
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
--------------------------------------- 

1.  แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  
      โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

สาระส าคัญ ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ผลส าเร็จของโครงการ 

1. วัตถุประสงค ์
    เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs 
ให้มีองค์ความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการ
น าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
2. งบประมาณ 8.892  ล้านบาท 
3. ตัวชี้วัด ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพื่อสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้าและบริการ (200 ราย) 

 ด าเนินการขับเคลื่อนการน าผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถน าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ดังนี้ 
      1. บริการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 1,054 ราย ภายใต้ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม (IDE Center) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม รวมทั้งการเขียนแผนธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจและการตลาด  
      2. จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ารสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกและจัดสัมมนาเผยแพร่รายงาน
วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี ดังนี้ 
             1) การให้บริการฐานข้อมูลโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลกเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
เทคโนโลยี และฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสืบค้นฯ ให้ผู้ประกอบการไทย จ านวน 179 ราย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และเครื่องส าอางความงาม ตลอดจนการอบรมการใช้โปรแกรมการสืบค้น
ข้อมูลสิทธิบัตรให้กับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
             2) จัดสัมมนาน าเสนอรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี ดังนี้ 
                - ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่ออนาคตที่
ยั่งยืน” (Tech Insight: 1 Renewable Energy Technology Trend Analysis for Sustainable 
Future) ให้ผู้ประกอบการไทย จ านวน 154 ราย 
               - คร้ังที่ 2 เร่ือง “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ทดแทนและเนื้อสังเคราะห์
เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของโลก” (Tech Insight # ๒: Meatless Industry Technology 
Trend Analysis for Sustainable Future) ให้ผู้ประกอบการไทย จ านวน 183 ราย 
 

1. ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ            
    จ านวนเงิน 7.836 ล้านบาท 
2. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 
    - ผู้ประกอบการไทยได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความ 
สามารถในการแข่งขันทางการค้า
เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินคา้และ
บริการ 796 ราย 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินการ
ในภาพรวม โดยประมาณการ 
ร้อยละ 100 
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      3. จัดสัมมนา “การน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ” 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ให้ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทย เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ  ในขั้นตอนกระบวนการในการอนุญาตให้ใช้สิทธิงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตลอดจนสร้างโอกาส ให้หน่วยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการ ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาต่อยอดและการน าผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 4. จัดประชุมและสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562 ให้ผู้ประกอบการ และ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศผ่านระบบ 
e-Filing และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศผ่านระบบ Madrid และ PCT 
รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ในยุคดิจิทัล ไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ตลอดจนการจัดประชุมหารือระหว่างกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาและส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางการ
พัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง       
 5. จัดท ารายงานวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวม 3 เรื่อง ได้แก่ พลังงาน
ทดแทนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เนื้อสัตว์ทดแทนและเนื้อสังเคราะห์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร   
ของโลก และบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน และสัมมนาเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ฯ ดังกล่าว ให้แก่
ผู้ประกอบการไทย จ านวน 490 คน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและสร้างความ
ได้เปรียบทางการค้าด้วยข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากทั่วโลก 
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2. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ    
 โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจทิัล 
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1. วัตถุประสงค ์
    เพื่อจัดท าคลังข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Data 
Warehouse) สนับสนุนการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการ
วิเคราะห์และก าหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทย ตลอดจนพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs)     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และ
การแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมท้องถิ่น(Traditional 
Cultural Expressions : TCEs) ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กรมวิช าการเกษตร และกรมส่ ง เสริม
วัฒนธรรม เป็นต้น 
2. งบประมาณ 22.499 ล้านบาท 
3. ตัวชี้วัด ระบบ Data Warehouse 

1. ผลการด าเนนิการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงรูปแบบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มี
มาตรฐานเดียวกัน (Data Integration: DI ) และศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ รวมทั้งพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (Data Warehouse) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ใน
ข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจและการก าหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านทรัพยากรพันธุกรรม 
(Genetic Resources: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional Cultural Expression: TCEs) ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิชาการเกษตร และกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่ต่างชาติน าทรัพยากรพันธุกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้ด้าน GRs TK และ TCEs ไปพัฒนาต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทย 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
 2.1 ปัญหาอุปสรรค 

1) ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  
      เนื่องจากการด าเนินโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล มีขอบเขตการด าเนินงานครอบคลุมระบบฐานข้อมูลกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลายและมีความซับซ้อนทางเทคนิคสูง ส่งผลให้การยกร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) ต้องมีการหารือผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ Data Warehouse เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
TOR ที่มีคุณภาพและคุ้มค่างบประมาณ ซึ่งการด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินงานที่ล่วงพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนงานเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบกับเมื่อ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้มี

1. ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ            
    เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด                   
1 ระบบ 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินการใน
ภาพรวม โดยประมาณการ (ร้อยละ)  
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ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเพียงรายเดียว โดยยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขต
ของงาน (TOR)  และยังได้เสนอวงเงินจ้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณของโครงการฯ ส่งผลให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องด าเนินการเสนอกรมฯ พิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และด าเนินการจัดหาใหม่ตามกฎหมายจัดซื้อจัด
จ้างต่อไป ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไปกว่าที่ก าหนดไว้ 
  2) ปัญหาด้านการด าเนินงาน (เช่น กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ และ
ปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น)  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในวงเงินที่สูงและหลายโครงการ อีกทั้ง 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล             
มีจ ากัด ส่งให้การจัดท าขอบเขตของงาน (TOR) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาและด าเนินการล่วงเลยไปกว่าระยะที่ก าหนดไว้ ท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 2.2 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

   1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Changes)  
 หน่วยงานด้านนโยบายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ควร

สนับสนุนข้อมูลและให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมของประเทศ ไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท า
บริการสาธารณะ และให้เกิดการบริหารจัดการและการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่มีความสอดคล้องเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง 

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงาน (Project Implementation)  
 การด าเนินโครงการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดท า

กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน ต้องอาศัยการท างานร่วมกันทั้งกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มี
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ความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building)  
 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานและ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  หน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องเร่งพัฒนาและสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์และ
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เช่น นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analyst) นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer) ผู้บริหารข้อมูล (Data 
Administrator) ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล (Database Specialist) นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ 
(Business Insight Data Developer)  
 4) ข้อเสนอแนะเพื่อติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  
  การด าเนินโครงการควรมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
เพื่อให้รับทราบถึงพัฒนาการและผลการด าเนินงาน สามารถทบทวนและแก้ไขข้อติดขัดหรือปัญหา
อุปสรรคได้ทันท่วงที โดยอาจเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภายนอก อาทิ หน่วยงานด้านวิจัยและ
พัฒนา หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนา
คลังข้อมูล และประชาชนผู้รับบริการ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความเห็นและให้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
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3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน  
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
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1. วัตถุประสงค์ 
    เพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ให้สะดวกรวดเร็วและเป็นมาตรฐานสากล โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาและรองรับรัฐบาลดิจิทัล การส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา การ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุน ทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศในการป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการสร้างมูลค่า เพิ่มและส่ ง เสริมเกษตร                
อัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาของไทยด้วยสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI)  
2. งบประมาณ  132.811  ล้านบาท 
3. ตัวชี้วัด ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการใช้
ป ร ะ โ ยชน์ ท รั พ ย์ สิ น ท า งปัญญา ใน เ ชิ ง พ าณิ ช ย์                      
(600 ราย) 

 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ ให้บริการรับจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร รวมทั้งหมด 31,389 
ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 48.18 ของจ านวนค าขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 
65,143 ค าขอ 
 2. จ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า และสิทธิบัตรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
           2.1 สนับสนุนงานเครื่องหมายการค้า 28 คน อาทิ ช่วยตรวจสอบความเหมือนคล้าย
ของค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าระหว่างประเทศ รวม 65,000 ค าขอ  
           2.2 สนับสนุนงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 21 คน อาทิ ช่วยตรวจสอบเบื้องต้นพิจารณา
ความใหม่ของค าขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร  
           2.3 สนับสนุนงานสิทธิบัตรการออกแบบ 24 คน อาทิ ช่วยตรวจค้นและบันทึกผลการ
ตรวจสอบและค าสั่งผู้ตรวจสอบฯ ลงในระบบ ตลอดจนแจ้งค าวินิจฉัยค าคัดค้าน/ค าอุทธรณ์ค าสั่ง
หรือค าวินิจฉัยของอธิบดีไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร/ผู้คัดค้าน และผู้โต้แย้ง รวม 70,000  ค าขอ   
  3. ตราพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่                     
11 มีนาคม 2562 เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ในส่วนที่เก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้คนตาบอดคนพิการทางการเห็น และคน
พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ อัน
สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities - CRPD) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 
  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ยื่นภาคยานุวัติ
สารต่อผู้อ านวยการใหญ่ WIPO เพื่อสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคชแล้ว โดยสนธิสัญญา
ดังกล่าวได้มีผลผูกพันประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 และกระทรวงพาณิชย์ได้ออก

1. ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ            
    จ านวนเงิน 67.94 ล้านบาท 
2. ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั  
    - ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ รวม 979 ราย       
3. ความก้าวหน้าการด าเนินการใน
ภาพรวม โดยประมาณการ ร้อยละ 
100 
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ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงาน
อันมีลิขสิทธิ์ได้ พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อก าหนดรายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ รวมทั้งรูปแบบการ
ท าซ้ าหรือดัดแปลงตามความจ าเป็นของคนพิการ อาทิ อักษรเบรลล์ สื่อเสียง ตัวหนังสือนูน 
แผนภาพนูน รูปจ าลอง และสื่อภาษามือ เป็นต้น และการท าซ้ าหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ตลอดจนก าหนดองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ รวม 14 องค์กร อาทิ 
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการ
ทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
  4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน                
ทางปัญญา ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร                     
(กอ.รมน.) ต ารวจนครบาล ต ารวจสอบสวนกลาง ต ารวจภูธรจังหวัด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรม
ศุลกากร กอ.รมน.จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ เป็นต้น เพื่อบูรณา
การการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 
  4.1 ประชุมคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และก าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะท างาน รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะท างานปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/คณะท างานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อสั งคม
ออนไลน์ และคณะท างานท าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว 
  4.2 ผลักดันให้สหรัฐฯ ประกาศให้ไทยคงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ใน
บัญชีที่ต้องจับตามอง (WL) โดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๒ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้
ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจ าปี 
๒๕๖๒ โดยไทยยังคงสถานะอยู่ในบัญชี WL ต่อไป ทั้งนี้ เป็นผลจากการ บูรณาการการท างาน
ระหว่างภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้ง พลเรือน ทหาร ต ารวจ ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
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  4.3 จัดพิธีท าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว                                 
โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
กองทัพบก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดพิธีท าลายของ
กลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของสิทธิและ   
นักลงทุนว่าจะไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลับสู่ท้องตลาดหรือส่งออกไปต่างประเทศ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ฯ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน ทั้งนี้ เป็นการท าลาย
ของกลาง กว่า 10 ล้านชิ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 550 ล้านบาท ซึ่งมีสินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา อาทิ เครื่องหนัง รองเท้า มือถือ แว่นตา และบุหร่ี เป็นต้น 
  4.4 ผลการปราบปรามผู้กระท าละเมิดรายใหญ่ ระหว่างตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 มีการจับกุมแหล่งเก็บและแหล่งจ าหน่ายรายใหญ่ รวม 20 คดี ผู้ต้องหา 17 คน                           
ยึดของกลางได้ 949,858 ชิ้น 
  4.5 ผลการปราบปรามในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และกรมศุลกากร ระหว่างตุลาคม – พฤษภาคม 2562 จับกุมและตรวจยึดได้รวม 4,113 คดี                
ยึดของกลางได้ 862,690 ชิ้น 
  4.6 ผลการปราบปรามในภาพรวมของชุดจรยุทธ์ ชุดระดมปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา และชุดตรวจประเมินในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยระหว่างตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 มีผลการจับกุมและตรวจยึดรวม 814 คดี ผู้ต้องหา 382 คน ยึดของกลางได้ 
1,001,617 ชิ้น 
  4.7 ผลการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต โดยรับค าร้องขอให้
ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งหมด 88 ค าขอ และส่งค าขอไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมด าเนินการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ านวนทั้งหมด 81 ค าขอ โดยที่ผ่านมาศาลได้มีค าสั่งให้ระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหมด 45 ค าขอ รวม 1,309 URLs   
  4.8 จัดท ากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก                   
ในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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   1) สร้างความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
   2) ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
สื่อออนไลน์/วิทยุ/โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้ง สื่อ Social Media โดยมีจ านวนผู้เข้าชมแฟน
เพจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ใน Facebook เพิ่มจาก 10,500 ราย  เมื่อ 31 ตุลาคม 2558 
เป็น 238,000 ราย (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
    5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบเครื่องหมายการค้า ระบบสิทธิบัตร และ
ระบบลิขสิทธิ์ ดังนี้ 
          5.1 พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent Design) ได้น าเข้าข้อมูลรูปภาพสิทธิบัตร
การออกแบบพร้อมบันทึกสถานะค าขอประกาศโฆษณาสิทธิบัตรออกแบบจากฐานข้อมูลของ
ส านักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (USPTO) ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์(e-Patent design) ของไทย จ านวน 71,000 ข้อมูล 
         5.2 พัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบรับแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบเทคโนโลยีไร้กระดาษ (Paperless) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลลิขสิทธิ์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และรองรับกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มขึ้น/คัดกรองและตรวจสอบแก้ไขข้อมูลลิขสิทธิ์ (Data Cleansing) ให้ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน น าเข้าข้อมูลผลงานลิขสิทธิ์ จ านวน 4,000 ค าขอ 
         5.3 พัฒนาระบบสืบค้นและแจ้งเตือนสถานะการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการงานตรวจค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร อยู่ระหว่างด าเนินการจัด
จ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบสืบค้นและแจ้งเตือนสถานะค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการงานตรวจค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
          5.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเคร่ืองหมายการค้าอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร ด าเนินการ
พัฒนาระบบบริหารงานจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าอย่างครบวงจรเต็มรูปแบบ เช่น ระบบติดตาม
และแจ้งเตือนการรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลให้มี
มาตรฐานสากล  
  5.5 พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) รองรับข้อมูล ค าขอสิทธิบัตร/                     
อนุสิทธิบัตรและข้อมูลเอกสารการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น  เพื่อพัฒนาปรับปรุง
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ระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อมูลสากลของ WIPO 
 6. ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยสร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และส านักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาของต่างประเทศ อาทิ 
  6.1 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อาเซียน (AWGIPC) ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 เพื่อร่วมหารือและติดตาม
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน พ.ศ. 
2559 – 2568 ไปสู่การพัฒนาและยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  6.2 ร่วมประชุมหัวหน้าส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน -ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 (9th 
ASEAN -Japan Heads of Office Meeting) ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความคืบหน้าการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN IPR Action 
Plan 2016-2020) และร่วมรับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน-
ญี่ปุ่น ประจ าปี พ.ศ. 2562-2563 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ของอาเซียนครอบคลุมทุกมิติ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 
   6.3 ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับ 
ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 และประชุม
หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นการ
พัฒนากฎหมายการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  6.4 สัมมนา เรื่อง การคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ระบบ 
Hague System ร่วมกับส านักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) 
และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประโยชน์ของการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ (Hague Agreement) อันจะน าไปสู่ความสะดวกและรวดเร็วในการของรับความ
คุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ 



 

-11- 
 

สาระส าคัญ ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ผลส าเร็จของโครงการ 

6.5 เสวนา “เขียนเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม รวมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมออกสู่ตลาด ตลอดจนการต่อยอดและดัดแปลง
ผลงานให้ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

  6.6 สัมมนา “โอกาสในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ในส่วนการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ และ
เผยแพร่คู่มือการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ ให้แก่นักเขียนผู้พิการทางสายตา 
เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และนักวิชาการ 
 6.7 สัมมนา “ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Click… อย่างไรให้สร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ให้บุคลากรทางการศึกษา 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการปกป้องผลงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต 
 7. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย ตระหนักในความส าคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นให้คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และน าไปสู่การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน           
ทางเพิ่มมากข้ึน ดังนี้  
 7.1 จัดประกวด 1 อาชีวะ 1 นวัตกรรม (Appropriate Technology Contest 2018) 
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า” เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ SMEs กับสถาบัน
อาชีวศึกษา ในส่วนภูมิภาค โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) 
ได้มอบรางวัลระดับประเทศ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีผลการประกวด ได้แก่   
  - รางวัลชนะเลิศ เครื่องท าน้ าดิบจากอากาศ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ  
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องท าความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยล าโพง 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล  
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  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์คว้านเมล็ดล าไย “ตุ๊ดตู่คู่ใจ” วิทยาลัย 
เทคนิคล าพูน จังหวัดล าพูน  
  - รางวัลชมเชย 2 รางวัล เครื่องล้างอัดจาระบีตลับลูกปืนล้อรถยนต์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครื่องย้อมสีเส้นไหมและเส้นฝ้าย
แบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
  - รางวัลผลงานยอดนิยม เตาก๊าซไฮโดรเจนพลังงานทางเลือกทดแทนก๊าซ LPG 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จังหวัดแพร่ 
   7.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาให้กับทุกภาค
ส่วน จ านวน 17,764 ราย โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)                  
นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  
    7.3 ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ รวม 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบให้กับ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ อาทิ การสืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี การคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา และการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
 7.4 สัมมนา “ทิศทางวรรณกรรมไทยกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่                            
25 เมษายน 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับทิศทางงานลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมในยุค
ดิจิทัล ให้นักเขียน นักแปล ส านักพิมพ์ ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 7.5 จัดกิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจ าปี 2562 (World IP Day 2019) 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อสร้างความตระหนักในความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาใน
วงการกีฬา อาทิ การบริหารจัดการลิขสิทธิ์เก่ียวกับการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการกีฬาต่างๆ การน า
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การพัฒนาการกีฬา เป็นต้น โดยภายในงานได้จัดเสวนา 
“ทรัพย์สินทางปัญญากับความเป็นเลิศด้านกีฬา (Going for Gold: IP and Sports)” และจัด
นิทรรศการในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการกีฬา 
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 7.6 สัมมนา “มุมมองทรัพย์สินทางปัญญาต่อปัญญาการประดิษฐ์ (AI) ในยุคดิจิทัล” 
ร่วมกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความรู้
ให้กับตัวแทนสิทธิบัตรเกี่ยวกับธุรกิจ AI ในประเทศไทย และกฎหมายสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ 
  7.7 เสวนา “Copyright on The Beat” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและต่อยอดงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล และสร้างโอกาสให้
ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงรุ่นใหม่ได้ศึกษาแนวทางความส าเร็จในการเผยแพร่งานดนตรีกรรม รวมทั้ง
เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเป็นเวทีจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจและ
กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์จากประสบการณ์ของบุคคลต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จ ได้แก่ เกริก ชาญกว้าง - NINO, ภัทร คันธารัตนกุล – DeejayB และ ดชาธร บ ารุงเมือง 
- hockhacker  
 7.8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Anti - Counterfeiting Measures in the 
the Digital Era” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย Shopee, Lazada, Facebook และ Google 
ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรการและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการป้องปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บนแพลตฟอร์มต่างๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร กอ.รมน. และตัวแทนเจ้าของ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น      
     7.9 สัมมนา “Bangkok Digital Content Anti-Piracy Summit” เมื่อวันที่                      
22 สิงหาคม 2562 ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมวิดีโอเอเชีย (AVIA) และบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป 
เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดฯ ในปัจจุบัน แนว
ทางการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย และกลยุทธ์ในการต่อต้านการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในงานดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
     8. จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019) ภายใต้แนวคิด “GROW YOUR 
THOUGHTS ต่อยอดความคิด” ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ  โรงแรมเซ็นทารา
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แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยภายในงานได้มอบรางวัล IP Champion 2019 ให้กับ
ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ และสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ประสบความส าเร็จในการ
น าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง จัดสัมมนาวิชาการอย่างเต็มรูปแบบที่
มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้า และบริการ
ให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร (IP Clinic & IP Services) จัดแสดง
นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ (IP Showcase) โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,200 ราย และ
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการจ านวน 979 ราย ตลอดจนจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching) จ านวน 98 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้าภายในงานกว่า 15 ล้านบาท 
  9. จัดประกวดมอบรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น (IP Champion 2019) เพื่อคัดเลือก
ผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดา และสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน                  
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ในสาขาเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์  
  10. จัดหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ทั้งในส่วนกลางและ                   
ส่วนภูมิภาค รวม 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา มุกดาหาร ขอนแก่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ 
นครศรีธรรมราช สงขลา พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และกรุงเทพมาหานคร เพื่อบริการรับค าขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและให้ค าปรึกษาแนะน าด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ 
จ านวน 687 ราย 
 11. สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ดังนี้  
 1) ขึ้นทะเบียน GI ไทย ทั้งหมด 116 รายการใน 75 จังหวัด ประกอบด้วยสินค้า GI 
หมวดข้าว 12 รายการ อาหาร 22 รายการ ผักและผลไม้ 56 รายการ ผ้า 10 รายการ หัตถกรรม
และอุตสาหกรรม 14 รายการ และไวน์ สุรา 2 รายการ โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ขึ้นทะเบียน 
GI จ านวน 17 สินค้า ใน 15 จังหวัด ตลอดจนยังได้ด าเนินการให้สินค้า GI ไทย ได้รับการคุ้มครอง
ในต่างประเทศแล้ว รวม 6 สินค้า ใน 4 ประเทศ  
 2) ผลักดันให้จังหวัดจัดท าค าขอขึ้นทะเบียน GI รวม 8 สินค้าจาก 7 จังหวัด ได้แก่ 
พริกไทยจันทบุรี ส้มโอทองดีบ้านแท่น ลูกหยียะรัง ข้าวกอเดียวพิจิตร ผ้าหม้อห้อมแพร่ โอ่งมังกร
ราชบุรี หอมแดงศรีสะเกษ และกระเทียมศรีสะเกษ  
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 3) ผลักดันให้จังหวัดจัดท าระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า GI ทั้งในระดับ 
Internal Control รวม 7 สินค้า จาก 6 จังหวัด ได้แก่ สับปะรดตราดสีทอง ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะ
เกษทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ นิลเมืองกาญจน์ กระท้อนตะลุง และเงาะ
โรงเรียนนาสาร และระดับ External Control รวม 5 สินค้า จาก 5 จังหวัด ได้แก่ ทุเรียน
ปราจีนบุรี/มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี และข้าว
สังข์หยดเมืองพัทลุง โดยได้ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาแนะน าขั้นตอนและตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี” ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องรวมทั้งหมด จ านวน 50 ราย  
 4) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI จ านวน                        
10 สินค้า ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ น้ าหมากเม่าสกลนคร/ผ้าหมัก
โคลนหนองสูง (จังหวัดมุกดาหาร) ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี สับปะรดห้วยมุ่น 
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด และแห้วสุพรรณบุรี 
 5) ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาด โดยในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI อย่างต่อเนื่อง สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 596,397,800บาท อาทิ “GI Market 
2019 ครั้งที่ 1 และ 2” “ตลาดนัด GI” “STYLE BANGKOK 2019” และ“THAIFEX – World 
of Food Asia 2019” เป็นต้น ตลอดจนลงพื้นที่ผลิตสื่อโทรทัศน์เผยแพร่แหล่งผลิตสินค้า GI อาทิ 
สินค้าทุเรียนสาลิกาพังงา เสื่อจันทบูร พริกไทยจันทบุรี นิลเมืองกาญจน์ เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
ภาคการผลิตอื่น อาทิ การท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น 
 6) ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้                       
ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อต่อยอดและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) 
ได้ลงพื้นที่รวม 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี น่าน จันทบุรี ยโสธรกาฬสินธุ์/นครปฐมเชียงใหม่ 
มุกดาหาร สมุทรปราการ ระยอง สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น สงขลา ปัตตานี พิจิตร ตราดพังงา ชลบุรี 
ราชบุรี แม่ฮ่องสอน นครนายก เชียงราย นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร โดยมีเกษตรกร 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเข้าร่วมทั้งหมด 2,650 ราย 

 


