
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

------------------------------------- 
1.  แผนงานบูรณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

 ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ผลส าเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ (โดยสรุป): เพ่ือขับเคลื่อนการ
น าผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์  และส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถน าทรัพย์สิน                  
ทา งปัญญา เป็ น เ ครื่ อ ง มื อ ใ นการสร้ า ง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
งบประมาณ:  14.50 ล้านบาท 
ตัวชี้ วัด : มูลค่าสินค้าและบริการของ
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับ
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า                          
30 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2562 ถึง 
เดือนพฤศจิกายน 2563 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs                       
นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย และนักธุรกิจไทย  
พื้นที่ด าเนินงาน (ระบุจังหวัด/สถานที่) : 
ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
 1) บริการให้ค าปรึกษาแนะน าทรัพย์สินทางปัญญา และการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร                
การประดิษฐ์ และการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก ภายใต้ศูนย์
พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ( IDE Center) เพ่ือให้
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)                
นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย จ านวน 413 คน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพย์สิน                  
ทางปัญญาในการสร้างธุรกิจ ไปสู่การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของไทยอย่างยั่งยืน   
     2) เช่าฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก ด้วยซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย (PatSnap) เพ่ือให้เกิดการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 3) สัมมนาเผยแพร่รายงานวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ความยั่งยืน ให้แก่ผู้ประกอบการไทย จ านวน 120 ราย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา                  
ต่อยอดธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการค้าด้วยข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากทั่วโลก 
 4) อยู่ระหว่างจัดท ารายงานวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี เรื่อง Smart Farming เพ่ือให้
เกษตรกรไทยใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและต่อยอดเครื่องมือทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT)  
     5) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ
อย่างมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ส่งผลให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความจ าเป็นต้องปรับขอบเขตของงานตามโครงการในส่วน
แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นรูปแบบการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อาทิ การอบรมผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น  

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
     จ านวน 57,400 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
 ผลส าเร็ จ เกิ ดขึ้ นช่ วงปลาย     
ปีงบประมาณ 2563    
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม  
 คิดเป็นร้อยละ 0.328 

(ประมาณการเนื้องานคิดเป็นร้อยละ) 
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2.  แผนงานตามยุทธศาสตร์ :  เกษตรสร้างมูลค่า 
      ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้าพ้ืนถิ่นเพ่ิมมูลค่าสู่สากล 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ผลส าเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค์ (โดยสรุป):  
  เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ รักษาฐาน
รายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ให้
เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ช่วยสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมและ
คุ้ ม ค ร อ ง สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
(Geographical Indication: GI) ให้เป็น
แต้มต่อ ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยทั้งในตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ  
งบประมาณ: 26.10 ล้านบาท 
ตัวชี้วัด: มูลค่าทางการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ได้รับการส่งเสริม                                 
40 ล้านบาท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2562 ถึง 
กันยายน 2563 
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร ผู้ผลิต 
ผู้ ป ระกอบการวิส าหกิ จชุ มชน  และ
ผู้ประกอบการสินค้า GI 
พื้นที่ด าเนินงาน (ระบุจังหวัด/สถานที่):                     
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

1. ผลการด าเนินการ 
      1) ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย เพ่ิมอีก 4 สินค้า ได้แก่ ข้าวไร่ดอกข่าพังงา มะพร้าว                    
ทับสะแก กล้วยหอมทองปทุม และผ้าหม้อห้อมแพร่   
  2) จัดหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า GI ทั้งตลาด Online และ Offline สร้างรายได้ให้
เกษตรกรและท้องถิ่นชุมชน อาทิ  
   (1) จัดท า MOU กับบริษัท ทเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้ง จ ากัด ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า GI ผ่านเว็บไซด์ ShopAt24 สร้าง
รายได้กว่าเดือนละ 100,000 บาท ให้กับสินค้า GI น าร่อง 6 รายการ ได้แก่ ข้าวสังข์หยด
เมืองพัทลุง ล าไยอบแห้งเนื้อสีทองล าพูน กาแฟดอยตุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผ้าคราม
ธรรมชาติสกลนคร และศิลาดลเชียงใหม่  
   (2) จัดงานตลาดนัด GI รวม 7 ครั้ง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ 
สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการสินค้า GI จ านวน 990,000 บาท  
   (3) ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ VTR เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้า 
GI กับการท่องเที่ยวชุมชน ผ่านรายการ innolife เปิดความคิดสะกิดไอเดีย ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ ททบ.5 ในสินค้า GI จ านวน 10 รายการ อาทิ ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง มังคุด  
คีรีวง ทุเรียนในวงระนอง สัมโอนครชัยศรี ลิ้นจี่บางขุนเทียน ส้มบางมด และผ้าไหมเก็บ
บ้านเมืองหลวง เป็นต้น รวมทั้งผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือ GI Thailand 111 สินค้า 2 ภาษา
(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) เพ่ือเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า GI ไทย ให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้น 
   (4) พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า GI สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า GI จ านวน 10 สินค้า 
ได้แก่ กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก ผ้าไหมยกดอกล าพูน สังคโลกสุโขทัย ทุเรียนหลินลับ
แลอุตรดิตถ์ ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ แห้วสุพรรณ มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ข้าวฮางหอม
ทองสกลทวาปี เนื้อโคขุนโพนยางค า ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี และปลากุเลาเค็มตากใบ 
 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
     จ านวน 1,916,030 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    มูลค่าทางการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริม จ านวน  
0.99 ล้านบาท 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน                      
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 5.737 % 

(ประมาณการเนื้องานคิดเป็นร้อยละ) 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ผลส าเร็จของโครงการ 
      (5) อยู่ระหว่างการลงพ้ืนที่ผลักดันให้จังหวัดจัดท าค าขอขึ้นทะเบียน GI เพ่ิมอีก                      

7 สินค้า ได้แก่ มังคุดคีรีวง พริกไทยปะเหลียน มะม่วงหนองแซงและเผือกหอมบ้านหมอ 
พุทราน้ านม ผ้าไหมปักธงชัย และมันแกวบรบือ  
     3) อยู่ระหว่างการลงพ้ืนที่ผลักดันให้จังหวัดจัดท าระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า GI ทั้งระบบ Internal Control รวม 8 สินค้า อาทิ ทุเรียนสาลิกาพังงา กาแฟเทพ
เสด็จ และลิ้นจี่บางขุนเทียน เป็นต้น และ External Control รวม 4 สินค้า อาทิ มะขาม
หวานเพชรบูรณ์ และข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เป็นต้น  
  4) อยู่ระหว่างผลักดันสินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพให้ได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศ
เพ่ิมอีก 5 สินค้า ใน 2 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 3 สินค้า (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าว
สังข์หยดเมืองพัทลุง และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง) และจีน 2 สินค้า (ทุเรียนปราจีนและ
มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี) 
  5) ลงพ้ืนที่สร้างความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของสินค้า GI พร้อมให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน GI กับเกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวม 1,200 ราย จาก 11 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ 
นครปฐม ขอนแก่น ระยอง สงขลา สุพรรณบุรี บึงกาฬ ยโสธร และสระบุรี   
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข  
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) ส่งผลให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความจ าเป็นต้องปรับขอบเขตของงานตามโครงการ                    
ในส่วนแผนงาน/กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการลงพ้ืนที่ทั้งการจัดท าค าขอขึ้นทะเบียน GI                      
การจัดท าระบบควบคุมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า GI ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และการจัดกิจรรม (Event) ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม(Organizer) เป็นต้น จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย         
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3. แผนงานตามยุทธศาสตร์ :  การสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ผลส าเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค์ (โดยสรุป): เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ 
ตลอดจนบูรณาการการท างานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตส านึกในการเคารพสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ:  90.86 ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด: การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
จ านวน 35,000 ค าขอ 
ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563 
กลุ่มเป้าหมาย: นักประดิษฐ์ นักวิจัย นักธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป 
พื้นที่ด าเนินงาน (ระบุจังหวัด/สถานที่) :                         
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

    1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)                  
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ ให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร รวมทั้งหมด 17,838 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 
54.10 ของจ านวนค าขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท้ังหมด 32,973 ค าขอ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยการจ้างบุคลากรภายนอก
ช่วยงานสนับสนุนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร อาทิ การน าเข้า
ข้อมูลค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การช่วยตรวจค้นและตรวจสอบค าขอเบื้องต้น 
และข้อมูลการประกาศโฆษณา จ านวน 105,364 ค าขอ เป็นต้น  

3) บูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือน ทหาร ต ารวจ 
ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ กอ.รมน. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กรมศุลกากร (ก ากับดูแล ณ จุดน าเข้า-ส่งออก) กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ผ่านกลไกการท างานของคณะอนุกรรมการปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็น
ประธาน และมี กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  3 เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในตลาด 
(Physical Markets) ที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง (Notorious Markets) และ
ตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ในห้วงเวลาช่วงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ด าเนินการ
จับกุมผู้กระท าความผิดได้ท้ังหมด 1,694 คดี ยึดของกลางได้ 782,269 ชิ้น 

4) ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต โดยรับค าร้องขอให้ระงับ
การท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งหมด 112 ค าขอ และส่งค าขอไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมด าเนินการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งหมด 103 เรื่อง ส่งผลให้ศาลมีค าสั่ง
ให้ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหมด 33 ค าขอ รวม 1,479 
URLs   

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
    จ านวน 9,483,367 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น                         
ทางปัญญา จ านวน 17,838 ค าขอ 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงานใน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 50.966% 
(ประมาณการเนื้องานคิดเป็นร้อยละ) 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ผลส าเร็จของโครงการ 
5) ออกประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่                   

25 ธันวาคม 2562 โดยขอความร่วมมือให้ตัวแทนรับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
มาแจ้งข้อมูลการเป็นตัวแทนฯ โดยตัวแทนฯ จะได้รับความสะดวกในกระบวนการของการ
ด าเนินคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนของพนักงานสอบสวนที่ได้เพ่ิมความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบเอกสารความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ตรวจสอบข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กรมทรัพย์สิน                   
ทางปัญญาได้น าเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้ โดยพนักงานสอบสวนและประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สแกน QR Code ที่บัตรตัวแทน ซึ่งจะปรากฏ
ข้อมูลต่างๆ อาทิ รายละเอียดของตัวแทนรับมอบอ านาจ ผู้มอบอ านาจจนถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ 
ตลอดจนทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานลิขสิทธิ์ วันหมดอายุของหนังสือมอบอ านาจ 

6) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”               
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน และกระบวนการด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการ
ละเมิดออฟไลน์และละเมิดออนไลน์ รวมทั้งการตรวจสอบแยกแยะสินค้าของจริงและของ
ปลอม 
 7) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิและเจ้าของพ้ืนที่ อาท ิ
 (1) กิจกรรมซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย (Let’s Get Right) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2562 ร่วมกับศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพ่ือเสริมสร้างแนวร่วมจากผู้ค้าและ
ประชาชนทั่วไป “ไม่ซือ้ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” 
 (2) กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล “DIP Mini Marathon 2020 รณรงค์ “ไม่ซื้อ             
ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม (STOP PIRACY) ” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,027 คน เพ่ือสร้างจิตส านึกการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ผลส าเร็จของโครงการ 
ทางปัญญาให้กับประชาชนทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าส าคัญ อาทิ 
สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น ในการด าเนินนโยบายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
อย่างจริงจัง   

8) แสวงหาความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO) และส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ตามมาตรฐานสากล อาทิ 

 (1) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (Technical Cooperation Agreement) กับ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO General Assembly) เพ่ือสนับสนุนหลักการและประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการผลักดันให้เกิดความคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเมในระดับระหว่างประเทศ เมื่อวันที่                
2 ตุลาคม 2562 ณ ส านักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

 (2) ให้การต้อนรับ นายอัตสึชิ ทาเคทานิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (JTRO) ประจ ากรุงเทพมหานคร และคณะ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2562 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ให้การ
ต้อนรับ เพ่ือร่วมหารือประเด็นการค้าการลงทุนไทย -ญี่ปุ่น และการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตลอดจนการผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้น 

 (3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
ในมิติการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2562 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Victoria ประเทศออสเตรเลีย Professor 
John Zeleznikow, Director of Laboratory of Decision Support and Dispute Management 

(4) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยร่วมกับสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น (JIPA) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2562 ในประเด็นการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร การเตรียมการรองรับการเข้าเป็นภาคีความ
ตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Hague 
Agreement) และการพัฒนาระบบการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ผลส าเร็จของโครงการ 
(5) สัมมนา “Regional Validation Workshop” ภายใต้ความร่วมมือด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ระหว่างวันที่ 
15 – 16 ตุลาคม 2562 เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินการด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน ได้ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่าง
เป็นรูปธรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ หนังสือคู่มือการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ กฎหมายและขั้นตอนกระบวนการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น  

 (6) ประชุมหารือกับหน่วยงานคุ้มครองลิขสิทธิ์เกาหลี (Korea Copyright 
Protection Agency: KCOPA) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือสร้างความร่วมมือ
และร่วมพัฒนาระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของไทยและเกาหลีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 (7) ประชุมร่วมกับสมาพันธ์แห่งสมาคมผู้สร้างสรรค์และนักแต่งเพลงระหว่างประเทศ 
(The International Confederation of Societies of Authors and Composers: 
CISAC) และบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จ ากัด  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562                    
เพ่ือหารือเก่ียวกับแนวทางการดูแลและบริหารจัดการสิทธิในงานลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรม
ในประเทศไทย  
    9) การส่งเสริมความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 
โดยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020) ภายใต้
แนวคิด “Innovate for a green future” ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  
 10) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ                 
ทุกภาคส่วน จ านวน 1,150 ราย โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใน 7 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และสงขลา รวม 5,532 ครั้ง 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบ Call Center จ านวน 12,344 ครั้ง 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ผลส าเร็จของโครงการ 
 11) จัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวและข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตส านึกไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อ
ออนไลน์/วิทยุ/โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้ง สื่อ Social Media โดยมีจ านวนผู้เข้าชม
แฟนเพจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ใน Facebook จ านวน 250,000 ราย (ข้อมูล                
ณ มีนาคม 2563) 
 12) อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบส ารองข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC การแปลรายการสินค้าหรือบริการค าขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ การจัดพิธีท าลายของกลางคดีละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงท่ีสุดแล้ว และจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม
ติดตั้งภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินทางของ
ทางราชการ 
 13) อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและอ านวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่ 
  (1) กฎหมายลิขสิทธิ์ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ( Internet Service Provider - 
ISP)) มาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measure - TPM) และรองรับ
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Copyright Treaty - WCT) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และการบังคับใช้กฎหมาย โดยส่งเสริมการ
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการและเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  (2) กฎหมายสิทธิบัตร จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
   - ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ . .) พ.ศ. .... ในส่วนสิทธิบัตร                            
การประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนให้มีประสิทธิภาพและ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักสากล และความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิทธิบัตรที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ และเพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ผลส าเร็จของโครงการ 
(Compulsory Licensing) ให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักการตามมาตรา 31 bis (Doha 
Declaration) ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS 
Agreement) ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ รวมทั้งรองรับการเป็นจุดตรวจสอบการขออนุญาตก่อน
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในค าขอรับสิทธิบัตร  
   - ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้การคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
มีกระบวนการ ขั้นตอน และระบบการจดทะเบียนที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรองรับการเข้าเป็นภาคีความ  ตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียน
แบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Hague Agreement) เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ    
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                  
(COVID - 19) ส่งผลให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความจ าเป็นต้องปรับแผนงานการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการต่างๆ โดยชะลอหรือเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
การด าเนินกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การจัดงานสัมมนา การจัดประชุม 
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย         

  
 
 
 
 
 


