).
The Department of Intellectual Property’s officials
attended the 2016 annual seminar on “Knowledge
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about the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) and
How to Comply with it”, on September 15, 2017,
organized by Office of the Permanent Secretary, Prime
Minister Office.
Furthermore, the Department has included a
topic of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
in one of its training courses titled “Efficiency
Enhancement of Newly-Recruited Officials”, with an aim
to have better understanding about the Act. The
Department invited officials from Office of the Official
Information Commission to be lecturer for the training
courses. In addition the Department’s officials took the
examination administered by Office of the Official
Information Commission that relating to the compliance
with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) The
Department has also included the content of the official
information in its recruitment examination.

บทความ

Article

โค ขาว เมา คราม จ�ดเร�่มตนจาก GI… สูหัวใจหลักของเศรษฐกิจฐานราก
Beef, Rice, Berry Juice / Wine, Indigo The GI path to economic prosperity
ภาคเอกชนไทยเช�่อมั่นการที่ไทยหลุดจากบัญช�ประเทศที่ตองจับตามองเปนพิเศษ (PWL)
จะมีสวนสำคัญในการเสร�มสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
Thai Private Sector Believes the Removal of Thailand from the U.S.
Priority Watch List (PWL) Will Strengthen the Thai Economy
IP IDE Center ชวยผูประกอบการใหเปนผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอยางเขมแข็ง
IP IDE Center assists business operators in become strong innovators
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โค ข้าว เม่า คราม

จุดเริ่มต้นจาก GI... สู่หัวใจหลักของเศรษฐกิจฐานราก

Beef, Rice, Berry Juice/Wine, Indigo The GI Path to Economic Prosperity
โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
By Mr.Wittaya Chanchalong Governor of Sakon Nakhon Provin

ชาวสกลนครได้เริ่มท�ำความรู้จักกับ “สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์” หรือ “GI” เมื่อปี พ.ศ. 2549 ในขณะนั้น GI
ถือเป็นสิ่งใหม่ส�ำหรับคนในท้องถิ่น นั่นเพราะยังไม่ค่อยมี
ใครเข้าใจความหมาย ทั้งยังไม่ทราบถึงความส�ำคัญและ
คุณประโยชน์ของ GI เลยว่า จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น และเปลี่ยนแปลง
จั ง หวั ด สกลนคร ให้ ก ลายเป็ น ม้ า มื ด ในสนามแข่ ง ขั น
ทางเศรษฐกิจทีส่ ามารถท�ำรายได้เข้าสูช่ มุ ชนและประเทศได้
มากมายเกินคาดคิด
ในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร
ได้มกี ารน�ำเอาแนวคิดและกลไกการด�ำเนินงานของ GI มาใช้
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงจังหวัด โดยมีโจทย์ส�ำคัญ
คือ ท�ำอย่างไรให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสกลนคร
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยไม่ทอดทิ้ง
รากเหง้าทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อันทรงคุณค่า
ทางจังหวัดจึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความรู้
แก่ชาวบ้าน ให้ค�ำแนะน�ำในการคัดเลือกสินค้าในท้องถิ่น
ซึง่ มีอตั ลักษณ์โดดเด่น เพือ่ จัดท�ำค�ำขอขึน้ ทะเบียน GI และ

พัฒนาระบบควบคุมมาตรฐานการผลิต รวมถึงหาช่องทาง
การตลาด สนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ การตลาด การจัดจ�ำหน่าย ฯลฯ จนสามารถ
ยกระดับของดีในชุมชนให้กลายเป็นสินค้าทีเ่ ป็นหัวใจหลัก
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครได้ส�ำเร็จ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ผ่านไปเพียง 12 ปี สกลนคร
คือหนึ่งในจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย
โดยมีสนิ ค้าทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียน GI แล้ว คือ “โค ข้าว เม่า
คราม” รวม 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เนื้อโคขุนโพนยางค�ำ ข้าว
ฮางหอมทองสกลทวาปี หมากเม่าสกลนคร น�้ำหมากเม่า
สกลนคร และผ้ า ครามธรรมชาติ ส กลนคร โดยสิ น ค้ า
ที่ท�ำรายได้มากที่สุดในปี 2560 ที่ผ่านมา คือ เนื้อโคขุน
โพนยางค�ำ ท�ำรายได้กว่า 800 ล้านบาท รองลงมาคือ
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ท�ำรายได้ 200 ล้านบาท
ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ท�ำรายได้ไปกว่า 50 ล้านบาท
และที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ น�้ำหมากเม่าสกลนคร
ท� ำ รายได้ ก ว่ า 40 ล้ า นบาท ท� ำ ให้ สิ น ค้ า ในท้ อ งถิ่ น
ที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา สามารถท�ำรายได้
ให้แก่จังหวัดสกลนครได้มากถึงกว่าพันล้านบาทต่อปี
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Sakon Nakhon Province residents first learned
about geographical indication (GI) in 2006. At first, local
residents were not familiar with the meaning and
importance of GI, and how GI could improve their lives
and communities, or propel a modest province like
Sakon Nakhon into the competitive global economic
arena by earning revenue at local and national levels.

characteristics or features and filing applications for GI
registration. In addition, fully integrated processes
involving production, product quality control, product
development, packaging, marketing and sales
distribution channels were necessary to turn the local
goods and products into major economic drivers for
Sakon Nakhon Province.

In establishing the economic foundation for
Sakon Nakhon Province, the concept and process of
GI was adopted to stimulate and strengthen the local
economy at all levels, from households, communities
to the province as a whole. The aim was to create an
economic foundation that would be sustainable in the
long run and preserve the rich culture, traditions and
wisdom of Sakon Nakhon Province. Hence, Sakon
Nakhon provincial authorities, the Department of
Intellectual Property and other agencies involved visited
the local communities to advise local residents about
selecting local goods and products with unique

In just 12 years, Sakon Nakhon Province has
become one of Thailand’s leading provinces in terms
of the number of registered GI products. To date, Sakon
Nakhon has had 5 registered GI products, which are
beef (Kun Phon Yang Kham), rice (Sakon Dhavapi Haang
Golden Aromatic rice), berry fruit, berry juice (Mak Mao)
and indigo-dyed fabric. The top revenue-earning
product in 2017 was Kun Phon Yang Kham beef, which
brought in over 800 million baht in revenue. This was
followed by indigo-dyed fabric (200 million baht), Sakon
Dhavapi Haang golden fragrant rice (over 50 million
baht) and Mak Mao berry juice (over 40 million baht).
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ซึง่ จังหวัดได้เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ชาวบ้านในชุมชนเมืองเก่าน�ำสินค้า
ที่ผลิตจากผ้าคราม ผ่านการดีไซน์มาอย่างสวยงามและ
น�ำมาวางขายในราคาทีล่ กู ค้าทุกเพศทุกวัยสามารถเอือ้ มถึง
ซึง่ โดยปกติตลาดแห่งนีจ้ ะท�ำรายได้ให้แก่ชาวบ้านเดือนละ
กว่า 2 ล้านบาท แต่ถา้ เป็นช่วงเทศกาลก็สามารถท�ำรายได้
ได้มากถึงสัปดาห์ละ 2 ล้านบาทเลยทีเดียว ปัจจุบนั จังหวัด
สกลนคร เป็นจังหวัดที่มีการปลูกคราม ทอผ้าย้อมคราม
และสีธรรมชาติด้วยมือมากที่สุดในโลก และได้รับรอง
อย่างเป็นทางการจากสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้น แปซิฟิค
(World Craft Council : WCC) ลงมติให้จังหวัดสกลนคร
เป็น “นครแห่งครามธรรมชาติ” (City Of Natural Indigo)
แห่งแรกและแห่งเดีย่ วของโลก เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2560

นอกเหนือจากตัวเลขการซื้อขายสินค้า GI แล้ว
จังหวัดสกลนครยังมีแนวคิดในการส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ ว
โดยพัฒนาแหล่งผลิตสินค้า GI ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มีโอกาสได้สัมผัสถึงความเป็นสกลนครอย่างแท้จริง
ในฐานะ ‘เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม’ ที่มีทั้งแหล่งธรรมะ
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยหนึ่งในสถานที่ซึ่งได้รับ
ความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว คือ ถนนคนเดิน “ย่านเมือง
เก่าสกล ถนนผ้าคราม” ซึ่งเปิดเป็นประจ�ำทุกวันหยุด
เสาร์อาทิตย์ ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดผ้าครามที่ทอดยาวไป
ตามถนนด้านหน้าวัดพระธาตุเชิงชุม มีร้านค้ารวมกว่า
200 ร้ า น ตามแนวถนนระยะยาวกว่ า หนึ่ ง กิ โ ลเมตร

ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้จังหวัดสกลนครก้าวได้ไกล
ในเส้นทางเศรษฐกิจ คงหนีไม่พน้ เรือ่ งของต้นทุนทางธรรมชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ
และทัศนคติทดี่ ขี องคนในชุมชน จังหวัดสกลนครจึงมีของดี
ให้เลือกหยิบใช้ได้มากมาย ผนวกกับนโยบายจากภาครัฐ
ทีเ่ ป็นเหมือนปุย๋ คอยเร่งดอกและผล ท�ำให้ตน้ ไม้เศรษฐกิจ
ของจั ง หวั ด สกลนครเติ บ โตอย่ า งงดงามด้ ว ยรากฐาน
ที่มั่นคง ในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดสกลนคร ผมจึง
อยากขอบคุณรัฐบาล รวมทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ ไ ด้ เ สริ ม สร้ า งความส� ำ เร็ จ นี้ ใ ห้ กั บ
ทุกคนในชุมชน ซึ่งจังหวัดสกลนครจะยังคงเดินหน้าใช้
GI เป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชาวสกลนคร เพื่อสานต่อ
ความส�ำเร็จมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ●
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baht of income a month on average, but may even
reach 2 million baht a week during festivals.
Today, Sakon Nakhon Province is the world’s
leading grower of indigo plants and producer of indigo
and naturally dyed hand-woven fabrics. The World
Crafts Council-Asia Pacific Region (WCC-APR) officially
recognized Sakon Nakhon province as the world’s first
and only “City of Natural Indigo” on September 18,
2017.

These local products collectively generated over a billion
baht of income for Sakon Nakorn Province despite their
seemingly ordinariness at first glance.
Apart from trade in GI products, Sakon Nakhon
Province also seeks to promote tourism in areas where
these GI products originate from under the concept of
“Buddhist, natural and cultural-based tourism”. Popular
tourist sites include the walking street at Sakon Nakhon
ancient town, the Indigo-dyed Fabric street, which is
opened every Saturday and Sunday. This Indigo-dyed
Fabric market is located along the front of Phra That
Choeng Chum Buddhist Temple and has over 200
shops along the distance of over one kilometer. Local
residents are invited to sell their indigo-dyed fabric
products, which are carefully designed and sold at
affordable prices. The market brings in over 2 million

The major contributing factors behind Sakon
Nakhon province’s economic success are undeniably
its abundant natural resources, local wisdom, creativity,
positive attitudes and the efforts of local residents in
various communities of the province. Furthermore,
conducive state policies have helped drive the
sustainable economic growth of Sakon Nakhon
Province.
On behalf of the people of Sakon Nakorn
Province, I would like to express my thanks and
appreciation to the government, the Department of
Intellectual Property and the Commerce Ministry for
their contribution to the success of our communities.
Sakon Nakhon Province will continue to adopt GI as a
vital mechanism to strengthen our capabilities and
earning potential, while preserving a good quality of life
for our residents and their children. ●
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ภาคเอกชนไทยเชื่อมั่นการที่ไทยหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง
เป็นพิเศษ (PWL) จะมีส่วนสำ�คัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
Thai Private Sector Believes the Removal of Thailand from the U.S.
Priority Watch List (PWL) Will Strengthen the Thai Economy
โดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
By Mr. Kalin Sarasin Chairman, The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand

จากการที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าได้ ป รั บ สถานะของ
ประเทศไทยด้านการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้ดขี นึ้
จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority
Watch List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง
(Watch List: WL) ในฐานะผมเป็นผู้ที่ท�ำงานในภาคธุรกิจ
มากว่า 30 ปี และในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ผมรู้สึกยินดี
เป็นอย่างยิ่ง ว่าการที่ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะ
ให้ ดี ขึ้ น ในครั้ ง นี้ จ ะมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศ ให้เติบโต
และมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป
หลายท่ า นอาจมองว่ า การคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาและการปรับสถานะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไกลตัว
หรือเป็นเพียงการคุม้ ครองผลประโยชน์ให้แก่เจ้าของสินค้า
แบรนด์เนม หรืออุตสาหกรรมบันเทิงของต่างประเทศ
ผมขอชวนให้ทุกท่านนึกย้อนกลับไปในช่วง 20-30 ปี
ที่ ผ ่ า นมา ในสมั ย นั้ น ปั จ จั ย การแข่ ง ขั น ของภาคธุ ร กิ จ
นอกจากการท�ำตลาดสินค้าและบริการแล้ว ภาคธุรกิจ
มักจะแข่งขันกันโดยการลดหรือควบคุมต้นทุนการผลิต
และต้ น ทุ น ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ อ ย่ า งเข้ ม งวด เพื่ อ สร้ า ง
ความได้เปรียบเหนือคูแ่ ข่ง อย่างไรก็ตามในสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในปัจจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้เปลีย่ นแปลง

ไปอย่างมาก มีสินค้าและบริการหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้น
และเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดดโดยอาศั ย นวั ต กรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น สมาร์ทโฟน โซเชียลมีเดีย และ
การค้าบนออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นภาคธุรกิจในปัจจุบัน
จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัว โดยการคิดค้นและการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้มากขึ้น ตลอดจนการผนวกเรื่องความคิดสร้างสรรค์
การสร้างแบรนด์ เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขัน เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวไปสู่ “การค้าและบริการ 4.0”
(Trade and service 4.0) โดยที่ทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริมการปรับตัวภายใต้แนวคิดนี้
ย่ อ มเป็ น สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ต่ อ ประเทศไทยและอุ ต สาหกรรม
การค้าและบริการ 4.0 เนือ่ งจากระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เป็ น ระบบที่ ใ ห้ ค วามคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ แ ก่
ผู้สร้างสรรค์ผลงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายก� ำหนด
ไม่ให้บุคคลอื่นน�ำความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวไปแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ เพราะในปัจจุบนั สินค้าไทยหลายชนิด
ก็ถูกลอกเลียนแบบจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ
การถูกตรวจสอบและปรับสถานะดังกล่าว
เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศและการตั ด สิ น ใจ
ในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก และมิได้
จ�ำกัดเฉพาะแต่นักลงทุนสหรัฐฯ ดังจะเห็นได้จากมูลค่า
การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง
10 ปีที่ผ่านมา (เฉลี่ยร้อยละ 8.60 ต่อปี) ทั้งนี้ มูลค่า FDI
สะสมในประเทศจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 อยู่ที่
ประมาณ 220,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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As a business executive with over 30 years’
experience in the Thai private sector, I am optimistic
that the recent upgrade of Thailand’s status by the U.S.
from Priority Watch List (PWL) to the Watch List (WL)
will make positive contributions to Thailand’s economic
growth, trade and investment climate.
Some people may view that the protection of
intellectual property rights only benefits a small group
of brand-name manufacturers and the foreign music/
film industry. However, if we were to look back over
the past 20-30 years, we would recall that most
businesses not only compete in terms of marketing and
services, but also in minimizing production and logistic
costs to gain a competitive edge over rivals. Today,
the business competitive environment has changed
considerably with changes in consumer behavior. The
rapid growth of technological innovations has brought
us a wide array of goods and services, such as smart
phones, social media and e-commerce.
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Hence, today’s business operators must adapt
to a dynamic business environment by creating/
employing new and advanced technologies through
creativity and brand building to enhance competitiveness
and differentiate their goods/services from those of
rivals. This is often referred to as the shift towards the
“Trade and Service 4.0” era where intellectual property
(IP) rights play a vital role in maintaining a fair competitive
environment for business operators, while protecting
them from IP rights violators such as manufacturers of
counterfeit goods that have hurt many Thai brand-name
products.
The aforementioned status upgrade confirms
that Thailand has protected IP up to the international
standard, which yields positive effects on the country’s
image and investment decisions by foreigners not limited
to U.S. investors. This is evident from foreign direct
investment (FDI) figures, which have continued to
increase over the past 10 years (averaging 8.60% a
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ปั จ จุ บั น ภาคเอกชนทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศ
ต่างสนใจในนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุน
ในโครงการต่างๆ อาทิ การก�ำหนดมาตรการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ที่เน้นส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ เพื่ อ อนาคต (New Growth Engine) เช่ น
ยานยนต์ ส มั ย ใหม่ (Next-Generation Automotive)
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (Smart Electronics) การท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) กลุ่มอาหารแห่งอนาคต
(Food for the Future) เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
(Automation and Robotics) เคมีชีวภาพและปิโตรเคมีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Biochemical and Eco-friendly
Petrochemical) และการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
เป็นต้น ซึง่ อุตสาหกรรมดังกล่าวล้วนเกีย่ วข้องกับเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมขั้ น สู ง ดั ง นั้ น การมี ร ะบบดู แ ลคุ ้ ม ครอง
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ จึ ง มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ
ในการพิจารณาเลือกมาลงทุนของภาคธุรกิจทั้งไทยและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้น
ในการส่งออก เนื่องจากการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างเพียงพอและมีผลสัมฤทธิ์เป็นเงื่อนไข
ส�ำคัญประการหนึ่งที่สหรัฐฯ พิจารณาในการให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preference:
GSP) นอกเหนือไปจากเงื่อนไขอื่นๆ (เช่น การเปิดตลาด
สินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล การคุ้มครองสิทธิ
แรงงานในระดับที่เป็นที่ยอมรับ และการก�ำหนดนโยบาย
การลงทุนที่ชัดเจนและลดข้อจ�ำกัดทางการค้า เป็นต้น)
ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะให้ดีขึ้น
ในครั้งนี้ ช่วยให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าสหรัฐฯ
จะไม่หยิบยกประเด็นทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเงื่อนไข
ในการตัดสิทธิ GSP ที่ให้แก่ประเทศไทย ทั้งนี้ แม้หลาย
ฝ่ายมองว่าในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึน้ และมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพึง่ พาสิทธิ
GSP น้อยลงแล้ว ดังนั้น การได้รับสิทธิ GSP จึงมิได้เป็น
ปัจจัยหลักที่ท�ำให้สินค้าไทยสามารถส่งออกไปขายยัง
สหรัฐฯได้ แต่อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกสินค้าไทย
ไปยั ง สหรั ฐ ฯ ภายใต้ สิ ท ธิ GSP ก็ ยั ง คงสู ง ถึ ง 4,150
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 15.6 ของ
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มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ทั้งหมด โดยสินค้า
ทีม่ กี ารใช้สทิ ธิ GSP สูง มีหลายรายการ เช่น ส่วนประกอบ
เครื่องปรับอากาศ เครื่องดื่ม เลนส์แว่นตา อาหารปรุงแต่ง
และส่วนประกอบยานยนต์ เป็นต้น ดังนั้นการคุ้มครอง
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาย่ อ มท� ำ ให้ ไ ทยยั ง คงสิ ท ธิ GSP
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ น่าจะมีสว่ นช่วยในการรักษาส่วนแบ่งของ
ตลาดไทยในสหรัฐฯ
สิง่ ทีป่ ระเทศไทยได้รบั จากการค้าสินค้า การบริการ
และการลงทุน ที่เห็นได้ชัดกว่าเม็ดเงินที่เข้ามาไหลเวียน
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบของเงินลงทุน
รายได้ และการจัดเก็บภาษีแล้ว ยังท�ำให้เกิดการจ้างงาน
มากขึ้ น ซึ่ ง ช่ ว ยให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ความเป็ น อยู ่ ข องประชาชนโดยส่ ว นรวม ในส่ ว นของ
การลงทุ น ทางด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท� ำ ให้ เ กิ ด
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพสินค้าและบริการโดยรวมของประเทศ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และ
ท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต และการบริ ห าร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ดังตัวอย่างเช่น ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ
มากกว่ า 30,000 ราย ครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ หลากหลาย
ทั้งบริการด้านอาหาร ด้านโรงแรมที่พัก บริการให้เช่า
พาหนะ และบริการน�ำเที่ยว เป็นต้น หากผู้ประกอบ
การน�ำซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในตลอด Value
Chain ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและ
การบริหารอย่างครบวงจร อันเป็นการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้านนี้ของประเทศ
จ า ก ทั้ ง ห ม ด ที่ ก ล ่ า ว ม า แ ล ้ ว นั้ น จ ะ เ ห็ น ไ ด ้
ว่ า การพั ฒ นาระบบการคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
อย่ า งเหมาะสมและการปรั บ สถานะด้ า นการคุ ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ดีขึ้น จะส่งผลเชิงบวก
ต่อวงจรเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการลงทุน การค้า การผลิต การจ้างงาน และการบริโภค
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ซึง่ ในส่วนของภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนการด�ำเนิน
การของภาครัฐในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ●
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year). As of the 3rd quarter of 2017, the accumulated
FDI figure was USD 220 billion.
Both Thai and foreign private sectors are
currently interested in Thai government policies on
various projects such as the Eastern Economic Corridor
(EEC), which is aimed at attracting investments in “new
growth engine” target industries such as the nextgeneration automotive and smart electronics industries,
wellness tourism, foods for the future, automation,
robotics, biochemical and eco-friendly petrochemical
industries and medical hubs. Since these target
industries are technology- and innovation-based
businesses, it is necessary to have a effective IP rights
protection system and laws in place to protect foreign
and Thai investors, technology owners or creators.
The private sector views the upgrade of
Thailand’s status as a potential means for boosting
Thai exports, as the U.S. is unlikely to cite Thailand’s
inadequate efforts in protecting IP rights as reason to
cease Thailand’s Generalized System of Preference
(GSP) privileges. Other factors possibly affecting
Thailand’s GSP privileges include maintaining a
reasonably free-trade environment and unrestrictive
laws for foreign investors/business operators, protection
of labor rights in line with international standards and
clearly specified investment policies that lower trade
barriers.
Although most of today’s Thai business
operators are able to compete abroad with less reliance
on Thailand’s GSP privileges, the value of Thai exports
under GSP privileges remains high at USD 4.15 billion,
or 15.6 percent of the total Thai export value to the
U.S. Thai exports with the greatest advantage from
GSP privileges are air-conditioner components,
beverages, eyeglass lenses, processed foods and
automotive parts. Hence, Thailand’s commitment to IP
rights protection should help preserve Thai GSP

privileges as well as the Thai export market share in
the U.S.
What Thailand has gained from trading goods,
services and investments are the funds circulating in
the economy in the form of investment capital, income,
tax revenue and the creation of jobs, all of which have
improved quality of life for the general public.
Investments in technologies and innovations have
helped facilitate transfers of new technologies and
technical capabilities leading to product and service
development for the country. Furthermore, advanced
technology has helped business operators keep up
with changing consumer demands and preferences.
For example, there are more than 30,0000 business
operators in Thai tourism industry, consisting of
restaurants, hotels, car rentals, travel agencies and tour
guide services, etc. The use of software applications
has helped create a value chain and boost service
efficiency in an integrated manner, which enhance the
competitive capacity of the industry.
Based on the above information, the development
in IP rights protection is necessary and beneficial for
the Thai economy in all aspects such as trade, business
/ investment climate, employment, domestic consumption
and various industries. Hence, IP rights protection is
an issue that demands serious attention by the private
and public sectors with full government support to
ensure future prosperity for the country.
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IP IDE Center

ช่วยผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มแข็ง
IP IDE Center Assists Business Operators in Becoming Strong Innovators

โดย นางสาวพริบตา วงศ์อนวัช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็นอาร์จี อินโนเวชั่น จ�ำกัด
By Ms.Pribta Wonganawat Marketing Director ‘N’RG’ Innovation Co Ltd

บริษัท เอ็นอาร์จี อินโนเวชั่น จ�ำกัด เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยี “N-SAVE อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ” ตอนที่ได้รู้จัก
ศู น ย์ IP IDE ครั้ ง แรกประมาณเดื อ นมี น าคม 2560
ทราบเบื้ อ งต้ น ว่ า ศู น ย์ นี้ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
ผลักดันผู้ประกอบการ SME ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
นวั ต กรรมที่ ส ามารถสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร ทั้งการให้ค�ำปรึกษา
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้น และการวิเคราะห์
ข้อมูลสิทธิบัตร การเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเชิงพาณิชย์
ตลอดจนการจัดท�ำแผนต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม
บริษัทได้รับเชิญให้เข้าอบรมและได้รับคัดเลือก
ให้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการจั ด ท� ำ แผนต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ท� ำ ให้
สามารถวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ท างการตลาดได้
อย่างชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งค�ำแนะน�ำในการท�ำตลาด
อย่างไรให้ไปสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ กั บ บริ ษั ท มากขึ้ น เมื่ อ ได้ มี โ อกาสน� ำ เสนอธุ ร กิ จ และ

เจรจาธุรกิจกับบริษัทใหญ่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เมือ่ เข้ามาใช้บริการทีศ่ นู ย์ IP IDE รูส้ กึ ประทับใจมาก
เหมือนมีพี่เลี้ยงธุรกิจมืออาชีพ เพราะได้รับการดูแลและ
ให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างดี ท�ำให้
รู้สึกปลอดภัยเวลาที่ติดต่อเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัทต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ N-SAVE ของเรา เป็นการออกแบบ
แผงม่ า นน�้ ำ โดยใช้ อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ า นฟิ สิ ก ส์ เพื่ อ ติ ด ตั้ ง
ด้านหลังคอยล์ร้อนให้เหมือนกับมีฝนตกตลอดเวลา ซึ่งจะ
ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งปรั บ อากาศโดยช่ ว ยลด
อุณหภูมิอากาศที่จะเข้าสู่คอยล์ร้อนของระบบ เพื่อท�ำให้
คอยล์ร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีขึ้น น�้ำยาแอร์ที่ผ่าน
คอยล์ร้อนมีอุณหภูมิลดลง ส่งผลท�ำให้คอยล์เย็น (แอร์
ในบ้ า น) มี อุ ณ หภู มิ ล ดตามและสามารถแลกเปลี่ ย น
ความร้อนกับอากาศในบ้าน (ห้อง) ได้ดีขึ้นเมื่อเปิดแอร์
ท�ำให้ห้องเย็นเร็วกว่าปกติ และเย็นจัด แอร์จึงตัดไว ท�ำให้
สามารถประหยัดค่าไฟได้นั่นเอง
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N R G Innovation Co., Ltd., the proprietor of
“N-SAVE” technology, offers a device that reduces the
energy consumption of air-conditioners. N R G
Innovation Co., Ltd. first heard about the IP IDE Center
in March 2017. The company learned that the IP IDE
Center was established by the Department of Intellectual
Property (DIP) to assist Thai SMEs to become strong
innovators through the fully integrated protection
provided by the Thai intellectual property (IP) system.
The IP IDE Center offers advice on IP issues, patent
applications, search and analysis of information about
patents, protection against violations of IP rights, IP
commercialization and drafting of business plans.
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Our N-SAVE device is based on a physics
concept to create a water-curtain behind the
air-conditioning hot coil area. This will help lower the
temperature of the air brought into the hot coil area of
the air-conditioning unit. Thus, the temperature inside
a house can be cooled down more quickly with less
electricity consumption.

The company was invited to attend a seminar
aimed at assisting business operators in preparing
business feasibility plans, marketing and value-added
strategies. Such plans and strategies were developed
to attract a wider segment of potential customers, and
enhance reputations and corporate images to draw
major corporations and state enterprises.

The company is currently negotiating to expand
its business to other foreign countries, especially ASEAN
nations. The DIP has advised the company on how to
proceed with the registration of trademarks and patents
in foreign countries and other related contracts.
Moreover, the DIP has helped the company in business
matching with SCG Trading Co., Ltd. The company
received a good response and considered this matching
as a successful model for a start-up like N R G
Innovation Co., Ltd. The DIP also assisted the company
in preparing secured contract forms, which gives us
confidence in drafting our own business contracts in
the future.

The company was highly impressed with the IP
IDE Center’s services available to assist local business
operators in establishing ventures with new business
partners.

In addition, the DIP has created a website (www.
thaiipmart.com), which serves as an online platform for
IP owners to facilitate business negotiations. The
company signed up as a member of this website and
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บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นพยาน
ในการเจรจาธุรกิจท�ำให้บริษัทรู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง

ขณะนี้ บ ริ ษั ท อยู ่ ร ะหว่ า งการเจรจาขยายธุ ร กิ จ
สู ่ ต ่ า งประเทศ โดยเฉพาะในกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ให้คำ� แนะน�ำข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
และข้อพึงระวัง เช่น การเตรียมตัวเรื่องการจดทะเบียน
เครื่ อ งหมายการค้ า ในต่ า งประเทศ การจดทะเบี ย น
สิ ท ธิ บั ต ร สั ญ ญาการอนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ และสั ญ ญา
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมยังได้ช่วยให้
บริษทั ได้มโี อกาสเจรจาธุรกิจกับบริษทั SCG Trading จ�ำกัด
ซึ่งบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และบริษัทถือว่า
การ Matching ครัง้ นีเ้ ป็นต้นแบบครัง้ ส�ำคัญทีก่ รมทรัพย์สนิ
ทางปัญญาผลักดันให้เกิดการดีลจริงของสินค้านวัตกรรม
ส�ำหรับผู้ประกอบการ Start up อย่างบริษัท เอ็นอาร์จี
อินโนเวชั่น
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ ช ่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ ง
แบบฟอร์มสัญญาที่รัดกุม เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็นต้นแบบ
ซึง่ สัญญาเดิมทีบ่ ริษทั เคยใช้อยูอ่ าจมีชอ่ งโหว่ทางกฎหมาย
อยู่บ้าง ท�ำให้บริษัทรู้สึกมั่นใจในการท�ำสัญญาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจาก

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังมีเว็บไซต์
ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา www.thaiipmart.com
ให้บริการเป็นช่องทางออนไลน์ส� ำหรับเจ้าของผลงาน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนวัตกรรม ได้มโี อกาสเจรจาธุรกิจ
อีกทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกใช้บริการ และ
ได้น�ำ N-save ใส่ในตลาดกลางด้วย เวลาที่ลูกค้าอยากได้
ความมั่นใจในสินค้าของเรา เราก็จะส่ง Link IP Mart
ให้กับลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าเราอยู่ภายใต้
การดู แ ลของกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เป็ น การสร้ า ง
ความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า
นอกจากบริษัทจะคิดนวัตกรรมออกมาเพื่อขาย
แล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงเรื่องการจดทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นส�ำคัญด้วยเพื่อให้เราสามารถสร้างและขยายธุรกิจได้
อย่างเข้มแข็งปลอดภัยและยั่งยืน
ผู้ประกอบการที่สนใจสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ
ของตน สามารถติ ด ต่ อ รั บ บริ ก ารศู น ย์ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษา
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)
ได้ที่ ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเพื่อรับค�ำปรึกษาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ที่ โทร. 02 547 5026 สายด่วน กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 1368 ติดตามข้อมูลข่าวสารและบริการได้
ที่ https://www.facebook.com/ipidethailand ●
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has also posted N-save in this online marketplace.
This will allow potential clients to check whether or not
the company’s products are under the supervision of
the DIP and build reliability for products.
Apart from coming up with new innovations, the
company must consider registering intellectual
properties to allow the company to build and expand
its business in a strong, safe and sustainable manner.
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Business operators interested in strengthening
their business, products and services can contact
the IP IDE Center to obtain advice on IP issues.
The center is located on the 4th floor of the DIP, Ministry
of Commerce. For further details or a consultation
appointment with a specialist, please contact tel.
02-547-5026 or the DIP’s hotline 1368. Follow updates
via https://www.facebook.com/ipidethailand ●
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งบแสดงฐานะการเงิน Financial Statement
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 As of 30th September 2017
บาท (Baht)

สินทรัพย์ Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน Current assets
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents
		 ลูกหนี้ระยะสั้น Short-term receivables
		 วัสดุคงเหลือ Inventories
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน Total current assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Fixed assets
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) Property, Plants and Equipment (Net)
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) Intagible assets
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Total fixed assets
รวมสินทรัพย์ Total assets
หนี้สิน Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน Current liabilities
		 เจ้าหนี้ระยะสั้น Accounts payable
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
		 Short-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies
		 เงินรับฝากระยะสั้น Short-term deposits
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น Other current liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน Total current liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-current liabilities
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
Long-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
		 Long-term cash advance from government
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน Total non-current liabilities
รวมหนี้สิน Total liabilities
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Net assets/Capital
สินทรัพย์สุทธิ Net assets
ทุน Capital
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
Surplus (deficit) of income after accumulated expenses
รวมสินทรัพย์สุทธิ Total Net assets
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Total Net assets/Capita

61,050,379.58
2,322,221.15
551,805.34
63,924,406.07
70,312,427.82
39,867,119.79
110,179,547.61
174,103,953.68

8,579,206.63
29,009,779.03
241,415.68
37,830,401.34
2,210,618.04
1,000,000.00
3,210,618.04
41,041,019.38
133,062,934.30
17,206,087.24
115,856,847.06
133,062,934.30
174,103,953.68
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย Revenue and Expense Statement

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 For the Financial Year Ending on 30th September 2017
บาท (Baht)

รายได้ Income
รายได้จากงบประมาณ Income from government appropriation
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ Income from sale and services
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค Income from subsidies and donations
รายได้อื่น Other Income
รวมรายได้ Total income
ค่าใช้จ่าย Expenses
ค่าใช้จ่ายบุคลากร Personnel expense
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ Gratuities and pensions
ค่าตอบแทน Training expense
ค่าใช้สอย Overhead cost
ค่าวัสดุ Supplies
ค่าสาธารณูปโภค Utilities
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย Depreciation and amortization
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
Expense related to subsidies and donations
ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses
รวมค่าใช้จ่าย Total expense
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
Surplus (deficit) of income after expenses (before cost of capital)
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
Surplus (deficit) of income after net expenses

418,366,438.65
403,500.00
882,672.81
419,652,611.46
172,773,454.98
37,261,452.35
225,522.00
211,961,646.00
10,772,976.62
11,803,285.53
27,331,629.35
615,333.00
(6,349,414.84)
466,395,884.99
(46,743,273.53)
(46,743,273.53)
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งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
Budget

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

งบประมาณรายจ่าย Budget

พ.ศ. 2560 A.D. 2017 พ.ศ. 2561 A.D. 2018

1. งบบุคลากร Personnel
2. งบดำ�เนินงาน Operating Budget
3. งบลงทุน Investment Budget
4. งบเงินอุดหนุน Supporting Budget
5. งบรายจ่ายอืน่ Other Expenses
รวม Total

145,403,200
44,649,800
20,000,000
2,670,000
240,124,200
452,847,200

งบบุคลากร
Personnel

149,036,200
49,981,700
19,650,000
1,520,000
156,609,600
376,797,500

งบบุคลากร
Personnel

145,403,200

149,036,200
งบดำเนินงาน
Operating Budget

งบดำเนินงาน
Operating Budget

49,981,700

44,649,800
งบประมาณรายจาย
Budget

งบลงทุน
Investment Budget

20,000,000

งบลงทุน
Investment Budget

19,650,000

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
A.D. 2017 A.D. 2018

งบเง�นอุดหนุน
Supporting Budget

2,670,000
งบรายจายอื่น
Other Expenses

240,124,200

งบเง�นอุดหนุน
Supporting Budget

1,520,000
งบรายจายอื่น
Other Expenses

156,609,600

รายงานงบการเงิน
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รายได้

Revenue

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
A.D. 2012 A.D. 2013 A.D. 2014 A.D. 2015 A.D. 2016 A.D. 2017

ประเภทรายได้ Type of Revenue

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน Registered Fee 428.019 475.041 520.623 528.007 621.584 686.418
2. ค่าหนังสือราชการและอืน่ ๆ Booklets and Others
1.293 1.378 1.255 1.329 2.102 0.557
รวม Total
429.312 476.419 521.878 529.336 623.686 686.975

528.007
คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
Registered Fee

1.329

คาหนังสือราชการและอื่นๆ
Booklets and Others

621.584
คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
Registered Fee

2.102

686.418

คาหนังสือราชการและอื่นๆ
Booklets and Others

0.557

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
Registered Fee

พ.ศ. 2559 A.D. 2016

พ.ศ. 2558 A.D. 2015

คาหนังสือราชการและอื่นๆ
Booklets and Others

พ.ศ. 2560 A.D. 2017

รายได้เปรียบเทียบกับงบประมาณ
Revenue & Budget

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

พ.ศ. 2556 A.D. 2013

พ.ศ. 2557 A.D. 2014

พ.ศ. 2558 A.D. 2015

พ.ศ. 2559 A.D. 2016

พ.ศ. 2560 A.D. 2017

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

งบประมาณ
Budget

งบประมาณ
Budget

งบประมาณ
Budget

งบประมาณ
Budget

476.419 313.188 521.878 308.629 529.336 319.986 623.686 307.936 686.975 452.847

529.336
รายได
Revenue

319.986 623.686
งบประมาณ
Budget

พ.ศ. 2558 A.D. 2015

รายได
Revenue

307.936
งบประมาณ
Budget

พ.ศ. 2559 A.D. 2016

686.975

452.847

รายได
Revenue

งบประมาณ
Budget

พ.ศ. 2560 A.D. 2017
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สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนสิทธิบัตร
Statistics of Patent Application and Granted

จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

จำ�นวนการจดทะเบียน Granted

จำ�นวนการยื่นขอ Application

ปี
year

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

ไทย Thai

929

983

1,029

1,098

979

5.8

4.7

6.7

-10.8

ต่างชาติ
Foreigner

6,478

6,947

7,138

6722

6886

7.2

2.7

-5.8

2.4

รวม Total

7,407

7,930

8,167

7,820

7,865

7.1

3.0

-4.2

0.6

ไทย Thai

2,527

2,806

3,162

3,566

3,698

11.0

12.7

12.8

3.7

ต่างชาติ
Foreigner

1,275

1,271

1,299

1,357

1,424

-0.3

2.2

4.5

4.9

รวม Total

3,802

4,077

4,461

4,923

5,122

7.2

9.4

10.4

4.0

ไทย Thai

3,456

3,789

4,191

4,664

4,677

9.6

10.6

11.3

0.3

สิทธิบัตรรวม ต่างชาติ
Total Patent Foreigner

7,753

8,218

8,437

8,079

8,310

6.0

2.7

-4.2

2.9

รวม Total

11,209

12,007

12,628

12,743

12,987

7.1

5.2

0.9

1.9

ไทย Thai

52

67

62

61

88

28.8

-7.5

-1.6

44.3

ต่างชาติ
Foreigner

1,097

1,219

1,302

1,777

2,992

11.1

6.8

36.5

68.4

รวม Total

1,149

1,286

1,364

1,838

3,080

11.9

6.1

34.8

67.6

ไทย Thai

1,586

1,455

2,090

2,103

2,092

-8.3

43.6

0.6

-0.5

ต่างชาติ
Foreigner

1,272

1,022

1,621

1,652

1,469

-19.7

58.6

1.9

-11.1

รวม Total

2,858

2,477

3,711

3,755

3,561

-13.3

49.8

1.2

-5.2

ไทย Thai

1,638

1,522

2,152

2,164

2,180

-7.1

41.4

0.6

0.7

สิทธิบัตรรวม ต่างชาติ
Total Patent Foreigner
รวม Total

2,369

2,241

2,923

3,429

4,461

-5.4

30.4

17.3

30.1

4,007

3,763

5,075

5,593

6,641

-6.1

34.9

10.2

18.7

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention
สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
Design

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention
สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
Design

รายงานงบการเงิน
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สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
Statistics of Petty Patent Application and Granted
จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

ปี
year

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

ไทย Thai

1,503

1,618

2,003

2,391

2,335

7.7

23.8

19.4

-2.3

จำ�นวนการยื่นขอ ต่างชาติ
Foreigner
Application

106

128

161

230

182

20.8

25.8

42.9

-20.9

รวม Total

1,609

1,746

2,164

2,621

2,517

8.5

23.9

21.1

-4.0

ไทย Thai

773

766

1,436

1,195

1,038

-0.9

87.5

-16.8

-13.1

ต่างชาติ
Foreigner

95

62

124

93

117

-34.7

100.0

-25.0

25.8

รวม Total

868

828

1,560

1,288

1,155

-4.6

88.4

-17.4

-10.3

จำ�นวน
การจดทะเบียน
Granted

2,164
1,746
1,609
ไทย
Thai

ไทย
Thai

ไทย
Thai

2,621
ไทย
Thai

2,517
ไทย
Thai

1,503
+ตางชาติ

1,618
+ตางชาติ

2,003
+ตางชาติ

2,391
+ตางชาติ

2,335

106

128

161

230

182

Foreigner

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

Foreigner

พ.ศ. 2557
A.D. 2014

Foreigner

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

Foreigner

+ตางชาติ

Foreigner

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

จำนวนการยื่นขอ Application

868

828

ไทย
Thai

ไทย
Thai

773

+ตางชาติ

766

Foreigner

95
พ.ศ. 2556
A.D. 2013

+ตางชาติ

Foreigner

62
พ.ศ. 2557
A.D. 2014

1,560
ไทย
Thai

1,436

+ตางชาติ

Foreigner

124

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

1,288 1,155
ไทย
Thai

1,195

+ตางชาติ

Foreigner

93

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

จำนวนการจดทะเบียน Granted

ไทย
Thai

1,038

+ตางชาติ

Foreigner

117

พ.ศ. 2560
A.D. 2017
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สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Statistics of Trademark Application and Registration
จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

ปี
year

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

ไทย Thai

27,881

27,517

33,347

38,784

26,514

-1.3

21.2

16.3

-31.6

จำ�นวนการยื่นขอ ต่างชาติ
Foreigner
Application

18,216

18,144

18,997

12,829

16,197

-0.4

4.7

-32.5

26.3

รวม Total

46,097

45,661

52,344

51,613

42,711

-0.9

14.6

-1.4

-17.2

ไทย Thai

11,148

11,487

11,247

19,320

19,077

3.0

-2.1

71.8

-1.3

ต่างชาติ
Foreigner

8,415

9,130

9,930

16,491

18,183

8.5

8.8

66.1

10.3

รวม Total

19,563

20,617

21,177

35,811

37,260

5.4

2.7

69.1

4.0

จำ�นวน
การจดทะเบียน
Granted

46,097 45,661
ไทย
Thai

27,881

+ตางชาติ

Foreigner

18,216
พ.ศ. 2556
A.D. 2013

ไทย
Thai

27,517

+ตางชาติ

Foreigner

18,144
พ.ศ. 2557
A.D. 2014

52,344 51,613
ไทย
Thai

33,347

+ตางชาติ

Foreigner

18,997
พ.ศ. 2558
A.D. 2015

ไทย
Thai

38,784

+ตางชาติ

Foreigner

12,829

42,711
ไทย
Thai

26,514

+ตางชาติ

Foreigner

16,197

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

จำนวนการยื่นขอ Application

19,563 20,617 21,177
ไทย
Thai

11,148

+ตางชาติ

Foreigner

8,415
พ.ศ. 2556
A.D. 2013

ไทย
Thai

11,487

+ตางชาติ

Foreigner

9,130
พ.ศ. 2557
A.D. 2014

ไทย
Thai

11,247

+ตางชาติ

Foreigner

9,930

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

35,811 37,260
ไทย
Thai

19,320

+ตางชาติ

Foreigner

16,491

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

จำนวนการจดทะเบียน Granted

ไทย
Thai

19,077

+ตางชาติ

Foreigner

18,183

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

รายงานงบการเงิน
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สถิติเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามประเภท
Statistics of Trademark Classified by Type

จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

จำ�นวนการจดทะเบียน
Registration

จำ�นวนการยื่นคำ�ขอ
Application

ปี
year

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

เครื่องหมายการค้า
และบริการ
Trademark and
Service mark

46,033

45,627

52,257

51,571

42,686

-0.9

14.5

-1.3

-17.2

เครื่องหมายรับรอง
Certification Mark

29

22

64

12

19

-24.1

190.9

-81.3

58.3

เครื่องหมายร่วม
Association Mark
รวม Total

35

12

23

30

6

-65.7

91.7

30.4

-80.0

46,097

45,661

52,344

51,613

42,711

-0.9

14.6

-1.4

-17.2

เครื่องหมายการค้า
และบริการ
Trademark and
Service mark

19,508

20,592

21,141

35,768

37,216

5.6

2.7

69.2

4.0

เครื่องหมายรับรอง
Certification Mark

49

14

25

20

28

-71.4

78.6

-20.0

40.0

เครื่องหมายร่วม
Association Mark
รวม Total

6

11

11

21

16

83.3

0.0

90.9

-23.8

19,563

20,617

21,177

35,809

37,260

5.4

2.7

69.1

4.1

จำนวนการยื่นคำขอ Application

TM

52,257
เคร�่องหมายการคาและบร�การ
Trademark and Service mark

TM

64
เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

23
เคร�่องหมายรวม
Association Mark

51,571
เคร�่องหมายการคาและบร�การ
Trademark and Service mark

TM

12
เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

30
เคร�่องหมายรวม
Association Mark

พ.ศ. 2559 A.D. 2016

พ.ศ. 2558 A.D. 2015

42,686
เคร�่องหมายการคาและบร�การ
Trademark and Service mark

19
เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

6
เคร�่องหมายรวม
Association Mark

พ.ศ. 2560 A.D. 2017

จำนวนการจดทะเบียน Registration

TM

21,141
เคร�่องหมายการคาและบร�การ
Trademark and Service mark

TM

25
เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

พ.ศ. 2558 A.D. 2015

11
เคร�่องหมายรวม
Association Mark

35,768
เคร�่องหมายการคาและบร�การ
Trademark and Service mark

TM

20
เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

พ.ศ. 2559 A.D. 2016

21
เคร�่องหมายรวม
Association Mark

37,216
เคร�่องหมายการคาและบร�การ
Trademark and Service mark

28
เคร�่องหมายรับรอง
Certification Mark

พ.ศ. 2560 A.D. 2017

16
เคร�่องหมายรวม
Association Mark

ผลิตภัณฑ์เคมี ยา เครื่องสำ�อาง
Chemical Products, Drugs, Cosmetics

โลหะ เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
Metal, Tools & Equipment, Construction Materials

เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ
Machinery, Electrical Appliances, Vehicles, Weapons

โลหะมีค่า นาฬิกา เครื่องหนัง
Precious Stone, Watches, Leather Products

เครื่องดนตรี ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ยาสูบและอุปกรณ์
Musical Instruments, Toys, Sport Equipment, Tobacco &
Equipment

กระดาษ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ Paper, Stationary, Printing Materials

ยาง พลาสติก Rubber, Plastic

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย พรม วัสดุปูพื้น
Furniture, Household Appliances, Needle Works, Carpet, Flooring
Materials

เส้นใย เส้นด้าย สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม Fiber, Thread, Textiles, Clothing

อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน Food, Beverage, Sweet

เครื่องหมายบริการ Service Marks

เครื่องหมายรับรอง Certification Marks

เครื่องหมายร่วม Collective Marks
รวม Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

รายการ
Articles

1

No.

Statistics of Trademark Application by Classes

47

46

35 - 45

35
46,097

29

9,421

12
45,661

22

9,430

8,576

4,062

1,551

413

1,086

1,045

1,779

12
52,344

65

11,123

10,365

4,337

1,843

409

1,089

1,068

1,995

19
56,131

56

11,941

11,415

4,703

2,216

466

1,153

1,130

2,026

7,737

1,411

11,858

2559
2016

9
43,109

45

9,355

7,666

3,511

1,726

327

891

901

1,629

6,288

1,086

9,675

2560
2017

-65.7
-0.9

-24.1

0.1

1.6

0.3

4.7

2.0

0.2

12.0

-9.9

-2.1

-16.5

-1.7

2557
2014

0.0
14.6

195.5

18.0

20.9

6.8

18.8

-1.0

0.3

2.2

12.1

9.0

18.7

15.7

2558
2015

58.3
7.2

-13.8

7.4

10.1

8.4

20.2

13.9

5.9

5.8

1.6

4.1

-3.5

6.4

2559
2016

-52.6
-23.2

-19.6

-21.7

-32.8

-25.3

-22.1

-29.8

-22.7

-20.3

-19.6

-18.7

-23.0

-18.4

2560
2017
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8,442

4,051

1,482

405

1,084

933

1,975

7,430

1,462

11,146

2558
2015

ผลการปฏิบัติราชการ

29 - 33

22 - 25

20, 21,
26, 27

17

16

15, 28, 34

14, 18

6,817

1,232

9,636

2557
2014

Overview

6,960

1,475

9,805

2556
2013

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

ภาพรวม

7, 9 - 13

6, 8, 19

1-5

จำ�พวก
Inter.
Class

จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามจำ�พวก

100
บทความ

Article, Etc.

ผลิตภัณฑ์เคมี ยา เครื่องสำ�อาง
Chemical Products, Drugs, Cosmetics

โลหะ เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
Metal, Tools & Equipment, Construction Materials

เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ
Machinery, Electrical Appliances, Vehicles, Weapons

โลหะมีค่า นาฬิกา เครื่องหนัง
Precious Stone, Watches, Leather Products

เครื่องดนตรี ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ยาสูบและอุปกรณ์
Musical Instruments, Toys, Sport Equipment, Tobacco &
Equipment

กระดาษ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ Paper, Stationary, Printing Materials

ยาง พลาสติก Rubber, Plastic

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย พรม วัสดุปูพื้น
Furniture, Household Appliances, Needle Works, Carpet, Flooring
Materials

เส้นใย เส้นด้าย สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม Fiber, Thread, Textiles, Clothing

อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน Food, Beverage, Sweet

เครื่องหมายบริการ Service Marks

เครื่องหมายรับรอง Certification Marks

เครื่องหมายร่วม Collective Marks
รวม Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

รายการ
Articles

1

No.

Statistics of Trademark Registration by Classes

11
20,617

14

4,594

2,808

2,370

788

158

505

582

10
21,177

24

4,397

3,495

1,042

745

184

463

583

721

3,309

671

5,533

20
35,809

19

7,261

6,702

2,169

1,286

379

923

847

1,266

5,992

1,229

7,716

2559
2016

15
32,980

22

7,196

5,529

2,526

1,288

281

767

813

1,315

5,506

1,102

6,620

2560
2017

83.3
5.4

-62.2

2.8

-2.4

-12.0

18.9

-17.3

11.2

36.0

4.2

6.7

1.2

21.0

2557
2014

-9.1
2.7

71.4

-4.3

24.5

-56.0

-5.5

16.5

-8.3

0.2

-40.7

51.3

33.9

13.3

2558
2015

100.0
69.1

-20.8

65.1

91.8

108.2

72.6

106.0

99.4

45.3

75.6

81.1

83.2

39.5

2559
2016

-25.0
-7.9

15.8

-0.9

-17.5

16.5

0.2

-25.9

-16.9

-4.0

3.9

-8.1

-10.3

-14.2

2560
2017
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6
19,563

37

4,469

2,876

2,692

663

191

454

428

1,216

2,187

501

4,883

2558
2015

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

47

46

35 - 45

29 - 33

22 - 25

20, 21,
26, 27

17

16

15, 28,
34

1,167

2,049

495

4,036

2557
2014

จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

Reporting of Financial Statements

14, 18

7, 9 - 13

6, 8, 19

1-5

2013

จำ�พวก
Inter.
Class 2556

สถิติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามจำ�พวก
รายงานงบการเงิน
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Article, Etc.

สถิติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

Statistics of Copyrights Notification classified by Work
จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

ปี
year

2556
2013

2557
2014

2558
2015

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

3,494

2,659

2,517

2,169

1,847

-23.9

-5.3

-13.8

-14.8

นาฎกรรม Dance

8

11

0

4

3

37.5

-100.0

-

-25.0

ศิลปกรรม Artistic

4,267

5,658

5,840

4,413

3,963

32.6

3.2

-24.4

-10.2

ดนตรีกรรม Musical

7,637

6,806

6,324

7,208

5,411

-10.9

-7.1

14.0

-24.9

693

1133

1054

1004

758

63.5

-7.0

-4.7

-24.5

49

74

54

54

14

51.0

-27.0

0.0

-74.1

สิ่งบันทึกเสียง Sound Recording

145

63

102

128

41

-56.6

61.9

25.5

-68.0

แพร่เสียงแพร่ภาพ Broadcasting

0

0

0

0

0

-

-

-

-

24

19

18

32

57

-20.8

-5.3

77.8

78.1

16,317

16,423

15,909

15,012

12,094

0.6

-3.1

-5.6

-19.4

วรรณกรรม Literary

โสตทัศนวัสดุ Audiovisual
ภาพยนตร์ Cinematographic

อี่นๆ Others
รวม Total

16,317
พ.ศ. 2556
A.D. 2013

16,423
พ.ศ. 2557
A.D. 2014

15,909
พ.ศ. 2558
A.D. 2015

15,012

12,094

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

สถิติการจดแจงขอมูลลิขสิทธ�์
Statistics of Copyrights Notification classified by Work

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

รายงานงบการเงิน

สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

Reporting of Financial Statements

103
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สถิติการยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียน และจำ�นวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Statistics of the Application and Registration of Geographical Indication
จำ�นวน : คำ�ขอ
Unit : Number

ปี
year
จำ�นวนการยื่นขอ
Application

จำ�นวน
การขึ้นทะเบียน
Registration

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

ไทย Thai

10

10

15

17

19

0.0

50.0

13.3

11.8

ต่างชาติ
Foreigner

0

0

2

3

4

-

50.0

33.3

รวม Total

10

10

17

20

23

0.0

70.0

17.6

15.0

ไทย Thai

13

5

7

12

9

-61.5

40.0

71.4

-25.0

ต่างชาติ
Foreigner

2

1

0

1

4

-100.0

-

300.0

รวม Total

15

6

7

13

13

16.7

85.7

0.0

-

-50.0
-60.0

23
20
10 10 17
ไทย
Thai

10

+ตางชาติ

Foreigner

0
พ.ศ. 2556
A.D. 2013

ไทย
Thai

10

+ตางชาติ

Foreigner

0
พ.ศ. 2557
A.D. 2014

ไทย
Thai

15

+ตางชาติ

Foreigner

2

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

ไทย
Thai

17

+ตางชาติ

Foreigner

3

ไทย
Thai

19

+ตางชาติ

Foreigner

19

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

จำนวนการยื่นขอ Application

15
ไทย
Thai

13

+ตางชาติ

Foreigner

2
พ.ศ. 2556
A.D. 2013

6

7

6

7

ไทย
Thai

+ตางชาติ

Foreigner

0
พ.ศ. 2557
A.D. 2014

ไทย
Thai

+ตางชาติ

Foreigner

0

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

13 13
ไทย
Thai

12

+ตางชาติ

Foreigner

1

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

จำนวนการจดทะเบียน Granted

ไทย
Thai

9

+ตางชาติ

Foreigner

4

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

๒๖ ปี กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คุ้มครองความคิด มุ่งจิตบริการ เน้นงานสร้างสรรค์
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