แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกลุมงานที่ขึ้นตรงตออธิบดี
กลุมงานที่ขึ้นตรงตออธิบดี

กลุมตรวจสอบภายใน
- ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป
- จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในทุกป
- ดําเนินการตรวจสอบดานการเงินและการบัญชี ดานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดานการปฏิบัติงาน
ดานการบริหาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกรณีพิเศษ รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ
- ดําเนินการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน
- ใหคําปรึกษาและใหความเห็นเกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งตองเปนอิสระจากเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
- เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเกีย่ วกับยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
- ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
- บริหารจัดการเกีย่ วกับการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการแบงสวนราชการภายในกรม
- เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานในสังกัดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
รวมทั้งดําเนินการจัดทํา รายงานการควบคุมภายใน
- ประสานและดําเนินงานเกีย่ วกับการปฏิรูประบบราชการ และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ประสานและดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดการขอรองเรียน
- ติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหผูวา ราชการจังหวัด
- ติดตามและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนภายในกรม
- บริหารจัดการเกีย่ วกับการจัดทํา/ทบทวนคูมือตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกฯ
- ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ
และหนวยงานในสังกัด
- ประสาน ติดตาม และจัดทํารายงานเกีย่ วกับการยกเลิกสําเนาเอกสารของทางราชการ
- ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวงพาณิชย (ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพาณิชย)
- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรม
ฝายบริหารทั่วไป
-จัดทําและดําเนินการเกีย่ วกับการรับสงหนังสือและ
เอกสารทางระบบสารบรรณ และทางโทรสาร
-ควบคุมทะเบียนหนังสือและดําเนินการออกเลข
หนังสือภายใน ภายนอก ระเบียบกรม ประกาศกรม
คําสั่งกรม
-รางหนังสือ โตตอบ จัดเก็บและคนหาเอกสารกลาง
ควบคุมการสงหนังสือและเอกสารของทางราชการ
ทางไปรษณีย
-ดําเนินการเกีย่ วกับการทําลายหนังสือและเอกสาร
ตามระเบียบสารบรรณ
-รวบรวมสถิตกิ ารลาและผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขานุการกรม
-ติดตอประสานและติดตามเรื่อง ตลอดจนขอซักถาม
แนะนําและชวยเหลืออํานวยความสะดวกแกผูมา
ติดตอดวยตนเองและสอบถามทางโทรศัพท
-จัดเก็บขอมูลการชําระคาธรรมเนียมการยื่นคําขอที่
สงผานสํานักงานพาณิชยจังหวัด
-ดําเนินการเกีย่ วกับการนําสิ่งของไปสงไปรษณีย
-ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมบริหารงานบุคคล
งานสรรหาบุคคลและทะเบียนประวัติ
-การวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุเขารับราชการ
-การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
-ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การยาย การออกและการบรรจุกลับเขารับราชการ
-ดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management)
-ดําเนินการจัดทําบัญชีถอื จายของบุคลากรประจําเดือน
-ดําเนินการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จดํารงชีพ
-ดําเนินการเกีย่ วกับการขอรับเงินจาก กบข./กสจ.
-ดําเนินการจัดทําและควบคุมทะเบียนประวัติของบุคลากร
-ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
-ดําเนินการเกีย่ วกับหนังสือรับรองสถานภาพของบุคลากร
-ดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัวของบุคลากร
-ดําเนินการเกีย่ วกับการควบคุมวันทํางานและการลาประเภทตางๆ
-ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการ กีฬา สันทนาการและกิจกรรมพิเศษ
-ดําเนินการบริหารจัดการฐานขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากรขอมูลจายตรงคารักษาพยาบาล
ขอมูลประกันสังคม
-ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
งานพัฒนาและวินัย
-ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ
-การวางแผนพัฒนาบุคลากรประจําป รวมทั้งการดําเนินการตามแผนและการรายงานผล
-การวางแผนและการบริหารจัดการความรูในองคกร(KM)
-การวางแผนและบริหารกําลังคนคุณภาพ (HIPPS, New wave, นปร., นรท. และกําลังคน
คุณภาพของกรม)
-ดําเนินการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม/สัมมนากับ
หนวยงานราชการและเอกชน
-ดําเนินการเกีย่ วกับการขอรับจัดสรรนักเรียนทุนรัฐบาล
-ดําเนินการเกีย่ วกับลาศึกษาตอทั้งภายในและตางประเทศ
-ดําเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาองคกรตามแนวทาง PMQA
-ดําเนินการเกีย่ วกับนักศึกษาฝกงาน
-การจัดทํางบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร

-การดําเนินการเสริมสรางวินยั การสืบสวน และสอบสวนการดําเนินการทางวินยั
-การดําเนินการเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และขอมูลในระบบการ
ละเมิดของเจาหนาที่
-การดําเนินการรักษาระบบคุณธรรม การจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกขและขอความเปนธรรม
-การบริหารจัดการฐานขอมูลการพัฒนาของบุคลากร
-ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
งานอัตรากําลังและระบบงาน
-ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศและตามแนวทาง HR Scorecard
-ศึกษา วิเคราะหความตองการอัตรากําลังบุคลากร และจัดระบบงานบุคลากรให
เหมาะสมกับปริมาณงาน
-การกําหนดตําแหนงและการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองเหมาะสม
ลักษณะงาน คุณภาพและความยุงยากซับซอนของงาน
-การวางแผนและดําเนินการคัดเลือกขาราชการเพือ่ แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงระดับสูงขึน้
-ดําเนินการเกีย่ วกับประเมินผลงานทางวิชาการเพือ่ เลื่อนแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น
-ดําเนินการเกีย่ วกับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
(พ.ต.ก./พัสดุ)
-ดําเนินการเกีย่ วกับ อ.ก.พ.กรมฯ และฐานขอมูล อ.ก.พ.ผูทรงคุณวุฒิ
-ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ค2 วามรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรม

กลุมบริหารงานคลัง
-วิเคราะหและจัดทําประมาณการรายได งบประมาณรายจายประจําป
เงินนอกงบประมาณและงบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-การจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
และเงินอื่นๆ
-กํากับดูแล และเรงรัดติดตามการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนงาน/
โครงการและเปาหมายตามทีก่ ําหนด
-การกันเงิน และขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
เงินงบกลาง
-การจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมนําสงเปนรายไดของแผนดิน
-การรับเงิน จายเงิน เก็บรักษาเงิน นําสงคลัง เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
-ตรวจสอบ และเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินบําเหน็จบํานาญ
เงินคาตอบแทนพนักงานราชการและเงินประกันสังคม
-วิเคราะห ตรวจสอบ จัดทําบัญชี และรายงานการเงินตางๆ
-การจัดทําเอกสารหลักฐาน และเก็บรักษาเอกสารทางการบัญชี
-วิเคราะห และรวบรวมขอมูลจัดทําตนทุนผลผลิตของกรม
-การรับ จาย จัดทําบัญชี จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เงินกองทุนสวัสดิการ
-ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

กลุมบริหารงานพัสดุ
-ศึกษา วิเคราะห ความตองการใชวัสดุสาํ นักงาน ครุภัณฑ และอุปกรณอื่นๆ
ประจําปของแตละหนวยงาน และโครงการความชวยเหลือตางๆ
-การวางแผนการจัดซื้อจัดจางวัสดุสํานักงาน ครุภัณฑประจําปรวมถึง
การเชา และการจางเหมา และการจางเหมาเอกชนดําเนินงาน
-ควบคุม กํากับ ดูแล ศึกษา ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ครุภัณฑ
การจัดจางเหมาบริการการซอมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ พรอมรวบรวมขอมูล
จัดทํารายงานการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเผยแพรหรือจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมถึงการศึกษาองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
-การจัดหา ควบคุม กํากับ ดูแล ซอมแซม การเก็บ การบันทึกการเบิกจาย การยืม
การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ
-ควบคุม กํากับ ดูแล การใชยานพาหนะ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยการรักษา
ความสะอาดของอาคารสถานที่รวมถึงการอํานวยความสะดวกตางๆของหองประชุม
-การจัดทําทะเบียนวัสดุครุภัณฑ ประวัติการบํารุงรักษาแลซอมแซมยานพาหนะ
และการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง
-การดําเนินการขอมีบัตรแสดงและบัตรอนุญาตนําพาหนะเขาบริเวณทําเนียบ
รัฐบาล หรือรัฐสภารวมถึงการขอยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ
แสดงสังกัดสําหรับรถยนตสวนกลางและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบ
-ศึกษา วิเคราะห จัดหารวบรวมขอมูลประกอบการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานและมาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย หรือตัวชีว้ ัดอื่นๆ
ที่สํานักงานก.พ.ร. กําหนดขึ้นในแตละป

-วางแผน กําหนดกลยุทธ และรูปแบบการดําเนินงานประชาสัมพันธของกรม
-ผลิตและเผยแพรขา วสารและสื่อประชาสัมพันธตางๆ ไปยังกลุม
เปาหมายทั้งภายในและภายนอกองคกร
-ประสานงานสื่อมวลชนและดําเนินกิจกรรมดานสื่อมวลชนสัมพันธ
-บริหารจัดการภาพลักษณองคกร และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
-ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ และอํานวยความสะดวกผูบริหารและ
เจาหนาที่กรมในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
-รับรองและอํานวยความสะดวกคณะผูแทน ผูเชี่ยวชาญที่เดินทางมา
เยือนกรม ทั้งในดานการจัดหาทีพ่ ัก พาหนะเดินทาง และการเลี้ยง
รับรอง
-ใหการตอนรับผูมาติดตอ ณ ศูนยบริการฯ ชั้น 3 และใหบริการขอมูล
ดานทรัพยสินทางปญญาผานระบบ Call Center
-ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
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แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรม

กลุมแผนงานและประเมินผล

กลุมคุม ครองจริยธรรม

-ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และสถานการณเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายของกรม หรือนโยบาย
แผนงาน และโครงการไปสูการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ
ประเทศ
-ศึกษา วิเคราะหภารกิจหลักและยุทธศาสตรของกรมและกระทรวง เพื่อรวมจัดทําแผนงาน
แผนงบประมาณ หรือโครงการของกรม หรือกําหนดทิศทางการพัฒนานโยบายและ
แนวทางการสงเสริมและพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
-วิเคราะหนโยบายของกรม แผนงาน และโครงการ เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
-วิเคราะหประเด็นปญหาเกีย่ วกับนโยบายและแผนประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
แผนงานหรือโครงการเพื่อปรับปรุงแผนงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
-วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงานโครงการของหนวยงานระดับกองเพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
-รวบรวม ประมวล แผนงาน/โครงการและวิเคราะหการจัดทํา การบริหาร งบประมาณ
ของกรม รวมทั้งติดตอประสานงาน ในเรื่องงบประมาณและหรือเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
-การติดตาม เรงรัด ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการและ
แผนปฏิบัติการทั้งจากงบประมาณกรมและความชวยเหลือจากตางประเทศ ตลอดจนจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานของกรม
-ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย

-ดําเนินการเกีย่ วกับมาตรฐานทางจริยธรรมงานตามที่กฎหมายกําหนด
-ดําเนินการเกีย่ วกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน คณะกรรมการ
จริยธรรมประจํากรม และกลุมคุมครองจริยธรรม
-การจัดทําแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การดําเนินการตามแผนและการรายงานผล
-การดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน อาทิITAและการรายงานผล
-ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองกฎหมาย
กองกฎหมาย
ฝายบริหารทั่วไป
- รับสงหนังสือ เอกสารหรือโทรสาร และออกเลขหนังสือ
- จัดทําและดําเนินการเกี่ยวกับระบบการรับหรือสงหนังสือเอกสาร
หรือโทรสาร
- ติดตอประสานและติดตามเรื่องตลอดจนขอซักถามแนะนํา
และชวยเหลืออํานวยความสะดวกแกผมู าติดตอ
- จัดพิมพ และตรวจทานเอกสาร จัดทําสําเนาเอกสาร
หรือจัดทําเอกสารเปนรูปเลม
- ราง โตตอบ เก็บ คนหา และรวบรวม และอางอิงขอมูลเอกสาร
- ซื้อ จัดหา เบิกจาย ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับ
พัสดุครุภัณฑ
- ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบงบประมาณรายจายประจําป
- ควบคุมและดูแลการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบหรือโครงการ
- ตรวจสอบและรวบรวมวันทําการ และวันลาตางๆ ของขาราชการ
และลูกจาง
- รับผิดชอบและจัดทําสถิติเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของกอง
- ประสานการจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานพัฒนากฎหมาย
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเครื่องหมายการคาลิขสิทธิ์ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
แบบผังภูมิของวงจรรวมความลับทางการคาการผลิตผลิตภัณฑซีดีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกรมฯ
- ศึกษาและวิเคราะหเพื่อยกรางและพัฒนากฎหมายทีอ่ ยูในความรับผิดชอบของกรมฯ
o พิจารณา ยกราง แกไข หรือปรับปรุงกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกรมทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงานของกรมฯ
o พิจารณา ยกราง แกไข หรือปรับปรุงกฎกระทรวง ประกาศ/ระเบียบ/คําสั่งกระทรวง หรือประกาศ
ระเบียบ/คําสั่งกรมฯที่เกี่ยวของกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยสินทางปญญา
o ศึกษา คนควา วิเคราะห วางแผน และจัดทําขอมูลเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ
และวิธีการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และมาตรการทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกรมฯ
o ศึกษา คนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทย ตางประเทศและระหวางประเทศ
- ใหคําปรึกษาและแนะนําตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศคําสั่งและขอบังคับที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
o ศึกษา คนควา และใหความเห็นเกีย่ วกับสนธิสัญญา อนุสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา
o ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกีย่ วกับทาทีเจรจาความตกลง อนุสัญญา หรือสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา
- ดําเนินการ/บริหารจัดการงานภายใตกฎหมายวาดวยความลับทางการคา
- ดําเนินการในสวนที่เกีย่ วกับภูมปิ ญญาทองถิ่น เชน การใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ การประชุมเจรจาในตางประเทศ เปนตน
- รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกีย่ วของ และจัดทําคําอธิบายเผยแพรใน Website ของกรมฯ และกระทรวงฯตามความเหมาะสม
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
- ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการในกรมทรัพยสินทางปญญา
- เขารวมประชุมหารือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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แผนภูมกิ ารแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองกฎหมาย
กองกฎหมาย
กลุมงานอุทธรณ 1
- ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนในประเด็นเครือ่ งหมายการคาทีม่ ีลักษณะบงเฉพาะ
เครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลาย เครือ่ งหมายการคาที่ตอ งหามมิใหรับจดทะเบียน สัญญาอนุญาต
ใหใชเครือ่ งหมายการคา และประเด็นแกไขรายการที่ยื่นขอจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเครือ่ งหมายการคา
- ศึกษาและพัฒนาระบบงานอุทธรณเครื่องหมายการคา
o กําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารและมาตรฐานการดําเนินการเกี่ยวกับงานอุทธรณในประเด็น
เครื่องหมายการคาที่มีลกั ษณะบงเฉพาะ เครือ่ งหมายการคาทีเ่ หมือนหรือคลาย เครือ่ งหมายการคา
ที่ตอ งหามมิใหรับจดทะเบียน สัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคา และประเด็นแกไข
รายการที่ยื่นขอจดทะเบียน
o ตรวจรับคําอุทธรณเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
และเครื่องหมายรวม ตลอดจนหลักฐานเอกสารตางๆ
o พิจารณาสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย รวมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับคําอุทธรณเพื่อเสนอตอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเครือ่ งหมายการคาและคณะกรรมการเครือ่ งหมายการคา
- จัดใหมกี ารประชุมคณะอนุกรรมการเครือ่ งหมายการคาและคณะกรรมการเครื่องหมายการคา
- รางรายงานการประชุม รางความเห็นของคณะอนุกรรมการฯรางคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ
เพื่อเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบออกเปนคําวินจิ ฉัย
- พิมพแกรายงานการประชุม รางคําวินิจฉัยคณะกรรมการฯ
- แจงผลคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการฯใหคูกรณีทราบ และสงแฟมคําขอใหฝายตางๆ ดําเนินการ
ตามคําวินิจฉัยตอไป พรอมทั้งบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร
- คุมระยะเวลาดําเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ
- เบิก- คืน แฟมคําขอที่เกี่ยวกับเรือ่ งอุทธรณเครื่องหมายการคา
- เบิก - คืน เงินเบี้ยประชุมคณะกรรมการเครื่องหมายการคา และคณะอนุกรรมการเครือ่ งหมายการคา
- เปนพยานที่ศาล ชี้แจงขอเท็จจริงและขอกฎหมายในคดีทกี่ รมฯ หรือคณะกรรมการฯ ถูกฟองคดีตอศาล
เกี่ยวกับเรือ่ งเครื่องหมายการคา
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือเกี่ยวกับงานอุทธรณเครื่องหมายการคาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
และบุคคลทั่วไป
- ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบงานอุทธรณเครื่องหมายการคาของตางประเทศ
- เขารวมประชุมหารือกับหนวยงานตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานอุทธรณ 2
- ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําวินิจฉัยนายทะเบียนในประเด็นคัดคาน การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ตามกฎหมายวาดวยเครือ่ งหมายการคาการอุทธรณการแกไขทะเบียนและการเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร
- ศึกษาและพัฒนาระบบงานอุทธรณในประเด็นคัดคาน การรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
และระบบงานอุทธรณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
o กําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารและมาตรฐานการดําเนินการเกี่ยวกับงานอุทธรณในประเด็นคัดคานการรองขอใหเพิกถอน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและระบบงานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
o ตรวจรับคําอุทธรณในประเด็นคัดคาน คํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาคําอุทธรณ
การแกไขทะเบียนและคํารองขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ตลอดจนหลักฐานเอกสารตางๆ
o พิจารณาสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย รวมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับคําอุทธรณในประเด็นคัดคาน
การเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการเครื่องหมายการคา
และคณะกรรมการเครือ่ งหมายการคาและการอุทธรณ/การแกไขทะเบียน/การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพือ่ เสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและคณะกรรมการสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร
- จัดใหมกี ารประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเครือ่ งหมายการคาและสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
- รางรายงานการประชุม รางความเห็นของคณะอนุกรรมการ รางคําวินิจฉัย และรางคําสั่งของคณะกรรมการ
เพื่อเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบออกเปนคําวินจิ ฉัยและคําสั่ง
- พิมพแกรายงานการประชุม รางคําวินิจฉัย รางคําสั่งคณะกรรมการฯ
- แจงผลคําวินิจฉัยอุทธรณ และคําสั่งของคณะกรรมการฯ ใหคูกรณีทราบ และสงแฟมคําขอใหฝายตางๆ ดําเนินการ
ตามคําวินจิ ฉัยหรือคําสั่งตอไป พรอมทั้งบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร
- คุมระยะเวลาดําเนินการตามคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง หรือตามมติของคณะกรรมการฯ
- เบิก - คืน แฟมคําขอทีเ่ กี่ยวกับเรือ่ งอุทธรณเครื่องหมายการคาและสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร
- เบิก - คืน เงินเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเครื่องหมายการคา และคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร
- เปนพยานที่ศาลชี้แจงขอเท็จจริงและขอกฎหมายในคดีที่กรมฯ หรือคณะกรรมการฯ ถูกฟองคดีตอ ศาลเกี่ยวกับการอุทธรณ
คัดคานเครือ่ งหมายการคา การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือเกี่ยวกับงานอุทธรณในประเด็นคัดคาน การเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาและการอุทธรณ/การแกไขทะเบียน/การเพิกถอนสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตรแก
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของและบุคคลทัว่ ไป
- ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบงานอุทธรณในประเด็นคัดคานการเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
และการอุทธรณ/การแกไขทะเบียน/การเพิกถอนสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตรของตางประเทศ
- เขารวมประชุมหารือกับหนวยงานตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองกฎหมาย
กองกฎหมาย
กลุมงานอุทธรณ 3
- ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรแบบผังภูมิของวงจรรวมและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
- ศึกษาและพัฒนาระบบงานอุทธรณสิทธิบัตรและแบบผังภูมิของวงจรรวม
o กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและมาตรฐานการดําเนินการเกีย่ วกับงานอุทธรณสิทธิบัตรและแบบผัง
ภูมิของวงจรรวม รวมทั้งเรื่องขอเพิกถอนอนุสิทธิบัตร
o ตรวจรับคําอุทธรณสิทธิบัตร คําอุทธรณแบบผังภูมิของวงจรรวม และเรื่องขอเพิกถอนอนุ
สิทธิบัตร ตลอดจนหลักฐานเอกสารตางๆ
o พิจารณาสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย รวมทั้งทําความเห็นเกีย่ วกับคําอุทธรณ และคํารองขอเพิก
ถอนอนุสิทธิบัตรเพื่อเสนอตอทีป่ ระชุม
- จัดใหมกี ารประชุม จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิทธิบัตรคณะอนุกรรมการสิทธิบัตร
สาขาตางๆ และคณะกรรมการแบบผังภูมิของวงจรรวม
- รางรายงานการประชุม รางความเห็นของคณะอนุกรรมการแตละคณะรางคําวินิจฉัยและรางคําสั่งของ
คณะกรรมการแตละคณะ เพื่อเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบออกเปนคําวินิจฉัยและคําสั่ง
- พิมพแกรายงานการประชุม รางคําวินิจฉัย รางคําสั่งคณะกรรมการฯ
- แจงผลคําวินิจฉัยอุทธรณ และคําสั่งของคณะกรรมการทุกคณะใหคูกรณีทราบ และสงแฟมคําขอใหฝา ย
ตางๆ ดําเนินการตามคําวินิจฉัยตอไป พรอมทั้งบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร
- คุมระยะเวลาดําเนินการตามคําวินิจฉัยหรือตามมติของคณะกรรมการฯ
- เบิก-คืนแฟมคําขอที่เกี่ยวของกับเรื่องอุทธรณสิทธิบัตรและแบบผังภูมิของวงจรรวมรวมทั้งเรือ่ งขอเพิกถอนอนุ
สิทธิบัตร
- เบิก-คืนเงินเบี้ยประชุมคณะกรรมการสิทธิบัตรคณะอนุกรรมการสิทธิบัตรสาขาตางๆ และคณะกรรมการ
แบบผังภูมิของวงจรรวม
- เปนพยานที่ศาล ชีแ้ จงขอเท็จจริง และขอกฎหมายในคดีที่กรมฯ หรือคณะกรรมการฯ ถูกฟองตอศาลเรื่อง
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และแบบผังภูมิของวงจรรวม
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือปญหาเกี่ยวกับงานอุทธรณสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม และ
เรื่องขอเพิกถอนอนุสิทธิบัตรแกหนวยงานที่เกี่ยวของและบุคคลทั่วไป
- ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบงานอุทธรณสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม และเรื่องขอเพิกถอนอนุ
สิทธิบัตรของตางประเทศ
- เขารวมประชุมหารือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานคดี
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีทรัพยสินทางปญญางานคดีปกครองและงานคดี
อื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมฯ
o รวบรวมคําฟองของนายทะเบียน เจาหนาที่ และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ถูกฟองเปนจําเลยตอศาล
ทรัพยสินทางปญญาเกีย่ วกับเรื่องทรัพยสินทางปญญา
o จัดทําสําเนาคําฟอง และสงสําเนาคําฟองใหบุคคลที่ถูกฟองคดีทุกคนและรวบรวมใบแตงทนายความ
o จัดทําหนังสือสรุปผลการฟองรองคดีสงใหสํานักงานอัยการการสูงสุดเพื่อแตงตั้งพนักงานอัยการเปน
ทนายความแกตางคดี
o จัดทําเรื่องขออนุมัติเงินคาธรรมเนียมศาล
o ประสานงานกับกองตางๆ และบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมเอกสาร คําเบิกความสงใหพนักงาน
อัยการ
o ประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการในเรื่องอื่นๆ เชน พยานศาล เอกสาร
เพิ่มเติม ผลของคดี
o แจงผลคดีใหกองตางๆ และผูเกี่ยวของทราบ
- ดําเนินงานเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
- ใหคําปรึกษาและแนะนําตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศคําสั่งและขอบังคับที่
เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- เขารวมประชุมหารือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองกฎหมาย
กองกฎหมาย
กลุมงานระงับขอพิพาท
- พัฒนาระบบการปองกันและระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา
o ศึกษา คนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาท การประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญาทั้งใน
และตางประเทศ
o ศึกษา วิเคราะห ระบบการระงับขอพิพาทขององคกรหรือหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศ
o พัฒนาขอบังคับ ประกาศ และระเบียบภายในที่เกีย่ วของกับกระบวนการระงับขอพิพาท
o ติดตามความคืบหนาเกีย่ วกับพัฒนาการของระบบการระงับขอพิพาททั้งในประเทศและระดับสากล
- ดําเนินการไกลเกลี่ยใหมีการประนอมขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งขอพิพาทหรือขอขัดแยงอื่นๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญารวมอยูดวย
- ดําเนินการอนุญาโตตุลาการ
o ศึกษา วิเคราะหขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ประเด็นปญหาและเสนอขอคิดเห็น ประกอบการพิจารณาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญา
o ดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเปนผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยสินทางปญญาเพือ่ ทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการ
- ใหความรวมมือ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาขอกฎหมายแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท การประนอมขอพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ
- ดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่และผูทําหนาที่อนุญาโตตุลาการหรือผูไกลเกลี่ยขอพิพาทใหมีความชํานาญในกระบวนการระงับขอพิพาทโดยระบบไกลเกลีย่ ประนอม
ขอพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการ
- ดําเนินการเผยแพรความรูเพือ่ สงเสริมและสรางความเขาใจแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
- พัฒนากระบวนการระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญาใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ใหคําปรึกษาและแนะนําตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศคําสั่งและขอบังคับที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
- เขารวมประชุมหารือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองเครื่องหมายการคา
กองเครื่องหมายการคา

ฝายบริหารทั่วไป
- ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
- จัดทํางบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งดูแล
การใชเงินใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ
- ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑของสํานัก
- รวมรวมและตรวจสอบวันทําการและการลา
ของขาราชการและลูกจางเพื่อรายงานกรม
- รวบรวมสถิติผลการปฏิบัติงานและขอมูลทั่วไป
ของสํานักเพื่อรายงานกรม
- รับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ที่ยื่นผานสํานักงานพาณิชยจังหวัดตาง ๆ
พรอมตอบหนังสือ
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

กลุมบริการและตรวจรับคําขอ
- ตรวจรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
และทรัพยสินทางปญญาอื่น
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา
- ใหบริการตรวจคนขอมูลเครื่องหมายการคา กอนยื่น
คําขอจดทะเบียน
- ใหบริการตรวจแฟมคําขอจดทะเบียน
- ใหบริการรับรองเอกสารตาง ๆ
- จัดตั้งแฟมคําขอจดทะเบียนและกํากับควบคุมดูแล
การบันทึกขอมูลคําขอจดทะเบียน
- กํากับควบคุมการใหบริการออกหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียน ใบแทน หนังสือรับรองในลักษณะ
เรงดวน (One-Stop Service)
- ติดตามแฟมทะเบียนมาใหบริการ
- ใหถอ ยคําตอพนักงานสอบสวน และเปนพยานศาล
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

กลุมกํากับการจดทะเบียนและสารบบ
- พิจารณาจําแนกสารบบรูป คํา เสียง ของเครื่องหมาย
การคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
เครื่องหมายรวม
- ออกและจัดสงหนังสือแจงคําสั่งนายทะเบียนเกี่ยวกับ
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม
- บันทึกขอมูลการแกไขเปลี่ยนแปลง การโอน
หรือขอมูลอื่น ๆ ตามคําสั่งนายทะเบียน
- บันทึกขอมูลการรับหนังสือแจงคําสั่งนายทะเบียน
พรอมสแกนใบตอบรับไปรษณียลงระบบเครื่องหมาย
การคา
- พิจารณารับจดทะเบียน กรณีคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคานั้น ๆหลุดพนจากคําสั่งนายทะเบียนแลว
- พิจารณาจําหนายคําขอจดทะเบียน กรณีผูขอไมปฏิบัติตาม
คําสั่งนายทะเบียนหรือกรณีผูขอไมประสงคจะขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นตอไป
- พิจารณาสั่งรับจดทะเบียนหรือจําหนายคําขอจดทะเบียน
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการคา
หรือคําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแลว
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน/ใหการเปนพยานในศาล
- งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมประกาศโฆษณาและหนังสือสําคัญ
- พิจารณาจัดทํา/ยกเลิก ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม
- ออกหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนชําระคาธรรมเนียม
การจดทะเบียนกรณีไมมีการคัดคานคําขอจดทะเบียน
- พิจารณารับจดทะเบียนและออกหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียน
- พิจารณาจําหนายคําขอเพราะเหตุผูขอละทิ้งเนื่องจากไมชําระ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในกําหนด
- บันทึกขอมูลการรับหนังสือแจงใหชําระคาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนพรอมสแกนใบตอบรับไปรษณียลงระบบเครื่องหมาย
การคา
- ออกหนังสือแจงผลการรับจดทะเบียนพรอมสงหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนใหกับผูขอ
- ควบคุมการจัดเก็บ การเบิก และการคืน แฟมคําขอจดทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
และเครื่องหมายรวม
- นําสงเอกสารเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
- นําสงเอกสารเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม
พรอมคํารับรอง ใหแกพนักงานสอบสวนหรือหนวยราชการอื่นที่
รองขอ หรือตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน และเปนพยานในศาล
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองเครื่องหมายการคา
กองเครื่องหมายการคา

กลุมตรวจสอบ 1

กลุมตรวจสอบ 2

- พิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
- พิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่อ-งหมายรั
บรอง ่งเครื
่องหมายร
วม
พิจารณาสั
การคํ
าขอจดทะเบี
ยนเครื่องหมายการค
เครื่อเครืงหมายรั
เครื่องหมายรัาบรอง
่องหมายรบวรอง
ม
- ใหคําแนะนําเกีย่ วกับคําขอจดทะเบียนในกลุมจําพวก
- ใหคําแนะนําเกีย่ วกับคําขอจดทะเบียนในกลุมจําพวก
เครื่องหมายรวม
สินคาทั่วไป และเครื่องใชสํานักงาน (จําพวก 1,2,14,
สินคาเกี่ยวกับเครื่องสําอางและยารักษาโรค (จําพวก
- ใหคําแนะนํ
าเกีพ่ยยวกั
บคําญขอจดทะเบี
ยนในกลุ
มจําพวกสิ
นพคยาสเกีินทางป
่ยวกัญบญาอื
เครื่น่องมือ
16,17,19,20,21)
และทรั
สินทางป
ญาอื่น
3,5,10,28)
และทรั
- พิจารณาข
ยนที่เกีไฟฟ
ย่ วเนืา่องจากการพิ
เครื่อองจัรอกงเรีรกล
(จําพวกจารณา
6,7,8,9,11,12)
และทรั
ิน่เทางป
ญาอื่น จารณา
- พิจารณาข
อรอพงเรียยสนที
กีย่ วเนื่อญงจากการพิ
เครื่องหมายการคาในจําพวกสินคาที่ดําเนินการ
เครื
อ
่
งหมายการค
า
ในจํ
า
พวกสิ
น
ค
-พิจารณาขอรองเรียนที่เกี่ยวเนื่องจากการพิจารณาเครื่องหมาย าที่ดําเนินการ
- รับฟงคําชี้แจงและตัดสินปญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับ
- รับฟงคําชี้แจงและตัดสินปญหาทางเทคนิคเกี่ยว
การคาในจําพวกสินคาที่ดําเนินการ
การตรวจสอบ
กับการตรวจสอบ
- ใหถอ-ยคํรับ
าตฟอพนั
งคํกางานสอบสวน
ชี้แจงและตัและเป
ดสินนปพยานศาล
ญหาทางเทคนิ- คใหเกีถอ่ยยคํวกัาตบอการตรวจสอบ
พนักงานสอบสวน และเปนพยานศาล
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน และเปน-พยานศาล

- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

กลุมตรวจสอบ 4

กลุมตรวจสอบ 3
- พิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม
- ใหคําแนะนําเกีย่ วกับคําขอจดทะเบียนในกลุมจําพวกสินคา
- เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรกล ไฟฟา
(จําพวก 6,7,8,9,11,12) และทรัพยสินทางปญญาอื่น
- พิจารณาขอรองเรียนที่เกีย่ วเนื่องจากการพิจารณา
เครื่องหมายการคาในจําพวกสินคาที่ดําเนินการ
- รับฟงคําชี้แจงและตัดสินปญหาทางเทคนิคเกี่ยว
กับการตรวจสอบ
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน และเปนพยานศาล
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- พิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม
- ใหคําแนะนําเกีย่ วกับคําขอจดทะเบียนในกลุมจําพวก
สินคาเกี่ยวกับสิ่งทอ และเครื่องหนัง (จําพวก 4,13, 15,
18, 22 ,23, 24, 25, 26,27) และทรัพยสิน
ทางปญญาอื่น
- พิจารณาขอรองเรียนที่เกีย่ วเนื่องจากการพิจารณา
เครื่องหมายการคาในจําพวกสินคาที่ดําเนินการ
- รับฟงคําชี้แจงและตัดสินปญหาทางเทคนิคเกี่ยว
กับการตรวจสอบ
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน และเปนพยานศาล
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- พิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย

- พิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
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แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองเครื่องหมายการคา
กองเครื่องหมายการคา

กลุมตรวจสอบ 5
- พิจ-ารณาสั
่งการคํ่งการคํ
าขอจดทะเบี
ยนเครืย่อนงหมายการคา
พิจารณาสั
าขอจดทะเบี
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม
- ใหคําแนะนําเกีย่ วกับคําขอจดทะเบียนในกลุมจําพวก
สินเครื
คาเกี่องหมายการค
่ยวกับอาหารและผลิ
ผลทางการเกษตร
า เครื่อตงหมาย
(จําพวก 29, 30, 31,32, 33) และทรัพยสินทางปญญาอื่น
และทรัพยสินทางปญญาอื่น
- พิจรัารณาข
รอ่องเรีงหมายร
ยนที่เกีวย่ มวเนื่องจากการพิจารณา
บรอง อเครื
เครื่องหมายการคาในจําพวกสินคาที่ดําเนินการ
- รับฟ- งใหคําคชีํา้แแนะนํ
จงและตั
าเกีด่ยสิวกันปบญคําหาทางเทคนิ
ขอจด คเกี่ยว
กับการตรวจสอบ
ทะเบียนในกลุมจําพวกสินคา
- ใหถอเกียคํ่ยวกั
าตอบพนั
เคมีกภงานสอบสวน
ณ
ั ฑ สินคาทัและเป
่วไป นพยานศาล
- งานอืและเครื
่น ๆ ที่ไ่อดงใช
รับมอบหมาย
สํานักงาน (จําพวก
1,2,14,16,17,19,20,21) และ
ทรัพยสินทางปญญาอื่น
- พิจารณาขอรองเรียนที่เกี่ยวเนื่อง
จากการพิจารณาเครื่องหมาย
การคาในจําพวกสินคาที่ดําเนินการ
- รับฟงคําชี้แจงและตัดสิน
ปญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการ

กลุมตรวจสอบ 6
- พิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม
- ใหคําแนะนําเกีย่ วกับคําขอจดทะเบียนในกลุมจําพวก
บริการ (จําพวก 34,35-45) และทรัพยสินทางปญญาอื่น
- พิจารณาขอรองเรียนที่เกีย่ วเนื่องจากการพิจารณา
เครื่องหมายการคาในจําพวกสินคาที่ดําเนินการ
- รับฟงคําชี้แจงและตัดสินปญหาทางเทคนิคเกี่ยว
กับการตรวจสอบ
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน และเปนพยานศาล
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

กลุมจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระหวางประเทศ
- รับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใต
พิธีสารมาดริด
- แจงผลการพิจารณาไปยังสํานักระหวางประเทศ และ/หรือ
ผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด
- ติดตอและประสานงานเกีย่ วกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายใตพธิ ีสารมาดริดกับองคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก
- ใหคําแนะนําเกีย่ วกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ภายใตพธิ ีสารมาดริดกับองคการทรัพยสินทางปญญาอื่น
- แปลและบันทึกคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ภายใตพธิ ีสารมาดริด
- ตรวจสอบและพิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา ภายใตพิธีสารมาดริด
- พิจารณาขอรองเรียนที่เกีย่ วเนื่องจากการพิจารณา
เครื่องหมายการคาภายใตพธิ ีสารมาดริด
- รับฟงคํการค
าชี้แจงและตั
ดสินปนญคาหาทางเทคนิ
คเกี่ยวกับการยื่น
าในจําพวกสิ
ที่
คําขอและการตรวจสอบคํ
าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
ดําเนินการ
การคา-ภายใต
ด ดสินปญหา
รับฟงพคํธาิ ีสชีารมาดริ
้แจงและตั
- บริหารงานจดทะเบี
ยนเครื
าภายใตระบบ
ทางเทคนิคเกี
่ยวกับ่องหมายการค
การตรวจสอบ
มาดริด
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวนและเปนพยานศาล
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

กลุมคัดคาน
- ตรวจสอบ วิเคราะหและพิจารณาคําคัดคาน
คําโตแยงการขอจดทะเบียน เครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม
- พิจารณาคําขอถอนคําคัดคาน คําโตแยงและหนังสือ
อื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
- จัดทําทะเบียนคุมเวลาและพิมพคําวินิจฉัย
- ยกรางคําวินจิ ฉัย และออกคําวินิจฉัยการคําคัดคาน
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวนและเปนพยานศาล
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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ตรวจสอบ

- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองเครื่องหมายการคา
กองเครื่องหมายการคา

กลุมเปลี่ยนแปลงและตออายุ
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการตออายุเครื่องหมายการคา การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาและสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
- พิจารณาการตออายุ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน การโอนหรือรับมรดกสิทธิ
การเพิกถอนการจดทะเบียนและการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
- จัดทําหนังหนังสือสําคัญแสดงการตออายุ และการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา
- พิจารณาขอรองเรียนที่เกีย่ วเนื่องจากการตออายุการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงรายการ
ทางทะเบียนการโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเพิกถอนการจดทะเบียนและการจดทะเบียนสัญญา
อนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา
- พิจารณาสั่งรับจดทะเบียนหรือจําหนายคําขอจดทะเบียนตามคําวินจิ ฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายฯ
หรือคําพิพากษาของศาลเมื่อถึงที่สุด
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวนและเปนพยานศาล
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดของกองปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
กองปองปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา

ฝายบริหารงานทั่วไป
- จัดทําและดําเนินการเกี่ยวกับระบบการรับหรือสง
หนังสือเอกสาร หรือโทรสาร
- ติดตอประสานและติดตามเรื่องตลอดจน
ขอซักถามแนะนํา และชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวกแกผูมาติดตอ
- จัดพิมพ และตรวจทานเอกสาร จัดทําสําเนา
เอกสาร หรือจัดทําเอกสาร เปนรูปเลม
- ราง โตตอบ เก็บ คนหา และรวบรวมเอกสาร
- จัดซื้อ จัดหา เบิกจาย ควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ
- จัดทํางบประมาณรายจายประจําป รวมทั้ง
ควบคุม ดูแลการใชงบประมาณ
- ควบคุมและดูแลการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
หรือโครงการ
- รวบรวมและตรวจสอบวันทําการและวันลาตางๆ
ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง
- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสถิติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกอง
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย

กลุมอํานวยการและพัฒนาระบบงาน
ปองปราม

กลุมปฏิบัติการปองปราม

กลุมปองปรามการละเมิดบนอินเทอรเน็ต

- ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอมูล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
- ใหขอเสนอแนะหรือความเห็นเกีย่ วกับการพัฒนากฎหมาย
ระบบการบังคับใชกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อใหการบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ดําเนินการจัดและเขารวมการประชุม เจรจา หารือ อบรม
และสัมมนา ทั้งในและตางประเทศที่เกีย่ วของกับการปอง
ปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
- แลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการปองปรามการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาทั้งในและตางประเทศ
- ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
- ดําเนินการเกี่ยวกับการรณรงคประชาสัมพันธและเสริมสราง
ความตระหนักรูในการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
- ดําเนินการเกี่ยวกับการรับแจงขอรับความคุมครองเครื่องหมาย
การคา ณ จุดนําเขาและสงออก
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการทําลายของกลาง
คดีละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่คดีถึงที่สุดแลว
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือเปน
พยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานดานการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความตกลงที่เกี่ยวของ
กับการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และ
ประสานการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
- ตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และสถานที่จําหนาย
สินคา รวมทั้งสํารวจตลาดสินคาที่นา สงสัยวามีการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนประเมินสถานการณและ
รูปแบบการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหการประสาน
ปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ดําเนินการจัดและเขารวมการประชุม เจรจา หารือ อบรม
และสัมมนา ทั้งในและตางประเทศ ที่เกีย่ วของกับแนว
ทางการปฏิบัติงาน สถานการณหรือรูปแบบการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา
- รับเรื่องรองเรียนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในประเทศ
- ใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องการปกปองสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาและการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือ
เปนพยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกีย่ วของใน
การปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาบนอินเทอรเน็ต
และประสานการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาบน
อินเทอรเน็ต
- ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใหศาลมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลาย
หรือลบขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดอาญาตามกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ออกจากระบบคอมพิวเตอร
ตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาบน
อินเทอรเน็ต
- ดําเนินการจัดและเขารวมการประชุม เจรจา หารือ อบรม
และสัมมนาทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการปองปรามการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาบนอินเทอรเน็ต
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วของกับการปองปรามการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาบนอินเทอรเน็ต
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหบริการ จัดเก็บขอมูลและเอกสาร
และตอบขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการ
ผลิตผลิตภัณฑซีดี
- ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจาย
ในการดําเนินงานตอศาล รวมทั้งรับคําขอ ตรวจสอบเอกสาร
จัดประชุม และประสานการเบิกจาย
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือเปนพยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองพัฒนาความรวมมือทรัพยสินทางปญญา
กองพัฒนาความรวมมือทรัพยสินทางปญญา

ฝายบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ
- ซื้อ จัดหา เบิกจาย ควบคุม และดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุ
- ควบคุม ดูแล และจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป
- ปฏิบัติงานรวม/สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่น
- ที่เกี่ยวของ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

กลุมพัฒนาความรวมมือภูมิภาค
- ศึกษา วิเคราะห จัดทําทาทีไทย และเขารวมการประชุม
เจรจาระหวางประเทศเรื่องทรัพยสินทางปญญาในกรอบ
ภูมิภาคอาเซียน คูเจรจาของอาเซียน และเอเปค
ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมหารือรับฟงความคิดเห็น
ของหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับประเด็นการเจรจา
เรื่องทรัพยสินทางปญญาของไทย
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทย
เรื่องทรัพยสินทางปญญาในกรอบภูมิภาคอาเซียน
คูเจรจาของอาเซียน และเอเปค
- ศึกษา วิเคราะห ทําขอเสนอแนะ และดําเนินการเจรจา
ความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยสินทางปญญาใน
กรอบอาเซียน ตลอดจนติดตามและประเมินผล
- ศึกษา วิเคราะห ทําขอเสนอแนะ และปฏิบัติการตาม
ความรวมมือระหวางประเทศดานทรัพยสินทางปญญาใน
กรอบอาเซียน ประเทศคูเจรจาของอาเซียน และเอเปค
โดยรวมถึงสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงสหภาพ
ยุโรป (EUIPO) ตลอดจนติดตามและประเมินผล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

กลุมพัฒนาความรวมมือพหุภาคี

กลุมพัฒนาความรวมมือทวิภาคี

- ศึกษา วิเคราะห จัดทํา ทา ทีไทย และเขา รวมการประชุม
เจรจาระหวา งประเทศเรื่อ งทรัพ ยสินทางปญ ญาในกรอบ
ทวิภาคี เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโ รป เปนตน
ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมหารือ รับ ฟงความคิดเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวขอ งเกี่ยวกับ ประเด็นการเจรจาเรื่อ ง
ทรัพ ยสินทางปญญาของไทย
- ติดตามและประเมินผลการปฏิ บัติตามพันธกรณีของไทย
เรื่อ งทรัพ ยสินทางปญ ญาภายใตความตกลงระหวา ง
ประเทศในกรอบทวิภาคีที่ไทยเปนภาคี
- ศึกษา วิเคราะห ทํา ขอ เสนอแนะ และดํา เนินการเจรจา
ความตกลงระหวา งประเทศดานทรัพย สินทางปญ ญาใน
กรอบทวิภาคีของไทย ตลอดจนติดตามและประเมินผล
- ศึกษา วิเคราะห ทํา ขอ เสนอแนะ และปฏิบั ติการตาม
ความรว มมือ ระหวางประเทศดา นทรัพ ยสินทางปญญา
ในกรอบทวิภาคีระหวา งไทยกับประเทศหรือ หนวยงาน
ดานทรัพย สินทางปญญานอกภูมิภาคอาเซีย น หรือ คู
เจรจาของอาเซีย น ยกเวนสํา นัก งานทรัพ ยสินทางปญญา
แหงสหภาพยุโรป (EUIPO) ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผล
- ปฏิบั ติงานรว มกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวขอ งหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- ศึกษา วิเคราะห จัดทําทาทีไทย เขารวมการประชุม
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการเจรจาระหวาง
ประเทศเรื่องทรัพยสินทางปญญาในกรอบพหุภาคี
ไดแก องคการการคาโลก (WTO) และองคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ซึ่งรวมถึงการจัด
ประชุมหารือรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
- ศึกษา วิเคราะห และทําขอเสนอแนะเกีย่ วกับการ
จัดทําความรวมมือระหวางประเทศในกรอบ WIPO
หรือการเขาเปนภาคีความตกลงระหวางประเทศ
ดานทรัพยสินทางปญญาของไทย ตลอดจนติดตาม
และประเมินผล
- ปฏิบัติหนาที่เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการประชุมและการเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของ WIPO
- ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาของไทยในตางประเทศ รวมถึงการแกไขปญหา
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาของไทยในตางประเทศ
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองลิขสิทธิ์
กองลิขสิทธิ์

ฝายบริหารทั่วไป
- ดําเนินงานดานสารบรรณและดานบริหารงาน
ทั่วไป
- ดําเนินงานดานงบประมาณ การเงิน และบัญชี
- ดําเนินงานดานพัสดุ
- ดําเนินงานดานบุคลากร
- จัดทําแผน ผลการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการ
เบิกจายงบประมาณ
- ดําเนินการกํ ากับ ดูแลการจัดทําและรายงาน
ผลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายเดือน ควบคุม
ภายใน และตนทุนผลิต
- ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ภายในกองลิขสิทธิ์
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมรับแจง
และบริหารขอมูลลิขสิทธิ์
อ

- ใหบริการ ปรึกษา แนะนําและตรวจรับคําขอตางๆ
ออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์
- บันทึกขอมูลลิขสิทธิ์ที่รับแจง
- รวบรวม/จัดระเบียบจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
และผลงานที่รับแจง
- ปรับปรุงพัฒนาระบบและพัฒนาฐานขอมูลลิขสิทธิ์
- ใหบริการตรวจคนการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
- ตอบขอหารือเกี่ยวกับปญหาการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
- ประสานงานกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดเกี่ยวกับการ
ใหบริการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์
- ตรวจสอบการแจงขอมูลลิขสิทธิ์งานภาพยนตรใหกบั
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
- อํานวยความสะดวกดานขอมูลลิขสิทธิแ์ กพนักงาน
สอบสวน
- ตรวจสอบและบันทึกขอมูล การใชลิขสิทธิ์เปน
หลักประกันการกูย ืมเงินตอสถาบันการเงิน
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือเปนพยานศาล
- รับแจงขอมูลการใชขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน
ของคนพิการที่ไมสามารถเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได
- ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการลิขสิทธิ์ตามที่คณะกรรมการ
ลิขสิทธิ์มอบหมาย
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมสงเสริมงานลิขสิทธิ์
- ใหบริการคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหาดาน
ลิขสิทธิ์ และตอบขอหารือ ขอรองเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
- จัดสัมมนาฝกอบรมและเปนวิทยากรเผยแพรความรู
ดานลิขสิทธิ์
- จัดทําเอกสารและดําเนินการเผยแพรความรูดานลิขสิทธิ์
ผานชองทางตาง ๆ
- ศึกษาวิเคราะห แนวทางการใชงานอันมีลิขสิทธิ์ในเชิง
พาณิชยใหแกเจาของลิขสิทธิ์ผูใชงานและประชาชนทั่วไป
- จัดกิจกรรมรณรงค สงเสริมและเผยแพรความรู
ดานลิขสิทธิ์แกเจาของลิขสิทธิ์ผูใชงานและประชาชนทั่วไป
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือเปนพยานศาลเกี่ยวกับการคุมครองลิขสิทธิ์
- สนับสนุนขอมูลและประสานความรวมมือดานลิขสิทธิ์
กับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
- บริหารจัดการการจัดทําขอมูลบัตรตัวแทนดําเนินคดี
ละเมิดลิขสิทธิ์และพิจารณาคําขออนุญาตออกบัตรตัวแทน
การดําเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์
- บริหารจัดการขอมูลลิขสิทธิ์เพลงและตรวจสอบเพลง
ซ้ําซอน
- สรางความรูความเขาใจและความตระหนักในการบริหาร
การจัดการองคกรจัดเก็บ
- ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการลิขสิทธิ์ตามที่คณะกรรมการ
ลิขสิทธิ์มอบหมาย
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมพัฒนาระบบลิขสิทธิ์
- ศึกษา วิเคราะห การคุมครองลิขสิทธิ์และระบบกฎหมายลิขสิทธิ์
ตางประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล
- ประชุมชี้แจงและยกรางการแกไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ
- ศึกษา/เขารวมประชุม/ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความ
คุมครองลิขสิทธิ์และสิทธิขา งเคียงในเวทีองคการทรัพยสิน
ทางปญญาโลกและเวทีที่เกี่ยวของ
- ใหความเห็นเสนอทาทีในการเจรจาหรือความรวมมือระหวางประเทศ
ดานลิขสิทธิ์
- ใหความรู คําปรึกษา คําแนะนําและตอบขอหารือเกี่ยวกับ ขอ
กฎหมายขอสัญญาดานลิขสิทธิ์ ตลอดจนทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ
ที่เกีย่ วของ
- สนับสนุนขอมูลประสานความรวมมือ จัดกิจกรรมดานลิขสิทธิ์กบั
ตางประเทศ
- ประสานและกํากับดูแลการคุมครองงานลิขสิทธิ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ
- พิจารณาคําขออนุญาตนําเขาเครื่องจักรที่สามารถใชเพื่อประโยชน
ในการละเมิดลิขสิทธิ์ (เครื่องผลิตซีด)ี เขามาในราชอาณจักร
- บริหารการประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์
- บริหารงานคณะกรรมการลิขสิทธิ์ และทําหนาที่ฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการลิขสิทธิ์ตามที่คณะกรรมการลิขสิทธิ์มอบหมาย
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกีย่ วของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดของกองสงเสริมการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา
กองสงเสริมการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา

ฝายบริหารทั่วไป
-

งานธุรการทั่วไป
งานรับสงหนังสือ
งานบริหารงบประมาณ
ควบคุมการเบิกจาย และดําเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมสงเสริมการใชประโยชน
เชิงพาณิชย
- บริหารจัดการเว็บไซตและ Mobile Application ตลาด
กลางทรัพยสนิ ทางปญญา (IP Mart) และบํารุงรักษาใหใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมความรูเรื่องการประเมินมูลคา
ทรัพยสินทางปญญาเพือ่ รองรับการใชทรัพยสินทางปญญา
เปนหลักประกันทางธุรกิจ
- สงเสริมความรวมมือกับ TLOs ในมหาวิทยาลัยหนวยงาน
ดานการศึกษา องคกรวิจัยและพัฒนาและองคกรนวัตกรรม
- จัดใหมีเวทีเพื่อการเจรจาซื้อขายทรัพยสนิ ทางปญญาหรือ
กิจกรรมอื่นใดที่คลายกัน เชน IP Fair พรอมทั้งวิเคราะห
มูลคาการซื้อขายสินคาและผูเขารวมเพือ่ ประเมินแนวโนม
ความตองการของตลาด
- ศึกษาวิเคราะหและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลสืบคน
แนวโนมเทคโนโลยีเพือ่ เผยแพรและใชเปนแนวทาง
ประกอบการสรางสรรคผลิตภัณฑ
- ใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนการเขาถึงขอมูลสิทธิบัตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาํ หรับผูประกอบการ รวมทัง้
หนวยงานที่เกีย่ วของดานการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อนํา
ขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนเชิงพาณิชยรวมถึงการ
เสริมสรางความรูดานการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
และบริการ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมวิชาการและพัฒนาความรู

กลุมเสริมสรางความรูและพัฒนาเครือขาย

- จัดทําเนื้อหาสําหรับการผลิตสื่อเผยแพรความรูดานทรัพยสิน
ทางปญญาในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุม เปาหมาย
- จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาในกลุมเยาวชนและคณาจารย ในรูปแบบตางๆ เชน
การอบรมสัมมนา หรือคายเยาวชนทรัพยสินทางปญญา
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สถาบันการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา องคกรวิจัยและพัฒนา และ
องคกรนวัตกรรม เพื่อสรางความรวมมือดานทรัพยสินทาง
ปญญา
- บริหารจัดการระบบการเรียนรูทรัพยสินทางปญญา
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) และจัดทําเนื้อหาการเรียนรู
ทรัพยสินทางปญญาเพือ่ เผยแพรผานระบบดังกลาว
- บริหารจัดการระบบหองสมุดทรัพยสินทางปญญา
อิเล็กทรอนิกส (e-Library) เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการ
สื่อความรูทรัพยสินทางปญญา
- จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติเจาของทรัพยสินทางปญญาซึ่ง
สรางสรรคและใชทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชนตอ
เศรษฐกิจและสังคม หรือมีการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาอยางเปนระบบและเปนทีป่ ระจักษ
- จัดกิจกรรมยกระดับความสามารถและพัฒนามาตรฐาน
ตัวแทนสิทธิบัตร
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

- เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยสินทางปญญา
แกกลุมเปาหมายตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมภิ าคโดยจัดอบรมสัมมนาความรู
ทรัพยสินทางปญญาจัดใหมีหนวยบริการทรัพยสินทาง
ปญญาเคลื่อนที่ และจัดแสดงนิทรรศการความรูทรัพยสิน
ทางปญญา
- จัดใหมีและบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ สือ่ อิเล็กทรอนิกส
และสื่อในรูปแบบอื่นใด เชน Info-graphic เพื่อเผยแพร
สงเสริมความรูดานทรัพยสินทางปญญา
- จัดใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการปกปองคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการยื่นคําขอรับความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เชน จัดใหมีศูนย
ทรัพยสินทางปญญาภูมิภาค ประจําจังหวัด
- จัดใหมีการอบรมวิทยากร (Training for Trainers)
ดานทรัพยสินทางปญญา
- สงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือภาคประชาชน
รวมทั้งเสริมสรางการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดสํานักงานพาณิชย
จังหวัด
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
กองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ฝายบริหารทั่วไป

กลุมขึ้นทะเบียน

งานรับ-สง หนังสือราชการ
งานพิมพหนังสือราชการ
งานจัดทํางบประมาณ
งานบันทึกขอมูลคําขอขึ้นทะเบียนและนําเขาขอมูล
งานรายงานสถิติการขึ้นทะเบียนผลงาน GI รายเดือน
รายป
- งานติดตอประสานงานกับสํานักงานพาณิชยจังหวัด
- งานสนับสนุนอื่นๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย

- งานใหคําปรึกษาแนะนําการขึ้นทะเบียน
- งานสงเสริมการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
- งานตรวจสอบคําขอขึ้นทะเบียน
- คัดคาน
- งานแกไขเปลีย่ นแปลง/เพิกถอนทะเบียน
- งานฝายเลขานุการคณะกรรมการ GI/อุทธรณ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย

-

กลุมพัฒนา GI

กลุมควบคุมตรวจสอบ
งานควบคุมตรวจสอบ
- พิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม
- งานระบบควบคุมภายใน
- งานระบบควบคุมตรวจสอบยอนกลับ GI ตามเงื่อนไข
ที่ไดขึ้นทะเบียนไว
- งานจัดทําระบบบัญชีสมาชิกที่จะใชชื่อสิง่ บงชี้ทางภูมิศาสตร
- งานอนุญาตใหใชตราสัญลักษณ GI
- งานตรวจสอบควบคุม กํากับ ดูแล การใชตราสัญลักษณ GI ไทย
- งานจัดทําขอมูลเชิงลึก GI
- งานจัดทําระบบควบคุมภายนอก
- งานวิชาการและความรวมมือตางประเทศ
- ศึกษา คนควา วิเคราะห และติดตามความกาวหนาระบบ
การใหความคุมครอง GI ในทุกระดับทั้งในและตางประเทศ
- สนับสนุนการยกราง ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวกับ GI
- ประสานงานทางวิชาการกับหนวยงานตางๆ ใหความเห็น
ทางวิชาการและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ศึกษา วิเคราะห ใหความเห็นตอขอบทในกรอบการเจรจา
ความรวมมือกับตางประเทศในขอบทที่เกี่ยวของกับ GI
ตามความตกลง/พิธีสาร/สนธิสัญญาที่เกีย่ วของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

- สรางความรับรูเรื่อง GI และสินคา GI ดวย
การเผยแพรขอ มูล จัดประชุม อบรมสัมมนา
และจัดนิทรรศการ
- สงเสริมการใชประโยชนเชิงพาณิชย ขยายชองทาง
การตลาดและสรางโอกาสการตลาด
- พัฒนายกระดับภาพลักษณสินคา Premium
ใหกับสินคาและบรรจุภัณฑ GI
- พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ GI
- พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
บริษัท หางราน เพือ่ สงเสริม
ดานการตลาดใหกบั สินคา GI
- ดําเนินโครงการ แผนงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาสงเสริม GI และพัฒนาระบบการคุมครอง GI
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
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แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดของกองสิทธิบัตร
กองสิทธิบัตร

กลุมเทคโนโลยีชีวภาพ
- ตรวจสอบเบื้องตน ตรวจสอบการประดิษฐและ
พิจารณารับจดทะเบียนคําขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ การหมัก
จุลินทรีย เอนไซม ยาซึ่งเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ และดานอื่นๆ ที่เกีย่ วของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการขอรับความ
คุมครองการประดิษฐ รวมทั้งการสืบคนขอมูล
สิทธิบัตรการประดิษฐทั้งใน และตางประเทศ
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือเปนพยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย

กลุมอนุสิทธิบัตร 1
- ตรวจสอบและพิจารณารับจดทะเบียน
คําขอรับอนุสิทธิบัตรดานวิศวกรรม วิศวกรรมเคมี ไฟฟา
ดิจิทัล ฟสิกส และดานอื่นๆ ที่เกีย่ วของ
- ตรวจสอบการประดิษฐในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียรอง
ขอใหตรวจตามกฎหมาย
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการขอรับความคุมครอง
อนุสิทธิบัตร รวมทั้งการสืบคนขอมูลอนุสิทธิบัตร
ทั้งในและตางประเทศ
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือเปน
พยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมอนุสิทธิบัตร 2

กลุมตรวจรับคําขอสิทธิบัตรระหวางประเทศ

- ตรวจสอบและพิจารณารับจดทะเบียน
คําขอรับอนุสิทธิบัตรดานเคมี วัสดุ ปโตรเคมี พอลิเมอร
เภสัชภัณฑ อาหาร เครื่องสําอาง เทคโนโลยีชีวภาพ
และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบการประดิษฐในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียรอง
ขอใหตรวจตามกฎหมาย
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการขอรับความคุมครอง
อนุสิทธิบัตร รวมทั้งการสืบคนขอมูลอนุสิทธิบัตร
ทั้งในและตางประเทศ
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือเปน
พยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

- ใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจรับคําขอรับความคุม ครองการ
ประดิษฐระหวางประเทศ (PCT) ชวงระหวางประเทศ
(International phase) และชวงขอรับความคุมครองในไทย
(National phase)
- ตรวจสอบเบื้องตนคําขอรับความคุมครองการประดิษฐระหวาง
ประเทศ (PCT) ชวงระหวางประเทศ (International phase)
และชวงขอรับความคุมครองในไทย (National phase)
- พิจารณาคํารองเพื่อขอฟนสิทธิของคําขอรับความคุมครองการ
ประดิษฐระหวางประเทศ (PCT) ชวงระหวางประเทศ
(International phase) และชวงขอรับความคุมครองในไทย
(National phase)
- จัดสงคําขอ คาธรรมเนียม และติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ตรวจคนระหวางประเทศ หนวยงานตรวจสอบการประดิษฐเบื้องตน
ระหวางประเทศ และองคการทรัพยสินทางปญญาโลก
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือเปนพยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองสิทธิบัตรออกแบบ
กองสิทธิบัตรออกแบบ

ฝายบริหารทั่วไป
- จัดทําและดําเนินการเกี่ยวกับระบบการรับ
หรือสงหนังสือเอกสาร หรือโทรสาร
- ติดตอประสานและติดตามเรื่องตลอดจน
ขอซักถามแนะนํา และชวยเหลืออํานวย
ความสะดวกแกผูมาติดตอ
- จัดพิมพ และตรวจทานเอกสาร จัดทําสําเนา
เอกสาร หรือจัดทําเอกสารเปนรูปเลม
- ราง โตตอบ เก็บ คนหา และรวบรวมเอกสาร
- จัดซื้อ จัดหา เบิกจาย ควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ
- จัดทํางบประมาณรายจายประจําป
รวมทั้งควบคุม ดูแลการใชงบประมาณ
- ควบคุมและดูแลการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
หรือโครงการ
- รวบรวมและตรวจสอบวันทําการและวันลาตางๆ
ของขาราชการ และลูกจาง
- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
เชน งานตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตาม นโยบาย เปนตน
- รับผิดชอบและจัดทําสถิติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสํานัก
- ปฏิบัติงานรวมมือกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมออกแบบผลิตภัณฑ 1
- ตรวจสอบเบื้องตน ตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑ
และพิจารณารับจดทะเบียนคําขอรับสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการขอรับ
ความคุมครองการออกแบบผลิตภัณฑ
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือเปนพยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมออกแบบผลิตภัณฑ 3

กลุมออกแบบผลิตภัณฑ 2
- ตรวจสอบเบื้องตน ตรวจสอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑและพิจารณารับจดทะเบียนคําขอรับ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑทั่วไป
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการขอรับความ
คุมครองการออกแบบผลิตภัณฑ
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือเปนพยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

- ตรวจสอบเบื้องตน ตรวจสอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑและพิจารณารับจดทะเบียนคําขอรับ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑทั่วไป
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการขอรับความ
คุมครองการออกแบบผลิตภัณฑ
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือเปนพยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของกองสิทธิบัตรออกแบบ
กองสิทธิบัตรออกแบบ

กลุมสารบบ หนังสือสําคัญ เปลี่ยนแปลงและกํากับการจดทะเบียน

กลุมคัดคาน
- พิจารณาคําคัดคานและคําโตแยงและจัดทําคําวินิจฉัยเกีย่ วกับการคัดคาน
คําขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ
- จัดทํารายงานยกคําขอสิทธิบัตรสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

-

ใหบริการตรวจคนแฟมคําขอ และรับรองเอกสารจากแฟมคําขอ
บันทึกขอมูลเบื้องตนและเอกสารทางทะเบียน
ออกใบสั่งคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกีย่ วของกับคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
บันทึกขอมูลคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
จัดทําสถิติขอมูลการจดทะเบียน และตอบขอหารือเกี่ยวกับขอมูลการจดทะเบียน
จัดเก็บ ควบคุมและเบิกจายแฟมคําขอจดทะเบียนรวมทั้งพัฒนา ระบบแฟม
และเอกสารทะเบียน
- ดําเนินการจําหนายคําขอจดทะเบียนทีถ่ ูกละทิ้งตามกฎหมาย
- จัดทําประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
- จัดทําหนังสือสําคัญการรับจดทะเบียน
- พิจารณาออกหนังสือรับรอง การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
- ตรวจสอบและพิจารณารับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิการโอนสิทธิ์
และรายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
- ตรวจสอบและพิจารณาสิทธิบัตรที่ไมไดชําระคาธรรมเนียมรายปเสนอ
คณะกรรมการสิทธิบัตร
- ตรวจสอบและพิจารณา การชําระคาธรรมเนียม การตออายุ
- ตรวจสอบ และพิจารณาเพื่อแจงเตือนการชําระคาธรรมเนียมรายป
- ใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือเปนพยานศาล
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

แผนภูมิการแบงสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝายบริหารทั่วไป
- ดําเนินงานดานสารบรรณ และบริหารงานทั่วไป
- ดําเนินงานดานงบประมาณ การเงินและบัญชีและ
พัสดุ
- ดําเนินงานดานการจัดทําขอมูลการมาปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
- จัดทําแผน ผลการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการ
เบิกจายงบประมาณ
- ดําเนินงานดานการจัดทํา และรายงานผลปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด การควบคุมภายในและตนทุนผลผลิต
- ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
- บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมทั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของกรม
- บริหารและบํารุงรักษาเครือขายใหครอบคลุมผานระบบ
เครือขายสื่อตางๆ
- ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา รวมถึงการสํารองและกูคืน
ขอมูลระบบงานและฐานขอมูลทุกระบบ ใหพรอมใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
- ใหบริการเชื่อมโยงควบคุม กํากับ ดูแลบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศพื้นฐาน
- บริหารจัดการใหบริการรักษาและคุมครองความปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอรทุกดานของกรม
- ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการดานความเสี่ยงทาง
คอมพิวเตอร เพื่อเสนอแนะ และจัดทําแผนพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคและ
วิธีการในการใชระบบคอมพิวเตอร
- บริหารจัดการระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของกรมฯ
- ใหบริการ แนะนํา ปรึกษา ดานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายแกผูใชงานทั้งภายในและภายนอกกรม
- ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมระบบงานขอมูลสารสนเทศ
- ศึกษา ออกแบบพัฒนาและบริหารจัดการระบบงานคอมพิวเตอร
ศูนยปฏิบัติการของกรม(DOC)รวมทั้งเว็บไซตของกรมใหรองรับ
เทคโนโลยีดิจิทัล
- ศึกษา ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ใหรองรับ Big Data ในหลากหลายมิติ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจและกําหนดนโยบายของผูบ ริหาร
- ศึกษา ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ใหรองรับ Big Data ในหลากหลายมิติ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจและกําหนดนโยบายของผูบ ริหาร
- ศึกษา ออกแบบพัฒนาและบริหารจัดการระบบการแลกเปลี่ยน
ขอมูลของกรมใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล และบริการขอมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสไดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
- ใหบริการ แนะนํา ปรึกษา ดานระบบงานคอมพิวเตอรและ
ฐานขอมูลแกผูใชงานทั้งภายในและภายนอกกรม
- ออกแบบ ปรับปรุง แกไข และพัฒนาเว็บไซตกรมทรัพยสินทาง
ปญญาใหเปนปจจุบัน
- ประมวลผลและจัดทําขอมูลสถิติตาง ๆ ดานทรัพยสินทางปญญา
- บริหารจัดการระบบงาน Back Office ของกรมทรัพยสินทาง
ปญญา และประสานการเชื่อมโยงกับระบบ Back Officeของ
กระทรวงพาณิชย
- ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
- ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยและแนวนโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมใหสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายของกระทรวง
- ศึกษาวิเคราะห และบูรณาการแผนงาน/โครงการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
- กําหนดนโยบาย การบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมความ
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
- ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานดาน
ขอมูล ความปลอดภัยและเทคนิคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรม
- ประสานการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรม
- ทําหนาที่ประสานงาน/เลขานุการคณะกรรมการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563

