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ตลอด 1 ศตวรรษของกระทรวงพาณิชย์กับบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการสร้างรายได้เข้าสู่
ประเทศ โดยมีเป ้าหมายหลัก คือ การกินดีอยู ่ ดี 
ของประชาชน กระทรวงพาณิชย ์ จึ งมุ ่งมั่น พัฒนา 
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในทุกมิติ และ 
“ทรัพย์สินทางปัญญา” เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาล 
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องคุ ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ จึงได้ก�าหนดพันธกิจ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาไว้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนาให้ไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาและ 
มรีะบบเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพด้วยความมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหน่วยงานที่ม ี
พนัธกจิส�าคญัด้านการคุม้ครองและปกป้องสทิธใินทรพัย์สนิ
ทางปัญญา ตระหนกัถงึบทบาทส�าคญัในการเป็นส่วนหนึง่
ของการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัภาคธรุกจิ
จึงมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมท้ัง 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
และด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกจิฐานรากอย่างยัง่ยนืผ่านระบบทรพัย์สนิทางปัญญา 

For a  century, the Ministry of Commerce has 
been committed to its role in developing the economy 
and generating income for the country. The Ministry of 
Commerce has been striving to improve the economy 
in order to achieve a strong and sustainable growth in 
all dimensions, contributing ultimately to its main goal 
of promoting the nation’s well-being. “Intellectual 
property” is regarded as one of the key driving forces 
of the country’s economy, so the government places 
high importance on the protection of intellectual property 
rights and the promotion of intellectual property 
commercialisation. In this connection, the government 
has included intellectual property missions in its 20-Year 
National Strategy (2018-2037) in relation to the 
enhancement of trade competitiveness through 
innovation and technology, which focuses on transforming 
Thailand into a developed country with an economic 
system that grows with stability, prosperity and 
sustainability. 

The Department of Intellectual Property, as an 
agency whose  important mission involves the protection 
of intellectual property rights, recognises the importance 
of its role in contributing to the enhancement of 
businesses’ competitiveness. To this end, the Department 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์
Mr. Jurin  Laksanawisit

สารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Prime Minister and Minister of Commerce

สารรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์์

Message from the Deputy Prime Minister 
and Minister of Commerce



นายจริุนทร์  ลักษณวศิิษฏ์
รองนายกรฐัมนตรี

และรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์

Mr. Jurin  Laksanawisit
Deputy Prime Minister 

and Minister of Commerce 

เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายของนโยบายรฐับาลและ
นโยบายส�าคัญ 10 ข้อที่ผมได้มอบหมายแก่กระทรวง
พาณิชย์ มีนโยบายส�าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ประกอบด้วย 2 เรือ่งหลกัคอื 1) เร่งเดินหน้า
ระบบการยื่นค�าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Filing) เพือ่ให้การจดทะเบยีนทรพัย์สนิ
ทางปัญญาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของประชาชนและภาคธรุกจิ และ 2) เร่งรดั
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการขึ้น
ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ (Geographical Indication : 
GI) เพือ่เพิม่มูลค่าสนิค้า GI  ต่อยอดการพฒันาสินค้าและ
บรกิาร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ทัง้ภายใน
และนอกประเทศ รวมทัง้การจัดให้มหีน่วยเคลือ่นทีเ่ชิงรกุ
ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและบริการ 
รบัค�าขอจดทะเบยีนแก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึ ประกอบกบั 
ในปีนี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากล�าบาก 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 การด�าเนนิการของกรมทรพัย์สนิทางปัญญาจึงเตม็
ไปด้วยความท้าทายและยิง่ต้องทุม่เทแรงกายแรงใจมากขึน้ 
เป็นทวีคณู ซึง่กรมทรพัย์สนิทางปัญญาได้เร่งเดนิหน้าพฒันา
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจรได้อย่างเป็น 
ทีน่่าพอใจ ผ่านผลงานและกิจกรรมต่างๆ ทีป่รากฏอยูใ่น
รายงานประจ�าปีฉบบันี้

ในนามของกระทรวงพาณิชย์ ผมขอชื่นชมและ 
ขอขอบคุณข้าราชการและเจ ้าหน้าที่กรมทรัพย ์สิน 
ทางปัญญาทกุท่าน ทีมุ่ง่มัน่ท�าหน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ 
เพื่อให้งานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวง
พาณิชย์ประสบความส�าเร็จตามพนัธกิจทีต่ัง้ไว้ ซึง่ต่อจากน้ี
ยังมีภารกจิอีกมากมายให้เดนิหน้าต่อโดยหวงัเป็นอย่างยิง่
ว่าจะได้รบัความร่วมมือจากทุกท่านทุกฝ่ายด้วยดดีงัเดมิ

has been seeking to promote the creation of added value 
to goods and services, as well as encouraging the creation 
and commercialisation of intellectual property, and carrying 
out activities that promote strong and sustainable local 
economies through the intellectual property system.

In order to achieve policy goals of the government 
and 10 priorities for the Ministry of Commerce that I have 
set out, two priorities are concerned with intellectual 
property, namely 1) the continuation of the e-Filing system 
to ensure that the registration of intellectual property is 
convenient, fast, and meets the needs of the people and 
businesses, and 2) the acceleration of intellectual property 
registrations, particularly geographical indication (GI) 
registrations, to add value to GI goods, further develop 
goods and services, and promote commercialisation both 
domestically and overseas; as well as the use of mobile 
service units to provide knowledge on intellectual property 
and receive applications. This year, the hardship that 
Thailand has to face due to the Coronavirus disease 2019 
means that there will inevitably be challenges for the 
Department of Intellectual Property and considerable 
efforts will be needed in response to this. The Department 
of Intellectual Property has in this respect continued to 
improve the intellectual property system and achieved 
satisfactory results, as can be observed from the works 
and activities contained in this Annual Report.

On behalf of the Ministry of Commerce, I would 
like to commend and express my thanks to the officials 
and employees of the Department of Intellectual Property 
for their hard work in fulfilling the missions of the 
Department of Intellectual Property and the Ministry of 
Commerce. Going forward, there remain tasks that we 
need to accomplish, so it is my sincere hope that your 
good cooperation will continue.



กระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์และออก
มาตรการเพือ่รองรบันโยบายของประเทศในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิด้วยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญา (Innovation-Driven Economy) โดย 
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เข้มแข็ง 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้
เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย
ในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดจิิทลั 
เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขนัในระดบัสากล และปฏริปูระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี (Disruptive Technology) ตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหน่วยงานที่มี
ภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ได้
ให้ความส�าคัญและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของกรมฯ 
สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Organization) โดยมุ่งเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ อีกท้ังเช่ือมโยงกับ
ระบบของกระทรวงพาณิชย์ในการใช้ข้อมูล (Data Source) 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Supporting Infrastructure) และ
พัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

The Ministry of Commerce has laid down 
strategies and adopted measures in response to the 
country’s policy in driving the economy through 
technology, creativity, innovation, and intellectual 
property. This policy towards an “innovation-driven 
economy” seeks to strengthen Thailand’s economy and 
boost its competitiveness in a sustainable manner. 
Further, the Ministry of Commerce also has a policy to 
mobilize the economy by using digital technology to 
create value to goods and services, increase 
competitiveness in the international arena, and reform 
the country’s economic and social systems so that they 
can keep up with technological advances, in accordance 
with the National Digital Economy and Society 
Development Plan and Policy.

The Department of Intellectual Property, as an 
agency whose main responsibilities include providing 
protection for intellectual property rights and promoting 
creation and commercialization of intellectual property, 
sees the importance and promotes the use of digital 
technology in improving its services and transforming 
itself into a “Smart Organization” with a citizen-centric 
mind that responds to the real needs of the people and 
businesses. The Department of Intellectual Property has 
also linked its system to the Ministry of Commerce’s 
data source, developed its supporting infrastructure and 
undertaken human resource development to prepare its 
staff for the age of digital economy and society.

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
Mr. Weerasak Wangsuphakijkosol

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce 

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce



นายวรีศักด์ิ  หวงัศุภกจิโกศล
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์

Mr. Weerasak  Wangsuphakijkosol
Deputy Minister of Commerce 

เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัทางการค้าและการปฏริปูการให้บริการภาครัฐ
ในยุคดิจิทัล กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานดจิทิลัให้ครอบคลุมการบรหิารจัดการ และการบรกิาร
ของกรมฯ โดยปรบัปรงุพัฒนาระบบการให้บรกิารให้ทันสมยั
ตอบสนองการใช้งานในลักษณะ Customer Centric และได้
ด�าเนนิการน�าเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้เพือ่อ�านวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชน อาทิ พัฒนาระบบการยื่นค�าขอ
จดทะเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์ (e-filing) เพ่ืออ�านวยความสะดวก
แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้
รวดเร็วขึ้น จัดท�าระบบสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ตลอดจนมุ่งเน้นการปรับปรุงกลไกส�าหรับ
การคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา บนเครอืข่ายดจิทิลั ส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและทรพัย์สนิทางปัญญาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และ บรูณาการความร่วมมอืของทกุภาคส่วน
เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา
บนสื่ออินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ

ผมมีโอกาสได้ติดตามการท�างานของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างใกล้ชดิในฐานะท่ีได้รบัมอบหมายให้ก�ากบั
ดแูลงานของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา เหน็ถงึความตัง้ใจใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่รมทรพัย์สนิ
ทางปัญญาทุกท่าน ส่งผลให้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
มีคณุภาพ สามารถเพ่ิมประสิทธภิาพการบรกิารท่ีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเหน็ผลเป็นรปูธรรม ในโอกาส 
วันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญาในปีนี ้
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพรอันประเสริฐ 
ดลบันดาลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านประสบ 
แต่ความสุข ความส�าเร็จ มีก�าลังกาย ก�าลังใจที่สมบูรณ์  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มคีวามสามคัค ี ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 
เตม็ก�าลงัความสามารถ เพื่อน�าพากรมทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นต่อไป

In order to contribute to the goal of improved 
trade competitiveness and the reform of government 
services, the Department of Intellectual Property has 
expanded its digital infrastructure to cover administrative 
matters and the provision of its services. It has taken a 
customer-centric approach in modernizing its services 
and adopted digital technology in providing services to 
the public. The examples of these are the development 
of the e-filing system to facilitate individuals and 
businesses in filing their applications, the improvement 
in its technological system to increase the efficiency of 
intellectual property registrations, the improvement in 
the efficiency of intellectual property database searching 
system to help reduce the exercise of discretion by 
competent authorities, legislative amendments that are 
responsive to technological changes, as well as the 
enhancement of intellectual property protection in the 
digital environment, the promotion of the utilisation of 
innovation and intellectual property through online 
channels. In addition, the Department of Intellectual 
Property also seeks to cooperate with various sectors 
for the effective prevention and suppression of online 
infringements.     

I have had the opportunity to follow the works 
of the Department of Intellectual Property closely since 
I am in charge of overseeing its operation. I have seen 
the determination of the Department’s officials and 
employees in performing their tasks, which manifests 
itself in the quality of their works and the increase in the 
efficiency of intellectual property services. On this year’s 
anniversary of the establishment of the Department of 
Intellectual Property, I would like to wish everyone at 
the Department happiness, success, good health and 
spirit, creativity, and unity, to keep up the good work 
and lead the Department of Intellectual Property into an 
even better future.



ในช่วงปีท่ีผ ่านมา รัฐบาลได้เร ่งรัดการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือหรือกลไกส�าคัญในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและ
บริการของไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดการใช้เงินทุนและ
แรงงานในการผลติตามแนวคดิท�าน้อยได้มาก รวมทัง้ส่งเสรมิ
การน�าผลงานวิจัยที่ด�าเนินการโดยองค์กรต่างๆ ออกมาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง ตามแนวทางของ แผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีมุง่พฒันา ให้ไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีระบบเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 256๔) ที่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนา
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลติและบรกิาร 
ทั้งในภาคเกษตรกรรม และภาคการค้าและ การลงทุน

เพื่อให้การด�าเนินการข้างต้นประสบผลส�าเร็จเป็น
รูปธรรม กระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดแผนปฏิบัติราชการ 
ส�าหรับปี 2561 - 2565 โดยเน้นท้ังในเรื่องของ 
การส่งเสรมิศกัยภาพและเพ่ิมขดีความสามารถของเกษตรกร 
และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนด้วยการเสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การยกระดับ ทั้งทาง
ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด การเข้าถึง
แหล่งเงินทุน และการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ การสร้าง
เสถียรภาพด้านราคาในกลุ่มสินค้าเกษตรด้วยการสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้แก่สนิค้า การส่งเสรมิการสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่
สินค้า การส่งเสรมิการต่อยอดและการใช้ประโยชน์ภมูปัิญญา 
ท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงการกระตุ้นการคิด
สร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สิน

 In the past year, the Government has 
continued to push forward the advancement of the 
country’s economic competitiveness by promoting the 
use of technology and innovation as one of the key tools 
or mechanisms for creating added value to Thai goods 
and services, reducing costs and labour in the production 
process following the concept of doing less and 
achieving more, as well as encouraging practical use of 
research findings. These have been carried out in 
accordance with the national strategy on competitiveness 
enhancement under the 20-Year National Strategy 
(2018-2037), which envisions Thailand as a developed 
country with an economic system that is characterised 
by stability, prosperity and sustainability; and in 
accordance with the 12th National Social and Economic 
Development Plan (2017-2021), which also focuses on 
enhancing the competitiveness of the manufacturing 
and service sectors in the areas of agriculture, trade 
and investment. 

In order to secure tangible results, the Ministry 
of Commerce has developed an action plan for the years 
2018 – 2022, focusing on increasing the capability and 
competitiveness of farmers and small enterprises in local 
communities through capacity building; the enhancement 
of technology, management, marketing, access to 
finance, and connectivity; creating price stability for 
agricultural products by creating added value; promoting 
the creation of product identity; promoting the application 
and utilisation of traditional knowledge and cultural 
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ทางปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและ สร้างตรา 
สินค้าให้เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั ส่งเสรมิการต่อยอดแนวคิด
ด้วยการน�าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาสร้างและพัฒนาธรุกจิ
ให้รองรับความต้องการของผู ้บริโภค ซึ่งกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาก็ได้น�าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในส่วนที่
เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์อย่างชัดเจน
หลายประการ

จากการติดตามการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาเห็นว่าประสบผลส�าเร็จและมีความก้าวหน้า
อยา่งตอ่เนือ่งในหลายเรื่อง อาท ิการสง่เสรมิศกัยภาพและ
ความสามารถของเกษตรกรและผูป้ระกอบการในชมุชนด้วย
การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสินค้า
เกษตรและสินค้าชุมชนการส่งเสริมการจ�าหน่ายและ
การท�าความร่วมมือกับผู้ให้บริการตลาดออนไลน์เพื่อน�า
สินค้าที่ขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วไปสู่ผู้บริโภค 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และกระตุ ้นให้เกิด
ความตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา 
การสนับสนุนการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณชิย์อย่างจรงิจัง การยกระดบัการปกป้องคุม้ครอง
สทิธิของเจ้าของทรัพย์สนิทางปัญญาและะผูบ้รโิภค ตลอดจน
การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าด้วยการจดัระเบยีบและ
ก�าหนดมาตรฐานความรู ้ของผู ้ท่ีจะเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ 
เร ่งรัดการให้ความคุ ้มครองสิทธิบัตรที่ เกี่ยวเนื่องกับ 
สขุอนามยัและการรกัษาโรค ด�าเนนิการยกระดับการป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในรูปแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
การส่งเสรมิและปกป้องคุ้มครองสทิธใินทรพัย์สินทางปัญญา

ผมขอชืน่ชมคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญาทุกท่านท่ีได้ปฏิบัติภารกิจอย่าง
เต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และด้วย
ความซือ่สตัย์สจุรติ ตลอดปีท่ีผ่านมา และในโอกาสวนัคล้าย
วันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญาครบรอบปีที่ 28 นี้ 
ผมขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดอ�านวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข มีความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน มสีขุภาพร่างกายสมบรูณ์แขง็แรง 
มีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน และพร้อมเป็นก�าลังส�าคัญที่จะช่วย
กันพัฒนาองค์กรและน�าพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจต่อไป

capital; encouraging the use of creativity, technology, 
innovation, and intellectual property in improving product 
quality and in establishing brand awareness; and 
promoting the adoption of technology and innovation in 
developing businesses that meet consumer demands. 
For its part, the Department of Intellectual Property has 
implemented the action plan and achieved numerous 
concrete results.     

Through its performance, the Department of 
Intellectual Property has continued to show success 
and progress in various areas. These include, for 
example, enhancing the capability of farmers and local 
enterprises by promoting geographical indication 
registrations of agricultural and community products, 
promoting the sales of registered products and seeking 
cooperation from online market places in distributing 
these products, organising public awareness activities 
on intellectual property, promoting the commercialisation 
of intellectual property, enhancing the protection of 
intellectual property right holders’ rights and consumers’ 
rights, creating commercial fairness by streamlining and 
establishing knowledge standards for copyright agents, 
ensuring protection for patents relating to sanitation and 
treatment of disease, redoubling its efforts in the 
prevention of offline and online intellectual property rights 
infringements, and cooperating with relevant domestic 
and foreign bodies or agencies in promoting the 
protection of intellectual property rights.  

I would like to commend the executives, officials, 
and all employees of the Department of Intellectual 
Property for performing their duties with devotion, 
dedication, and integrity in the past year. On the occasion 
of the 28th anniversary of the establishment of the 
Department of Intellectual Property, I would like to wish 
for everyone’s happiness, professional and personal 
development, good health and exuberance, as well as 
readiness to help the organisation move the country 
towards economic security.



การด�าเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา ได้มุ่งมั่นยกระดับการพัฒนา
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามบริบท 
การพัฒนาประเทศ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง 
ของโลกท้ังการเปลี่ยนผ ่านไปสู ่ ยุคดิ จิ ทัล (D ig i ta l 
Transformation) การรับมือกับ Digital Disruption ที่ได้เข้า
มาเปลีย่นแปลงและกระทบต่อวถีิชีวิตประจ�าวนัของผูค้นใน
ทกุแวดวง การปรบัตวัลดลงรนุแรงของเศรษฐกิจและปรมิาณ
การค้าโลก และการเผชิญกับความท้าทายภายใต้เงื่อนไข
และข้อจ�ากัดที่เกิดจากโรคอุบัติใหม่ในการรับมือกับภาวะ
วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19)

กรมทรพัย์สนิทางปัญญา ได้ขบัเคล่ือนผลงานส�าคญั
ที่สะท้อนไปสู ่การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อันส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ผ่านกิจกรรมด�าเนินงานต่างๆ อาทิ การเพ่ิมผู้ตรวจสอบ 
สทิธบิัตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้สั่งรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
59.07 และระยะเวลาเฉลีย่การสัง่รบัจดทะเบยีนสทิธบิตัร
ในทกุสาขาการประดษิฐ์ลดลงอย่างต่อเนือ่ง เฉลีย่ประมาณ
ร้อยละ 38.9 โดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์และสาขาวิศวกรรม 

The Department of Intellectual Property (DIP)
throughout 2019 remained committed to making 
improvements to Thailand’s intellectual property system 
in order to further increase its efficiency and alignment 
with international standards, in accordance with the 
country’s development context. The aim is to 
continuously increase the country’s competitiveness 
amid changes experienced all over the world, such as 
digital transformation, digital disruption and its impacts 
on people’s daily lives, global economic and trade 
slowdown, and challenges and limitations caused by 
the Coronavirus disease 2018 (COVID-19) crisis.

The DIP has been carrying out important works 
that contribute to the enhancement of the country’s 
economic potential and the fulfilment of goals set out 
in the National Strategy and its Master Plan. Examples 
of these works include the increase in the number of 
patent examiners and continuous personnel development, 
which led to an increase of 59.07 percent in patent 
registration and a continuous decrease in the average 
time for patent registration in all fields of invention, with 
an average of approximately 38.9 percent, especially in 
the fields of physics and engineering, the fields in which 
Thai people file the most applications. The DIP has also 
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ซึ่งเป็นสิทธิบัตรที่คนไทยยื่นค�าขอมากท่ีสุด การอ�านวย
ความสะดวกให ้ผู ้ประกอบการไทยย่ืนจดทะเบียน 
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศกว่า 100 ประเทศ  
ผ่านพธิสีารมาดริด ปัจจุบันมีคนไทยยื่น ค�าขอในประเทศ 
คู ่ค ้าส�าคัญ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และ
สหรฐัอเมรกิา เพ่ิมขึน้โดยล�าดับ การพัฒนาการให้บริการ 
ผ่านการน�าเทคโนโลยดีจิิทัล โดยจัดท�าระบบการแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ออนไลน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Fil ing)  
ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา และการขอรับ 
หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล 
(e-Certificate) รวมทั้ง การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อ 
ให้คนพกิารได้รบัโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถงึงานอนัมี
ลิขสิทธิ์ และการออกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานตัวแทนด�าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ไป
สู ่การด�าเนินการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ให ้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยการน�าเทคโนโลยี QR Code 
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
ตัวแทนด�าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที

นอกจากน้ี กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้บูรณาการ
การท�างานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและภาคเอกชนเจ้าสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา
ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาในไทยทัง้ตามท้องตลาด (Offline) และบนอินเทอร์เนต็ 
(Online) สร้างความมัน่ใจแก่ ภาคธรุกิจท้ังผูป้ระกอบการไทย
และนักลงทุนต่างประเทศ ส่งผลให้สหรัฐอเมริกายังคง
สถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ภายใต้
กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) 
อยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL)  
ต่อไป รวมทัง้ส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกิดการสร้างสรรค์ทรพัย์สนิ              
ทางปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทย 
ไปสู ่การน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านศูนย์ IP IDE Center กระตุ้น
และสร้างการรับรู ้ ท่ีถูกต้องในการให้ความส�าคัญของ
ทรพัย์สนิทางปัญญากับทุกภาคส่วนท้ังภาคการผลิต การค้า 
การลงทุน การท�าธุรกิจ และภาคประชาสังคม ตลอดจน
รักษาสมดุลการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชนทกุรปูแบบอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ อกีทัง้สร้าง
ความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านทรพัย์สนิทางปัญญา เพือ่
ให้ไทยมีบทบาทในเวทีการค้าโลก

been facilitating Thai entrepreneurs in filing international 
applications of their trademarks in over 100 countries 
through the Madrid Protocol. Nowadays, Thai people 
have increasingly been filing applications in Thailand’s 
major trading partners, such as China, Japan, and the 
United States. Other examples of the Department’s 
works are the use of digital technology to improve its 
services, which include an online system for filing 
copyright notification (e-Filing) via the Department’s 
website and for requesting copyright notification 
certificates in a digital format (e-Certificate); the 
amendment of the Copyright Act to ensure equal access 
to copyright works for persons with disabilities; and the 
issuance of the Notification of the Department of 
Intellectual Property in order to improve the standards 
that apply to copyright agents to bring about a more 
effective enforcement against copyright infringements 
by adopting QR code technology to enable the public 
to promptly access and check the correct information 
about a particular copyright agent.

Furthermore, the DIP has been working closely 
with law enforcement agencies and private sector right 
holders in the prevention and suppression of offline and 
online intellectual property violations in Thailand, which 
has boosted business confidence among Thai 
entrepreneurs and foreign investors. This has also 
enabled Thailand to maintain its status on the Watch 
List of the United States’ Special 301 Report. In addition, 
the Department, through its IP IDE Center, has been 
promoting the creation of intellectual property in order 
to add value to Thai goods and services, leading eventually 
to the commercialization of intellectual property. It has 
also been promoting and raising proper awareness about 
the significance of intellectual property in all sectors, 
including the manufacturing sector, trade, investment, 
businesses, and civil society; as well as ensuring 
convenience in all of its services, and building international 
cooperation in the area of intellectual property to maintain 
its role in the international trade arena.      



และทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ กรมทรพัย์สนิทางปัญญา 
ได้ให้ความส�าคัญย่ิงในการส่งเสรมิและสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพชวีติและเศรษฐกิจฐานราก ในระดบัชุมชน สร้างงาน 
สร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
เพือ่มุง่เน้นให้ชมุชนท้องถิน่พึง่พาตนเองได้ในระยะยาว น�า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินของไทยมาสร้างคุณค่าและมูลค่า
เพิม่ด้วยการส่งเสรมิและคุม้ครองสิง่บ่งช้ีทางภมิูศาสตร์ (GI) 
ไทย ส่งผลให้ปัจจบุนัมีสินค้า GI ไทย รวมท้ังหมด 12๔ สินค้า 
จาก 76 จังหวดั สร้างมูลค่าการตลาดกว่า 5,363 ล้านบาท 
ตลอดจนจัดหาช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า GI ท้ังตลาด 
Online และ Offline สร้างรายได้ให้เกษตรกรและท้องถ่ิน
ชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาทีผ่่านมา เกดิจากความร่วมแรงร่วมใจของผูบ้รหิาร 
เพื่อนข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นพลัง
ขับเคล่ือนกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อน�าพาการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตให้เข ้มแข็งและสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน

Last but not least, the DIP has placed considerable 
importance on promoting and supporting the 
improvements in the quality of life and local economies 
at the community level, job creation, and income 
generation for farmers and community enterprises, to 
ensure that local communities can be self-reliant in the 
long run and can add value to local agricultural identities 
by promoting and protecting Thai geographical 
indications (GIs). Currently, there are a total of 124 Thai 
GIs from 76 provinces, which have created market value 
of over 5,363 million baht. In addition, the Department 
has also sought distribution channels for GI goods, both 
online and offline, which helped sustainably generated 
income for farmers and local communities.

The achievements of the DIP have been the 
results of the combined efforts of its executives, officials, 
and employees, as well as the cooperation from its allied 
agencies in the public and private sectors from both 
within and outside the country. These are the driving 
forces that help the DIP move Thailand forward and lay 
strong economic and social foundations, which are able 
to keep pace with the changing development context 
in a sustainable manner.

นายทศพล ทังสุบุตร
 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Mr. Thosapone Dansuputra

Director General 

of the Department of Intellectual Property
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ว�สัยทัศน� / Vision

ค�านิยม/ Value

วัฒนธรรมองค�กร/ Organizational Culture

พันธกิจ/ Mission

ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย�สินทางป�ญญาของประเทศ ก�าวสู� ๔.๐ 
ภายในป� ๒๕๖๕
Upgrade the national intellectual property system toward 4.0 
by 2022.

๑. ให�ความคุ�มครองทรัพย�สินทางป�ญญาและส�งเสร�มการปกป�องสิทธ�
 ในทรัพย�สินทางป�ญญาทั้งในประเทศและต�างประเทศ
๒.  ส�งเสร�มให�เกิดการสร�างสรรค� การบร�หารจัดการ และ
 การใช�ประโยชน�ทรัพย�สินทางป�ญญาในเช�งพาณิชย�
1. Provide the protection of intellectual property and promote   
 the protection of intellectual property rights both 
 domestically and internationally.
2.  Foster the creation, management and commercialization of   
 intellectual property.

คุ�มครองความคิด มุ�งจ�ตบร�การ เน�นงานสร�างสรรค�
Protect Ideas, Exhibit Service Mind, Focus on Creativity

ทันสมัย  โปร�งใส  มีคุณภาพ
Modern, Transparent, and High Quality
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อัตรากำาลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Personnel

ป ีyear
พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

พ.ศ. 2562
A.D. 2019

 ข้าราชการ/ตำาแหน่ง
 Government Official/position

ต�าแหน่งบริหาร* :
Administration position*

17 17 17 17 17

ต�าแหน่งวิชาการ : Technical position

 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์
 Patent Examiner

30 66 88 99 103

 ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบ 
 ผลิตภัณฑ์ 
 Patent Examiner

9 16 20 21 21

 ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
 Trademark Examiner 

20 19 24 36 38

 นักกฎหมาย : Legal Officer 35 35 41 42 42

ต�าแหน่งสนับสนุนและอื่นๆ 
Supporting Staffs & Others

119 129 129 135 129

รวม Total 230 282 319 350 350

ลูกจ้างประจ�า :
Permanent Employees

29 27 27 24 24

พนักงานราชการ :
Government Employees

156 157 159 162 162

รวม Total 416 466 505 536 536

* รวมผู้เชี่ยวชาญ Those in expert positions are included. 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Responsibilities of the Department of Intellectual Property

กรมทรัพย ์ สินทางป ัญญามีภารกิจเ ก่ียวกับ 
การส่งเสรมิให้เกดิการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิ
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร ้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศ โดยให้มหีน้าทีแ่ละอ�านาจ ดงัต่อไป
นี้

(1) ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์
ซีดี กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่า
ด้วยสิทธิบัตร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญา

(3) ด�าเนินการเกีย่วกับการจดทะเบยีนคุม้ครองสทิธิ
ในทรพัย์สนิทางปัญญาตามความตกลง   หรอืความร่วมมอื
ระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเข้าเป็นภาคี

(๔) ส ่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(5) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ด้เปลีย่นแปลง 
ไป

(6) ด�าเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม  และสร้าง
วินัยทางการค้า

(7) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหาร
จัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์

(8) ด�าเนินการไกล ่เกลี่ยข ้อพิพาท และการ 
อนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ปฏิบตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็น
อ�านาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย

The Department of Intellectual Property (DIP) 
has a mission to promote the creat ion and 
commercialization of intellectual property, as well as 
the protection and suppression of violations of 
intellectual property rights in order to enhance trade 
competitiveness and national economic development. 
The duties and powers of the DIP are given as follows : 

(1) To perform its functions under the Protection 
of Layout-Designs of Integrated Circuits Act, the 
Geographical Indications Protection Act, the Manufacture 
of Optical Discs Act, the Trade Secrets Act, the 
Trademark Act, the Copyright Act, the Patent Act and 
other relevant laws.

(2) To perform its functions related to the 
protection of intellectual property.

(3) To perform its functions related to the 
registration of intellectual property rights in accordance 
with international agreements, treaties or cooperation, 
of which Thailand is a member. 

(4) To promote both domestic and international 
protection of intellectual property of Thailand.

(5) To develop laws related to the protection of 
intellectual property to enhance its efficiency and to 
keep up with a pace of changing domestic and global 
circumstances. 

(6) To engage in activities to prevent and 
suppress intellectual property violations, support the 
fair exercise of rights and reinforce disciplines in trade.

(7) To promote the creativity, management and 
commercialization of intellectual property.

(8) To conduct mediation and arbitration in 
respect of intellectual property.

(9) To perform other functions as prescribed by 
laws to be its duties and powers or entrusted by the 
Ministry or the Cabinet.
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ยุทธศาสตร�ที่ ๑ / Strategy 1

เป�าประสงค� / Objectives กลยุทธ� / Tactics

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ / Strategy 2

เป�าประสงค� / Objectives กลยุทธ� / Tactics    

ยุทธศาสตร� / Strategies

พัฒนาระบบคุ�มครองสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญาให�สะดวกรวดเร็ว และเป�นมาตรฐานสากล
Develop a convenient, efficient and internationally standardized protection system of intellectual property rights. 

๑. อำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนให�รวดเร็ว
 และมีประสิทธ�ภาพ 
๒.  ให�ผู�ประกอบการเข�าสู�ระบบการคุ�มครองสิทธ�
 ในทรัพย�สินทางป�ญญาทั้งในประเทศและต�างประเทศ
๓. เพิ่มประสิทธ�ภาพการป�องกันและปราบปรามการละเมิด
 ทรัพย�สินทางป�ญญา
๔. สร�างจ�ตสำนึกในการเคารพสิทธ�ในทรัพย�สิน
 ทางป�ญญาของผู�อื่น
1. To facilitate an expedient and efficient 
 IP registration procedures.
2. To assist business operators in obtaining legal 
 protection for their intellectual property in Thailand 
 and other countries.
3. To enhance the effectiveness of the    
 prevention and suppression of IP 
 infringement.
4. To raise public awareness on the 
 importance of respecting the intellectual   
 property rights of others.

๑. เพิ่มประสิทธ�ภาพการให�บร�การจดทะเบียนและรับแจ�งข�อมูล
 ทรัพย�สินทางป�ญญา
๒.  พัฒนากฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาให�เป�นสากล และสอดคล�องกับ
 สภาวการณ�ป�จจ�บัน
๓.  สนับสนุนการปกป�องสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญาทั้งในประเทศ
 และต�างประเทศ รวมถึงทรัพย�สินทางป�ญญาที่ได�รับการพัฒนาจาก
 ภูมิป�ญญาท�องถิ่น
๔.  บูรณาการด�านการป�องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา 
๕.  รณรงค�และปลูกฝ�งการเคารพสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อื่น
1. Improve the efficiency of registration and IP filing service.
2. Develop IP-related laws to meet the international standards and 
 in line with changing environments.
3. Support any efforts to protect intellectual property rights both 
 domestically and internationally, including intellectual    
 property stemming from traditional knowledge.
4. Integrate the prevention and suppression measures against 
 intellectual property infringements. 
5. Campaign and cultivate public awareness on the importance of 
 respecting the intellectual property rights of others.

เสร�มสร�างความรู�และส�งเสร�มการใช�ประโยชน�ทรัพย�สินทางป�ญญาในเช�งพาณิชย� เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข�งขัน
Reinforce the competitiveness through enhancement of IP-related knowledge and promotion of IP commercialization.

๑.  คนไทยมีความรู�และตระหนักถึงความสำคัญ
 ของทรัพย�สินทางป�ญญา 
๒.  ผู�ประกอบการได�รับการพัฒนาศักยภาพ
 ในการใช�ทรัพย�สินทางป�ญญาในเช�งพาณิชย�
1. To encourage Thai people to acquire    
 IP-related knowledge and recognize the   
 importance of intellectual property 
2. To assist business operators with the    
 capacity building in commercializing the   
 intellectual property.

๑. สร�างความรู�ความเข�าใจและสนับสนุนการสร�างสรรค�เพื่อสร�าง
 ความตระหนักถึงความสำคัญในทรัพย�สินทางป�ญญา
๒.  ส�งเสร�มการสร�างมูลค�าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานสินค�าและบร�การ
 โดยการนำผลงานว�จัยนวัตกรรมความคิดและภูมิป�ญญา/
 ทรัพย�สินทางป�ญญาไปใช�ประโยชน�เช�งพาณิชย�
๓.  สนับสนุนให�เกิดความร�วมมือและสร�างเคร�อข�ายในทุกภาคส�วน
1. Raise awareness on the importance of intellectual property 
 by enhancing knowledge and understanding on and   
 supporting the creation of intellectual property. 
2. Support any efforts to add value to and raise the standard 
 quality of Thai goods and services by commercializing research,   
 innovations, ideas, wisdom and intellectual property.
3. Promote collaboration and networks among all sectors.

ยุทธศาสตร�ที่ ๑ / Strategy 1

เป�าประสงค� / Objectives กลยุทธ� / Tactics

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ / Strategy 2

เป�าประสงค� / Objectives กลยุทธ� / Tactics    

ยุทธศาสตร� / Strategies

พัฒนาระบบคุ�มครองสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญาให�สะดวกรวดเร็ว และเป�นมาตรฐานสากล
Develop a convenient, efficient and internationally standardized protection system of intellectual property rights. 



ภาพรวม 
Overview

ผลการปฏิบัติราชการ
Work Performance, Civil Service Performance

บทความ
Article

24

ผลการดำาเนินงานสำาคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำาปี พ.ศ. 2562 
(มีนาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

ในห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 
จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้ด�าเนินงานด้านการคุ ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญา การป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิ 
ทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค ์
และการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณชิย์ เพือ่ยกระดบัการพฒันาระบบทรพัย์สนิ
ทางปัญญาของไทยให้เกดิผลสมัฤทธิอ์ย่างเป็นรปูธรรม 
โดยขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญ จ�าแนกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการสร้างสรรค์ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�าเนินการส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย ตระหนักถึง
ความส�าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นให้คนไทย 
มีความคิดสร้างสรรค์และน�าไปสู่การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

1.1 เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในความส�าคญั
ของทรัพย์สินทางปัญญาให้กับทุกภาคส่วน จ�านวน 
13,519 คน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา  
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั่วประเทศ   

Over the period from 1 March 2019 to  
29 February 2020, the Department of Intellectual 
Property (DIP) carried out various activities to 
protect intellectual property rights, prevent and 
suppress IP infringements, while promoting the 
creation and commercialization of intellectual 
property, with an aim to achieve concrete results 
in strengthening the intellectual property system of 
Thailand by driving important missions in following 
6 areas:

1. Creation

The DIP has raised awareness on the importance 
of intellectual property among all sectors, especially 
Thai entrepreneurs, and has also stimulated the 
creativity of Thai inventors, which will give rise to an 
increase in acquisition of IP ownership as follows : 

1.1 Enhance understanding on the importance 
of intellectual property to 13,519 participants from all 
sectors, especially entrepreneurs, small and medium 
enterprises (SMEs), business operators, students, staffs 
from relevant governmental and private sectors,  
as well as the general public in the central and provincial 
areas.               

Key Accomplishments of the Department of Intellectual Property in 2019 
(March 2019 - February 2020)
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1.2 จัดสัมมนา “ทิศทางวรรณกรรมไทยกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์
ในงานวรรณกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับทิศทางงานลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรม
ในยุคดิจิทัล ให้นักเขียน นักแปล ส�านักพิมพ์ ผู้ใช้งาน
ลิขสิทธิ์ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

1.3 จัดกิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
ประจ�าปี 2562 (World IP Day 2019) เมื่อวันที่   
26 เมษายน 2562 เพื่อสร ้างความตระหนักถึง 
ความส�าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในวงการกีฬา อาทิ 
การบริหารจัดการลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการแพร่เสียงแพร่ภาพ
รายการกีฬาต่างๆ การน�านวัตกรรมและทรัพย์สิน 
ทางปัญญาสู่การพัฒนาการกีฬา เป็นต้น โดยภายในงาน
ได้จดัเสวนา “ทรพัย์สินทางปัญญากบัความเป็นเลศิด้าน
กีฬา (Going for Gold: IP and Sports)” และจัด
นิทรรศการในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการกีฬา
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1.2 Organize a seminar on “Directions of Thai 
Literature and Copyright Law in the Digital Age”  
on 25 April 2019 to enhance knowledge and 
understanding on copyright law related to literature and 
also exchange ideas and experiences regarding the 
directions of copyright works in the digital age for 
writers, translators, publishers, copyright users, 
professors, students and the general public.

1.3 Organize the World IP Day 2019 on  
26 April 2019 to raise awareness on the importance 
of intellectual property in the sport industry, covering 
various aspects such as copyright management 
regarding sound broadcasting, sport broadcasting,  
roles of innovation and intellectual property on  
sport development, etc. In this event, a seminar on 
“Intellectual Property and Sport Excellence (Going 
for Gold: IP and Sports)” and an exhibition on 
Intellectual Property and Sports were also held.

1.4 Organize a seminar on “Intellectual 
Property Perspectives on Artificial Intelligence (AI) 
in the Digital Age” in collaboration with the Office of 
Digital Economy Promotion (DEPA) on 28 June 2019 
to strengthen knowledge for patent agents regarding 
AI business in Thailand and patent law related to the 
protection of AI.

1.5 Organize a seminar on “Copyright on The 
Beat” on 7 September 2019 in order to enhance 
knowledge and understanding on the management and 
extended development of copyright works in the digital 
age, as well as, to create opportunities for new 
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1.๔ จัดสัมมนา “มุมมองทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในยุคดิจิทัล” ร่วมกับส�านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 เพื่อสร้างความรู้ให้กับตัวแทนสิทธิบัตรเก่ียวกับ
ธรุกจิ AI ในประเทศไทย และกฎหมายสิทธบิตัรทีเ่ก่ียวข้อง
กับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์

1.5 จัดเสวนา “Copyright on The Beat” เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและต่อยอดงานอันมีลิขสิทธ์ิ 
ในยุคดิจิทัล และสร้างโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง 
รุ่นใหม่ได้ศึกษาแนวทางความส�าเร็จในการเผยแพร่งาน
ดนตรีกรรม รวมทั้งเล็งเห็นถึงความส�าคัญของทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ตลอดจนเป็นเวทีจุดประกายสร้างแรงบันดาล
ใจและกระตุ ้นให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ 
จากประสบการณ์ของบุคคลต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จ 
ได้แก่ เกริก ชาญกว้าง - NINO ภทัร คนัธารตันกลุ - DeejayB  
และดชาธร บ�ารุงเมือง - hockhacker 

2. ด้านการคุ้มครอง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ด�าเนินการพัฒนา
ระบบคุ ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของไทย                   
ให้สะดวกรวดเร็วและเป็นมาตรฐานสากลตามบริบท 
การพัฒนาประเทศ ดังนี้

2.1 แก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 1) ตราพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 
เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช โดยได้
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้น
การละเมดิลขิสทิธิ ์เพือ่ให้คนตาบอด คนพกิารทางการเหน็ 
และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม
กับบุคคลอ่ืนในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ อันสอดคล้อง
กับปฏิญญาสากลว่าด้วยเร่ือง สิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ 
คนพิการ (Convention on the Rights of Persons  
with Disabilities - CRPD) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550

บทความ
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generation of music creators to experience the ways 
of success in the dissemination of music, while 
recognizing the importance of intellectual property. This 
event serves as a stage to inspire and stimulate new 
generations to create copyright works based on the 
experiences of successful prototypes, including Krirk 
Chan Kwang – NINO, Phatthan Kantharattanakun - 
DeejayB and Dachatorn Bamrungmuang – hockhacker.

2. Protection

The DIP has developed an expedient, convenient 
and internationally standardized system to protect 
intellectual property rights in Thailand in accordance to 
the national development contexts as follows : 

2.1 Amendment of intellectual property laws

 1) The enactment of the Copyright Act 
(No. 4) B.E. 2561 (2018), which entered into force on 
11 March 2019, is aimed to support Thailand’s 
accession to the Marrakesh Treaty to Facilitate Access 
to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled (Marrakesh Treaty). 
The Copyright Act was amended to provide an 
exemption from copyright infringement to enable 
disabled persons to access published works in achieving 
equal opportunities in society, in line with the Universal 
Declaration of Human Rights, the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (CRPD), of which 
Thailand is a member, and the Empowerment Of 
Persons With Disabilities Act, B.E. 2550 (2007)
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 ทัง้น้ี ประเทศไทยได้ยืน่ภาคยานวุตัสิาร เพือ่
สมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช และมีผลผูกพัน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 โดยกระทรวง
พาณิชย์ได้ออกประกาศ เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการท่ีไม่สามารถเข้าถึง 
งานอันมีลิขสิทธิ์ได้ พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้เม่ือ 
วันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อก�าหนดรายละเอียด 
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ์เพื่อ
ประโยชน์ของคนพิการ รวมทั้งรูปแบบการท�าซ�้าหรือ
ดัดแปลงตามความจ�าเป็นของคนพิการ อาทิ อักษรเบรลล์ 
สื่อเสียง ตัวหนังสือนูน แผนภาพนูน รูปจ�าลอง และส่ือ
ภาษามอื เป็นต้น และการท�าซ�า้หรอืดดัแปลงและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ตลอดจนก�าหนดองค์กรที่ได้รับอนุญาต
หรือได้รับการยอมรับ รวม 1๔ องค์กร อาทิ สมาคมคน
ตาบอดแห ่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห ่ง
ประเทศไทย สมาคมผูป้กครองคนพกิารทางสตปัิญญาแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมคนพกิารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 2) นอกจากนี ้ปัจจุบนัยังอยูร่ะหว่างด�าเนนิ
การแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่ออ�านวยความ
สะดวกทางการค้าและส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน ได้แก่

  (1) ก ฎ ห ม า ย ลิ ข สิ ท ธิ์  ได ้แก่  
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่ม
เติมข้อจ�ากัดความรับผิดของผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet Service Provider - ISP)) และมาตรการทางเทคโนโลยี 
(Technological Protection Measure - TPM) เพ่ือเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการคุม้ครองงาน อนัมลีขิสทิธิใ์ห้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด ้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดย 
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการและ
เจ้าของลิขสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บน
อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อ
รองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright  
Treaty - WCT) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันร่าง
กฎหมายฉบับดังกล่าวจากส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

 In this regard, Thailand deposited its 
instrument of accession at the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) to join the Marrakesh 
Treaty which became legally binding on Thailand on  
28 April 2019. The Ministerial Notification on the Use 
of Copyright Exceptions for the Benefits of Disabled 
Persons B.E. 2562 (2019) was issued and became 
effective on 11 March 2019. The Ministerial Notification 
is aimed to specify the details, criteria and procedures 
of the use of copyright exemptions for the benefit of 
persons with disabilities, including the reproduction or 
modification in formats accessible to disabled persons, 
such as braille, audio media, embossed text, embossed 
diagrams, mock pictures and sign-language media, 
etc., and the reproduction or modification and 
distribution to the public, as well as the list of 14 
organizations licensed or accepted to apply copyright 
exemptions, such as the Association of the Blind of 
Thailand, the Association of the Deaf of Thailand, the 
Association for Parents of Persons with Intelligence 
Disability of Thailand and the Association of Physically 
Handicapped of Thailand etc.

 2) In addition, the DIP is currently on 
the process of amending following intellectual property 
laws to facilitate trade and investment :

  (1) Copyright Act : The draft 
Copyright Act (No. …) B.E. … is aimed to ensure 
effective copyright protection in the face of technology 
change in the digital age by including the Disclaimers 
of Internet Service Provider (ISP) and the Technological 
Protection Measure (TPM). The revised Copyright Act 
is intended to promote the collaboration among service 
providers and copyright owners in tackling : IP piracy 
on the internet more efficiently, as well as to support 
Thailand’s accession to the WIPO Copyright Treaty 
(WCT). Currently, the draft amendment is awaited for 
the confirmation letter from the Council of State.
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  (2) กฎหมายสทิธบิตัร จ�านวน 2 ฉบบั  
ได้แก่

     - ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ 
อนุสิทธิบัตร เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนให้มี
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับ
หลักสากลและความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
บตัรทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีและเพิม่บทบญัญตัเิรือ่งการใช้
สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing) เพ่ือส่งออก
เภสชัภณัฑ์ตามมาตรา 31 bis ของความตกลงว่าด้วยสทิธิ
ในทรพัย์สนิทางปัญญาเก่ียวกบัการค้า (TRIPS Agreement) 
ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ รวมท้ังรองรับการเป็นจุดตรวจสอบ
การขออนญุาตก่อนการเข้าถงึและการแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในค�าขอรบัสทิธบิตัร ทัง้นี ้ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพจิารณา
ของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา โดยเริม่การพจิารณา
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 

     - ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ในส่วนทีเ่กีย่วกบัสทิธบิตัรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์  เพื่อส ่ ง เสริมให ้การคุ ้มครองสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์มีกระบวนการ ขั้นตอน และระบบ
การจดทะเบียนที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมการออกแบบ
ผลติภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง
ไป ตลอดจนรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก 
ว ่าด ้วยการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ระหว่างประเทศ (Hague Agreement Concerning the 
International Registration of Industrial Designs)  
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอ
ร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวต่อส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

2.2 ออกประกาศ เร่ือง การแจ้งข้อมูลตัวแทน
ด�าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
โดยขอความร่วมมือให้ตัวแทนรับมอบอ�านาจด�าเนินคดี
ละเมิดลขิสทิธิ ์มาแจ้งข้อมลูการเป็นตวัแทนฯ โดยตวัแทนฯ 
จะได้รับความสะดวกในกระบวนการของการด�าเนินคดี  

  (2) Patent Act : The amendment 
of the Patent Act is divided into two phases : 

     - The Draft Amendment Act 
regarding Patent and Petty Patent : The first phase of 
revising the Patent Act focuses on streamlining the 
registration and administration procedures for patents 
and petty patents to be more efficient, more convenient 
and faster, as well as, in line with international principles 
and international agreements on patents, of which 
Thailand is a member. The revision also addresses the 
compulsory l icensing to al low exportation of 
pharmaceutical products according to the Article 31bis 
of the TRIPS Agreement and international principles of 
disclosure requirement, prior informed consent and 
mutual agreed terms related to genetic resources and 
traditional knowledge in the patent applications. Since 
12 June 2019, the draft amendment is under the review 
of the Council of State.     

     - The Draft Amendment Act 
regarding Industrial Design : The second phase of 
revising the Patent Act focuses on streamlining the 
registration and administration procedures for industrial 
design to be more efficient, more convenient and faster. 
The revision is also aimed to promote the development 
of the product design industry to keep pace with 
changing circumstances and prepare for Thailand’s 
accession to the Hague Agreement Concerning the 
International Registration of Industrial Designs (Hague 
Agreement). On 7 February 2020, the Ministry of 
Commerce proposed the draft amendment to the 
Cabinet for its consideration.

2.2 On 25 December 2019, the DIP issued 
the Notification on Notifying Information of Authorized 
Copyright Enforcement Representatives to seek 
cooperation from representatives authorized by 
copyright owners to take legal actions against copyright 
infringements to notify the DIP on their information.  
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ขัน้ตอนของพนกังานสอบสวนทีไ่ด้เพ่ิม
ความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอ�านาจ ทั้งนี้ เพื่อให้ตรวจ
สอบข้อมูลตัวแทนรับมอบอ�านาจได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้น�าเทคโนโลยี QR 
Code มาประยกุต์ใช้ โดยพนกังานสอบสวนและประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สแกน  
QR Code ที่บัตรตัวแทน ซึ่งจะปรากฏข้อมูลต่างๆ อาทิ 
รายละเอียดของตัวแทนรับมอบอ�านาจ ผู้มอบอ�านาจ
จนถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลงานลิขสิทธิ์ วันหมดอายุของหนังสือมอบอ�านาจ

2.3 จัดท�าระบบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์
ผ ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (copyright.
ipthailand.go.th) โดยให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2563 อันน�าไปสู่การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบ
เทคโนโลยีไร้กระดาษ (Paperless) โดยเจ้าของผลงานอันมี
ลิขสิทธิ์สามารถยื่นค�าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวก 
ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางมายืน่ค�าขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบเอกสารกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือผ่านส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ  
ส่งผลให้การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สามารถด�าเนินการได้
อย่างรวดเร็วขึน้ อกีทัง้ผูย้ืน่ค�าขอแจ้งข้อมลูฯ ยงัสามารถขอรบั
หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล 
(e-Certificate) โดยปัจจุบันมีประชาชนแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ ๔0 ของจ�านวนค�าขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ทั้งหมด  

 นอกจากนี ้เพือ่ให้บรกิารประชาชนด้านการ
จดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
รองรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ก�าลังพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และ 
องค์ความรูด้้านทรพัย์สนิทางปัญญาเพ่ือสงัคมดิจทิลั (Data 
Warehouse) ระบบสิทธิบัตร (e-Patent) และระบบบริหาร
งานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร                   
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยความร่วมมือกับ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ส�านักงานสิทธิ

This Notification is aimed to facilitate authorized 
representatives in the process of litigation, especially 
in the procedure of strictly examining documents on 
copyright ownership or authorized representatives by 
inquiry officers. Moreover, the DIP has applied QR Code 
technology to ease the examination of representatives’ 
information in a more convenient and faster manner. 
Inquiry officials and the general public can use their 
smartphones to scan QR codes on the representatives’ 
cards to get access to various information, such as 
information on authorized representatives, attorneys 
and copyright owners, as well as details on copyrighted 
works and the expiration date of the power of attorney. 

2.3 Establish an online copyright notification 
system on the DIP’s website (copyright.ipthailand.go.th) 
since 18 February 2020 to provide the paperless 
notification of copyright information. Compared to filing 
a copyright notification request in a document form at 
the DIP or the provincial commerce offices, this platform 
facilitates the notification of copyright information in a 
more convenient, time- and cost-saving manner by 
enabling copyright owners to submit requests for 
copyright notification in an electronic form (e-Filing). In 
addition, the applicants can also request a certificate 
of a copyright notification in an electronic form 
(e-Certificate). At present, copyright notification requests 
via the online platform account for 40 percent of the 
total number of copyright notification requests.  

 In addition, the DIP is currently under the 
process of developing the Data Warehouse, which is 
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บัตรญี่ปุ่น (JPO) และส�านักงานสิทธิบัตรสหภาพยุโรป 
(EPO) ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให ้มีความรู ้ 
ความสามารถและมีทักษะรองรับการปรับตัวให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง อาทิ ทักษะด้านดิจิทัล เป็นต้น

2.5 จัดหน ่วยบริการทรัพย ์สินทางป ัญญา
เคลื่ อน ท่ี  (Mob i l e  Un i t )  ทั้ ง ในส ่ วนกลางและ 
ส่วนภูมภิาค รวม 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสมีา มกุดาหาร  
ขอนแก่น เชยีงใหม่ นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช สงขลา 
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี  และกรุงเทพมหานคร  
เพื่อบริการรับค�าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ 
ให ้ค�าปรึกษาแนะน�าด ้านทรัพย ์สินทางป ัญญาแก ่ 
ผู้ประกอบการ มีผู้ใช้บริการ จ�านวน 687 คน

2.6 อบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) 
จ�านวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 18 – 20) ให้กับบุคลากรจากหน่วย
งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ�านวน 83 คน เพื่อสร้าง
ความรู ้และทักษะการปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนการ 
และขั้นตอนการขอรับความคุ ้มครองสิทธิบัตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.7 แสวงหาความร่วมมอืด้านทรพัย์สนิทางปัญญา
ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และ
ส�านักงานทรัพย์สนิทางปัญญาของต่างประเทศ เพือ่ยกระดบั
การคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาของไทย ตามมาตรฐาน
สากล อาทิ

 1) เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุคณะท�างาน
ความร่วมมือด้านทรพัย์สนิทางปัญญาอาเซยีน (AWGIPC) 
ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562  
เพ่ือร่วมหารือและติดตามความก้าวหน้าเก่ียวกับการ
ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 ไปสู่การพัฒนาและยก
ระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

an integrated information and knowledge system on 
intellectual property for digital societies, the e-Patent 
system and the trademark registration system in order 
to provide better services on intellectual property 
registration for the public and support the electronic 
government (e-government). 

2.4 Continuously develop the capability of the 
DIP officials, such as patent examiners, and trademark 
registrars, in collaboration with the World Intellectual 
Property Organization (WIPO), the Japan Patent Office 
(JPO) and the European Patent Office (EPO), while 
enhancing their knowledge and technical skills to 
support the adaptation to keep up with potential 
changes such as digital skills, etc.

2.5 Organize mobile units to provide services 
on  IP registration and consultation on IP related issues 
in both the central and provincial areas for 687 business 
operators in 10 provinces, namely Nakhon Ratchasima, 
Mukdahan, Khon Kaen, Chiang Mai, Nakhon Sawan, 
Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, Nonthaburi and Bangkok. 

2.6 Organize the 18th - 20th Patent Agent 
Training Courses for 83 participants from public and 
private agencies to develop knowledge and technical 
skills regarding the process and procedures for 
acquiring patent protection in an efficient manner.

2.7 Seek cooperation on intellectual property 
with the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
and international intellectual property offices to enhance 
the protection of intellectual property of Thailand in 
accordance with international standards as follows :  
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 2) ลงนามความร ่วมมือด ้านวิชาการ 
(Technical Cooperation Agreement) กบัองค์การทรพัย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) เพือ่รองรบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ
ด้วยนวตักรรมและทรพัย์สนิทางปัญญารวมทัง้เข้าร่วมการ
ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO General Assembly) เพ่ือสนับสนุนหลักการและ
ประเด็นที่ไทยให้ความส�าคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมถงึการผลกัดนัให้เกดิความคุม้ครองทรพัยากรพนัธกุรรม  
ภมูปัิญญาท้องถิน่ และการแสดงออกทางวฒันธรรมดัง้เดมิ
ในระดับระหว่างประเทศ เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2562  
ณ ส�านักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 3) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่า
ด้วยความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับ ส�านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA) เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2562 และประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความคบืหน้าเกีย่วกบัการพฒันาระบบทรพัย์สนิทางปัญญา 
ในประเด็นการพัฒนากฎหมายการคุ ้มครองสิ่งบ ่งชี ้
ทางภูมิศาสตร์ และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา

 ๔) ร่วมประชุมหัวหน้าส�านักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 (9th ASEAN - Japan 
Heads of Office Meeting) ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 
2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือความ 
คืบหน้าการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นตามแผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพย์สนิทางปัญญาอาเซยีน (ASEAN IPR Action Plan  
2016 - 2020) และร่วมรบัรองแผนปฏบิตักิารความร่วมมอื 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน-ญี่ปุ่น ประจ�าปี พ.ศ. 
2562 - 2563 ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาระบบการจดทะเบยีน

 1) Host the 58th ASEAN Working Group 
on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) Meeting 
from 25 - 29 March 2019 with an aim to discuss and 
monitor the progress on the implementation of the 
ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016 
- 2025 to enhance the efficiency of the protection of 
ASEAN intellectual property.

 2) The DIP signed a technical cooperation 
agreement with the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) to support the innovation- and 
IP-driven economy on 2 October 2019 at the WIPO 
headquarters in Geneva, Switzerland and also 
participated in the WIPO General Assembly to support 
the principles and IP-related issues on which Thailand 
places great importance, including the intention to 
support the negotiations on Genetic Resources (GRs), 
Traditional Knowledge (TK) and Traditional Cultural 
Expressions (TCEs) with a view to achieving the 
protection of GRs, TK and TCEs at international level.

 3) S i g n  t h e  Memo r a n d um  o f 
Understanding (MOU) on cooperation on Geographical 
Indications with the National Intellectual Property Office 
of China (CNIPA) on 17 June 2019 and organize a 
meeting to exchange information regarding the progress 
on the development of intellectual property systems, 
especially on issues related to the legal development, 
the protection of geographical indications and the 
suppression of intellectual property violations.
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ทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนครอบคลุมทุกมิติ และ 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์  

 5) แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญญา 
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในมิติการเพ่ิม
ประสทิธภิาพการจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา เมือ่วนั
ที ่21 ตลุาคม 2562 ร่วมกบั Professor John Zeleznikow, 
Director of Laboratory of Decision Support and Dispute 
Management ผู ้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัย Victoria 
ประเทศออสเตรเลีย

 6) ประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบั 
การพฒันาระบบการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาของไทย
ร่วมกับสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น (JIPA) เมื่อวันที่ 
21 ตลุาคม 2562 ในประเดน็การแก้ไขกฎหมายสทิธิบตัร 
การเตรียมการรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก 
ว่าด้วยการจดทะเบยีนแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ (Hague Agreement) และการพัฒนาระบบ 
การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 4) Attend the 9th ASEAN-Japan Heads 
of Office Meeting between 5 - 7 August 2019 in Tokyo, 
Japan to discuss the progress on the intellectual 
property cooperation activities between ASEAN and 
Japan in accordance with the ASEAN IPR Action Plan 
2016 - 2020 and jointly certify the ASEAN-Japan 
Intellectual Property Cooperation Action Plan 2019 - 
2020, which focuses on the development of ASEAN 
intellectual property registration systems in all 
dimensions and the promotion of commercialization of 
intellectual property.

 5) Exchange opinions on artificial 
intelligence (AI) in the dimension of enhancing the 
efficiency of intellectual property registration on  
21 October 2019 with Professor John Zeleznikow, the 
Director of Laboratory of Decision Support and Dispute 
Management, an expert from the Victoria University, 
Australia.

 6) Organize a meeting to exchange 
opinions on the development of intellectual property 
protection systems of Thailand with the Japan Intellectual 
Property Association (JIPA) on 21 October 2019 on issues 
related to the amendment of the patent law, the 
preparation to support Thailand’s accession to the 
Hague Agreement Concerning the International 
Registration of Industrial Designs (Hague Agreement) 
and the development of a more convenient and efficient 
trademark inspection system.
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 7)  ให้การต้อนรับ นายอัตสึชิ ทาเคทานิ 
ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ ่น 
(JTRO) ประจ�ากรุงเทพมหานคร และคณะ เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ (นายวีรศักด์ิ หวังศุภกิจโกศล) ให้การต้อนรับ  
เพื่อร่วมหารือประเด็นการค้าการลงทุนไทย - ญี่ปุ่น และ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการผลักดัน
สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้น 

 8) ประชุมหารือกับหน่วยงานคุ ้มครอง
ลิขสิทธิ์เกาหลี (Korea Copyright Protection Agency: 
KCOPA) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือสร้าง 
ความร่วมมือและร่วมพัฒนาระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ ์
ของไทยและเกาหลีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 9) ประชุมร่วมกับสมาพันธ์แห่งสมาคม 
ผูส้ร้างสรรค์และนักแต่งเพลงระหว่างประเทศ (The International  
Confederation of Societies of Authors and Composers 
: CISAC) และบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 เพือ่หารอืเกีย่วกบัแนวทาง
การดูแลและบริหารจัดการสิทธิในงานลิขสิทธิ์ประเภท
ดนตรีกรรมในประเทศไทย

 10)   เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2562  
กรมทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุหารอืกบั
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป น�าโดยนายปีเตอร์ โคแวคส์ 
หัวหน้าแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดซ้ือภาครัฐ
แห่งคณะกรรมาธกิารสหภาพยโุรป ณ จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
ซึง่ในการประชมุครัง้นีท้ัง้สองฝ่ายได้หารอืและแลกเปลีย่น
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา และกรมฯ ได้น�าคณะผู้แทนสหภาพ
ยุโรปเดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการเพาะปลูกส้มโอ

 7) The Deputy Minister of Commerce 
(Mr. Weerasak Wangsuphakijkosol) welcomed  
Mr. Atsushi Taketani, the President of the Japan External 
Trade Organization (JTRO) in Bangkok, and the 
delegation on 13 November 2019 to discuss issues on 
trade and  investment between Thailand and Japan, 
the protection of intellectual property, as well as to 
bolster market efforts of Japan to import more Thai 
products into its market.

 8) Organize a meeting with the Korean 
Copyright Protection Agency (KCOPA) on 28 November 2019 
in order to seek cooperation and joint development of 
more effective copyright protection systems of Thailand 
and the Republic of Korea.

 9) Organize a meet ing with the 
International Confederation of Societies of Authors and 
Composers (CISAC) and the Music Copyright (Thailand) 
Co., Ltd. on 19 December 2019 to discuss supervision 
guidelines and the right management in music copyright 
in Thailand.

 10) On 13 September 2019, the DIP 
hosted a meeting with the EU delegation led by  
Mr. Peter Kovacs, Head of the Intellectual Property and 
Public Procurement Unit of the European Commission, 
in Prachuap Khiri Khan. In the meeting, both sides 
discussed and exchanged information on how to 
develop cooperation on IP-related issues. The DIP 
invited the EU delegation to visit the production area 
of Nakhon Chai Si Pomelo in Nakhon Pathom, which 
is a famous GI product of Thailand, and also visit a 
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นครไชยศรี จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภมูศิาสตร์ (GI) ทีม่ชีือ่เสียงของไทย และชมมะพร้าวน�า้หอม
สามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสินค้าที่อาจพิจารณา
น�ามาขึน้ทะเบยีน GI  โดยคณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปได้ชืน่ชม
คุณภาพและกระบวนการเพาะปลกูสนิค้าดงักล่าว และยนิดี
ที่จะมีความร่วมมือกับกรมฯ ในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ต่อไป 

2.8 สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา อาทิ

 1) สัมมนา “การคุ้มครองการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ระบบเฮก (Hague 
System)” ร่วมกับส�านักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมาย 
การค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) และองค์การส่งเสริม
การค ้าต ่างประเทศของญี่ปุ ่น (JETRO) เมื่อวันที่  
21 พฤษภาคม 2562 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
เตรียมความพร้อมเก่ียวกับประโยชน์ของการขอรับสิทธิ
บัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ภายใต ้
ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (Hague Agreement) อันจะน�า
ไปสู่ความสะดวกและรวดเร็วในการของรับความคุ้มครอง
การออกแบบผลิตภัณฑ์

 2) เสวนา “เขียนเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง”  
เมือ่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ
เร่ืองกฎหมายลขิสทิธิท์ีเ่ก่ียวข้องกบัวรรณกรรม รวมทัง้เปิด
เวทแีลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณ์การสร้างสรรค์
ผลงานวรรณกรรมออกสู่ตลาด ตลอดจนการต่อยอดและ
ดัดแปลงผลงานให้ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์

 3) สัมมนา “โอกาสในการเข้าถึงงานอัน
มีลิขสิทธิ์ส�าหรับคนพิการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. 2561 ในส่วนการใช้ข้อยกเว้นการละเมดิลขิสทิธิเ์พือ่
ประโยชน์ของคนพิการ และเผยแพร่คู่มือการใช้งานอันมี
ลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ ให้แก่นักเขียนผู้พิการ
ทางสายตา เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ 
นักวิชาการ  

farm of the Sampran Aromatic Coconut in Nakhon 
Pathom, which is a potential product for GI registration. 
The EU delegation appreciated the quality and the 
cultivation process of both products and pleased to 
further cooperate with the DIP on GI-related issues.

2.8 Enhance knowledge and understanding 
on intellectual property laws and intellectual property 
protection, such as

 1) Organize a seminar on “The 
protection of international industrial designs under 
the Hague System” in collaboration with the United 
States Patent and Trademark Office (USPTO) and the 
Japan External Trade Organization (JETRO) on  
21 May 2019 to raise awareness and prepare readiness 
on gaining benefits of international registration of 
industrial designs under the Hague System for the 
International Registration of Industrial Designs (Hague 
Agreement), which will enhance operational convenience 
and efficiency in the acquisition of  industrial design 
protection at international level.

 2) Organize a talk on “Creating a Story 
from Writing for fun” on 25 May 2019 to build 
knowledge and understanding on copyright laws related 
to literary works and also provide a forum to exchange 
ideas and experiences in creating and launching literary 
works to the markets, extending and modifying literary 
works in accordance with copyright laws.

 3) Organize a seminar on “Opportunities 
for Accessing Copyright Works for Persons with 
Disabilities for Sustainable Development” on 23 July 
2019 in order to create knowledge and understanding 
on the Copyright Act (No. 4) B.E. 2561 (2018) providing 
the exemption from copyright infringement for the benefit 
of persons with disabilities and also disseminate the 
operational manual on the use of copyright works for 
the benefit of disabled persons to visually impaired 
writers, intellectual property rights owners and 
academics.
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 ๔) สัมมนา “ตอบโจทย ์คนรุ ่นใหม ่ 
Click… อย่างไรให้สร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ ให้บคุลากรทางการศกึษา นกัศกึษา และประชาชน
ทัว่ไป ใช้เป็นแนวทางในการปกป้องผลงานอันมีลิขสิทธิ์ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสร้างความตระหนักให้
ประชาชนเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะ
การป้องกนัการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาบนอนิเทอร์เนต็

2.9 การสรุปผลการเจรจาประเด็นทรัพย์สิน 
ทางปัญญาภายใต้ความตกลง RCEP

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนไทย 
ในการเจรจาประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาในคณะท�างาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) หรอืความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างสมาชกิอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคูค้่าส�าคญั 
6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย 
และนวิซแีลนด์  เป็นความตกลงเขตการค้าเสรีระดับภมูภิาค
ที่ครอบคลุมและมีมาตรฐานสูงที่สุดที่อาเซียนเคยท�า 
กับประเทศคู่ค้า โดยข้อบทในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องถึง 13 หมวด เช่น ข้อบท
ทั่วไปและหลักการพ้ืนฐาน สิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง 
เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ สิทธิบัตร  
สทิธบิตัรออกแบบ ทรพัยากรพนัธกุรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ 
และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (GRTKF) และ 
การบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

 คณะผู ้แทนไทยได้ท�าหน้าที่ปกป้องผล
ประโยชน์ของประเทศในการเจรจาประเด็นทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ซึ่งรวมทั้งประเด็นที่ไทยต้องการผลักดันและ

 4) Organize a seminar on “Answer the 
New Generation - Click ... How to be Creative” on 
19 September 2019 to enhance knowledge and 
understanding on copyright laws for academic 
personnel, students and the general public. This seminar 
is aimed to provide a guideline on how to correctly and 
appropriately protect copyright works and raise public 
awareness on respecting intellectual property rights, 
especially on the prevention of intellectual property 
violations on the internet.

2.9 Conclusions of IP Chapter under the 
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
agreement

 The DIP as Thailand’s representative in 
negotiating IP-related issues in the Intellectual Property 
Working Group under the Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP), the Free Trade 
Agreement between 10 ASEAN members and 6 key 
trading partners, namely China, Japan, the Republic of 
Korea, India, Australia and New Zealand. The RCEP 
agreement represents a regional free trade agreement 
with the largest economic coverage and the highest 
standards that ASEAN has been concluded with trading 
partners. Intellectual Property Chapter covers various 
IP-related issues in 13 sections, such as general 
provisions and basic principles, copyright and related 
rights, trademarks, geographical indications, patents, 
industrial designs, genetic resources, traditional 
knowledge and folklore (GRTKF) and enforcement of 
intellectual property rights, etc.

 The Thai delegation is responsible for 
protecting the country’s interests in negotiating  
IP-related issues, including issues that Thailand aims 
to push forward and that are sensitive to Thailand.  
At the same time, Thailand played a leading role in 
coordinating different negotiations among dialogue 
partners and also proposed texts of articles that led to 
a consensus among all parties, especially regarding 
issues on which Thailand placed great importance, 



ภาพรวม 
Overview

ผลการปฏิบัติราชการ
Work Performance, Civil Service Performance

บทความ
Article

36

ประเด็นที่มีความอ่อนไหว ในขณะเดียวกันก็ได้แสดง
บทบาทน�าในการประสานท่าทีเจรจาท่ีแตกต่างกันของ
ประเทศคู่เจรจา รวมทั้งน�าเสนอข้อบทที่ท�าให้ประเทศ 
คู่เจรจาทุกฝ่ายยอมรับได้ร่วมกัน โดยเฉพาะเร่ืองท่ีไทย 
ให้ความส�าคัญ เช่น ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครอง 
GRTKF การ บังคับสิทธิ ในทรัพย ์สินทางป ัญญา  
การคุ้มครองลิขสิทธิ์บนเครือข่ายดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต 
และการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยยังน�าเสนอ
ข้อบทเรือ่งระยะเวลาการปรบัตวัรายประเทศเพือ่ให้สมาชกิ 
RCEP แต่ละประเทศ โดยเฉพาะสมาชกิอาเซียนซ่ึงมรีะดบั
ความพร้อมที่แตกต่างกัน มีเวลาในการปรับปรุงกฎหมาย
ภายในของตนให้สอดคล้องกบัข้อบทความตกลง RCEP ได้ 

 ท้ายที่สุด หลังจากที่มีการเจรจาข้อบท
ทรพัย์สนิทางปัญญาภายใต้ RCEP ยาวนานกว่า 5 ปี รวม 
27 รอบการเจรจา ไทยและประเทศคูเ่จรจากส็ามารถสรปุ
ผลการเจรจาได้เป็นผลส�าเร็จ ในการประชุมคณะท�างาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 20 - 
 27 กันยายน 2562 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

3. ด้านการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

กรมทรัพย์สนิทางปัญญาได้ขบัเคลือ่นการน�าผลงาน 
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ 
ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการไทยสามารถน�าทรพัย์สนิ
ทางปัญญาเป็นเครือ่งมอืในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า
และบริการ ดังนี้  

3.1 บริการให้ค�าปรกึษาด้านทรพัย์สนิทางปัญญา 
และอบรมการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ 
การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร|
ทั่วโลกด้วยซอฟต์แวร์ท่ีทันสมัย อาทิ PatSnap และ 
Clarivate ภายใต้ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) เพื่อให ้
ผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย  
กว่า 1,100 คน เข้าถงึและใช้ประโยชน์ฐานข้อมลูทรพัย์สนิ
ทางปัญญาในการสร้างธุรกิจ ไปสู่การสร้างสรรค์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย
อย่างยั่งยืน

such as geographical indications, protection of GRTKF, 
enforcement of intellectual property rights, copyright 
protection on digital networks and the internet, and 
accession to international agreements on intellectual 
property etc. In addition, Thailand also proposed the 
article regarding the transitional period by country to 
enable each RCEP member, especially ASEAN members, 
with different levels of readiness to have time to amend 
their internal laws to comply with the RCEP articles. 

 After proceeding 27 rounds of negotiations 
over more than 5 years, Thailand and dialogue  
partners have achieved a successful conclusion on IP 
Chapter under the RCEP agreement in the 27th 
Intellectual Property Working Group Meeting between  
20 - 27 September 2019 in Danang, Vietnam. 

3. Commercialization

The DIP has driven the commercialization of 
intellectual property and the promotion of Thai 
entrepreneurs to use intellectual property as a tool to 
generate added value for their products and services 
through following activities :

3.1 Provide consultation services on intellectual 
property and training on searching for patent data and 
analysis of technology trends from a worldwide patent 
database using modern software, such as PatSnap 
and Clarivate, available at the Intellectual Property and 
Innovation Driven Enterprise (IP IDE) Center. These 
activities are intended to support more than 1,100 
participants comprising of Thai entrepreneurs, especially 
the entrepreneurs of small and medium-sized enterprises 
(SMEs), inventors and researchers to access and use 
the intellectual property database to create intellectual 
property and innovation to meet the market demands 
and generate a sustainable added value for Thai 
products and services.
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3.2 จดังานมหกรรมทรพัย์สนิทางปัญญา 2562 
(IP Fair 2019) ระหว่างวันที ่30 - 31 พฤษภาคม 2562 
ภายใต้แนวคิด “GROW YOUR THOUGHTS ต่อยอด
ความคิด” โดยมผีูเ้ข้าร่วมงานกว่า 1,200 ราย และภายใน
งานได้มอบรางวลั IP Champion 2019 ให้แก่ผูป้ระกอบการ 
นักประดิษฐ์ และสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่ประสบความส�าเร็จในการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ รวมทัง้จัดสมัมนาวิชาการทีมุ่ง่เน้น
การสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย และ
บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างครบวงจร (IP Clinic & IP Services) การจัดแสดง
นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ (IP Showcase) 
ตลอดจนกจิกรรมการเจรจาจบัคูธ่รุกจิ (Business Matching) 
จ�านวน 98 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้าภายในงานกว่า  
15 ล้านบาท

3.3 จดัประกวดมอบรางวัลทรพัย์สนิทางปัญญา
ดีเด่น (IP Champion 2019) เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ 
บุคคลธรรมดา และสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ในสาขา
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตร 
การออกแบบผลติภณัฑ์ และลขิสทิธิ ์โดยมกีารมอบรางวลั
ในงาน IP Fair 2019 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

3.๔ สมัมนา “การพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs 
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” ระหว่าง 
วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562 ให้ผู้ประกอบการและ 
เจ ้าหน้าที่ของส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ  
เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจในเรือ่งทรพัย์สนิทางปัญญา อาทิ 
การยืน่ค�าขอจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญาภายในประเทศ
ผ่านระบบ e-Filing และการจดทะเบียนทรพัย์สนิทางปัญญา

3.2 Organize the Intellectual Property (IP Fair) 2019 
during 30 - 31 May 2019 under the concept of “GROW 
YOUR THOUGHTS - Extend Your Ideas” with over 
1,200 participants. In this event, the IP Champion 2019 
prize was awarded to entrepreneurs and inventors,  
who have successfully commercialized their intellectual 
property. Moreover, an academic seminar focusing  
on the knowledge development on intellectual  
property was held to bolster competitive advantages 
of Thai entrepreneurs. This event also provides a 
comprehensive IP consultation services (IP Clinic & IP 
Services) and opportunities for entrepreneurs to 
showcase their interesting IP products (IP Showcase), 
as well as facilitates business negotiations which result 
in the successful business matching of 98 pairs, creating 
a trade value of more than 15 million baht.

3.3 Organize the “IP Champion 2019” 
competition to select entrepreneurs, individuals and 
higher education institutions with the best role model 
on IP commercialization in the fields of trademark, 
patent, industrial design and copyright. The winners 
were awarded at the IP Fair 2019 on 30 May 2019.

3.4 Organize a seminar on the “Development 
of SMEs to keep Pace with the Digital Age”  
between 21 - 22 August 2019 for entrepreneurs and 
provincial commerce officials from nationwide to develop 
knowledge and understanding on intellectual property, 
such as on submitting requests for domestic IP 
registration through the e-Filing system and for 
international IP registration through the Madrid and PCT 
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ระหว่างประเทศผ่านระบบ Madrid และ PCT รวมทั้ง 
การสร้างความรู้เกีย่วกบัการปรบัตวัของผูป้ระกอบการ SMEs 
ในยคุดจิทิลั ไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานทรพัย์สนิทางปัญญา
และนวัตกรรม ตลอดจนการจัดประชุมหารือระหว่าง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาและส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ทัว่ประเทศ เพือ่ร่วมกันแสวงหาแนวทางการพฒันางานด้าน
ทรพัย์สนิทางปัญญาในส่วนภมูภิาคให้มปีระสทิธภิาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง      

3.5 สมัมนา “การน�านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ด ้วยรูปแบบการอนุญาตให้ใช ้สิทธิ”  
เมือ่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ให้ผู้ประกอบการ นกัประดษิฐ์ 
และนักวิจัยไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในขั้นตอน
กระบวนการในการอนุญาตให้ใช้สิทธิงานนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสร้างโอกาส ให้หน่วยงาน
วิจัย สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการพัฒนาต่อยอดและการน�าผลงานวิจัย
และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3.6 สมัมนา “Regional Validation Workshop” 
ภายใต้ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
อาเซียน - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ระหว่าง
วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562 เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนิน
การที่ เป ็นรูปธรรมด ้านการส ่งเสริมผู ้ประกอบการ  
โดยเฉพาะ SMEs ในภมูภิาคอาเซยีน ในรปูแบบต่างๆ อาทิ 
หนังสือคู่มือการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ กฎหมายและขั้นตอนกระบวนการขอรับการ
คุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาในอาเซยีน ออสเตรเลยี และ
นิวซีแลนด์ เป็นต้น เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ

system, as well as on enhancing  knowledge on the 
adaptation of SMEs in the digital age towards the 
creation of intellectual property and innovation. In 
addition, the DIP regularly helds meetings with provincial 
commerce offices from nationwide to jointly strategize 
on ways to develop IP-related issues in the region to 
be more efficient and truly meet the needs of the general 
public.

3.5 Organize a seminar on “Commercialization 
of Innovation through Licensing” on 25 July 2019 
for Thai entrepreneurs, inventors and researchers to 
develop knowledge and understanding on the process 
of licensing the rights of innovation and intellectual 
property, as well as provide opportunities for research 
agencies, higher education institutions and entrepreneurs 
to exchange their experiences for further development 
and commercialization of research and intellectual 
property. 

3.6 Organize a “Regional Validation 
Workshop” under the Intellectual Property Cooperation 
under the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade 
Agreement (AANZFTA) between 15 - 16 October 2019 
to elucidate concrete resul ts on promot ing 
entrepreneurship, especially SMEs in ASEAN, in various 
forms such as books and manuals regarding commercial 
use of intellectual property, laws and procedures for 
acquiring intellectual property protection in ASEAN, 
Australia and New Zealand, etc. This workshop is aimed 
to support entrepreneurs on the commercialization of 
intellectual property.
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3.7 สัมมนาเผยแพร่รายงานวิเคราะห์แนวโน้ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวม 3 เรื่อง ได้แก่ พลังงาน
ทดแทนเพ่ืออนาคตที่ ย่ัง ยืน เนื้อสัตว ์ทดแทนและ 
เนื้อสังเคราะห์เพื่อความม่ันคงทางด้านอาหารของโลก  
และบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ให้แก่ผู้ประกอบการไทย 
จ�านวน ๔90 คน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา           
ต่อยอดธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการค้าด้วย
ข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากทั่วโลก  

4. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้บูรณาการการท�างาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาในไทยทั้งตามท้องตลาดและบนอินเตอร์เน็ต 
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
ทรัพย ์สินทางป ัญญา เพื่อลดการละเมิดทรัพย ์ สิน 
ทางปัญญาในพื้นที่การค้าและบนอินเทอร์เน็ต ดังนี้  

๔.1 การจัดสถานะการคุ ้มครองทรัพย ์ สิน 
ทางปัญญาของประเทศคู่ค้า (รวมถึงไทย) ตามกฎหมาย
การค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301 Report) 
ประจ�าปี 2562 โดยเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2562 ผูแ้ทน
การค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ประกาศสถานการณ์คุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ยังคงอยู่ในบัญชีที่ต้อง
จับตามอง (Watch List: WL) ต่อไป ทั้งน้ี เป็นผลจาก 
การบูรณาการการท�างานระหว่างภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งพลเรือน ทหาร ต�ารวจ ในการป้องกันและปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและ 
ต่อเนื่อง  

3.7 Organize a seminar for 490 Thai 
entrepreneurs to disseminate analysis reports on 3 
technological and industrial trends, namely a renewable 
energy for a sustainable future, substitute and 
synthesized meat for global food security and packaging 
for sustainability, serving as a guideline for the 
development and expansion of their businesses and 
the acquisition of competitive advantage by means of 
patent data from around the world.

4. Enforcement

The DIP has integrated efforts on prevention and 
suppression of intellectual property violations in Thailand 
in both physical and online markets with relevant 
enforcement agencies in order to ensure effective 
eradication of IP violations in both physical and online 
markets.

4.1 On 25 April 2019, the United States Trade 
Representative (USTR) has announced in its annual 
Special 301 Report on the adequacy and effectiveness 
of trading partners’ protection of intellectual property 
rights to maintain the status of Thailand on its Watch 
List (WL) due to concrete and continuous improvements 
in protection and suppression of IP violations, which 
result from robust coordination and integration of 
relevant enforcement agencies, including government, 
military and police officials.

4.2 Organize the destruction ceremony of 
intellectual property infringing goods confiscated in 
cases involving intellectual property violations for which 
a final judicial decision has already been reached. The 
ceremony was presided over by the Deputy Prime 
Minister and the Minister of Commerce (Mr. Jurin 
Laksanawisit) on 12 September 2019 at the  
Don Mueang Artillery Battalion, Bangkok, together with 
the Internal Security Operations Command (ISOC), the 
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๔.2 จัดพิธีท�าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  
ลกัษณวศิษิฏ์) เป็นประธาน เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2562 
ณ กองพันทหารปืนใหญ่ฯ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ร่วมกับ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อาทิ กองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กร.อมน.) กองทัพบก 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของสิทธิและ 
นักลงทุนว่าจะไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลับ
สู่ท้องตลาดหรือส่งออกไปต่างประเทศ โดยมีของกลาง 
ทีถู่กท�าลายกว่า 10 ล้านชิน้ อาท ิเครือ่งหนงั รองเท้า มอืถอื  
แว่นตา และบุหรี่ เป็นต้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 
550 ล้านบาท 

๔.3 บูรณาการการท�างานร่วมกันกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือน ทหาร ต�ารวจ ตลอดจนหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ กอ.รมน. 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร (ก�ากับดูแล ณ จุด
น�าเข้า-ส่งออก) กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นต้น ผ่านกลไกการท�างานของคณะ
อนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เป็นประธาน และมี กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้ในตลาด 
(Physical Markets) ที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง 
(Notorious Markets) และตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ใน 
ห้วงเวลาช่วงเดือนมีนาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
ด�าเนินการจับกุมผู้กระท�าความผิดได้ทั้งหมด ๔,278 คดี 
ยึดของกลางได้ 1,๔๔0,62๔ ชิ้น

๔.๔ ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บนอินเทอร์เน็ต โดยรับค�าร้องขอให้ระงับการท�าให้แพร่
หลายหรอืลบข้อมลูคอมพวิเตอร์ทีเ่ป็นความผดิอาญาตาม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งหมด 102 
เรื่อง และส่งค�าขอไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมด�าเนินการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งหมด 92 เรื่อง ส่งผล
ให้ศาลมีค�าสั่งให้ระงับการท�าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูล
คอมพวิเตอร์ รวมทั้งหมด 32 ค�าสั่ง รวม 1,๔65 URLs  

Royal Thai Army, the Royal Thai Navy, the Royal Thai 
Police, the Customs Department and the Department 
of Special Investigation (DSI), to ensure to the public 
and to build confidence among IPR owners and 
investors that IP infringing goods will not return to 
domestic and international markets. In total, there were 
over 10 million confiscated items, such as leather goods, 
shoes, mobile phones, glasses, cigarettes, etc., valuing 
over 550 million baht.

4.3 The DIP has been collaborated with 
government, military, police and relevant enforcement 
agencies, such as the Internal Security Operations 
Command (ISOC), the Royal Thai Police, the Customs 
Department (Import and Export Border Control) and 
the Department of Special Investigation (DSI) under the 
Working Group on Suppression of Intellectual Property 
Violations, chaired by General Prawit Wongsuwan, 
Deputy Prime Minister. The 3rd Operational Cooperation 
Center under the Internal Security Operations Command 
(ISOC) serves as the central agency for coordination 
on the prevention and suppression of intellectual 
property violations in both the notorious and online 
markets. As a result of intensified efforts, a total of 
4,278 offenders were arrested and 1,440,624 items 
were seized over the period from March 2019 -  
February 2020.

4.4 The DIP has prevented and suppressed 
intellectual property violations on the internet by serving 
as a center for receiving the requests of 102 cases to 
suspend the dissemination or removal of computer data 
subject to a criminal offense under intellectual property 
laws and submitting 92 cases to the Ministry of Digital 
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๔.5 ประชุมหารือแนวทางป้องกันการแอบอ้าง
หาประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ จากกรณีการล่อซ้ือกระทง 
ลายการ์ตูน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมี 
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธาน ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม
การกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
(ปอศ.) และตัวแทนภาคเอกชนเจ้าของงานลิขสิทธิ์ 

๔.6 ประชุมรับฟังความเห็นและแลกเปล่ียน
ข้อมูลร่วมกับภาคเอกชนสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  
และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เร่ืองการคุ้มครองและ 
การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย  
เพื่อเป ็นกลไกส�าคัญในการสร ้างความโปร ่งใสและ 
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาต่อการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศ  

๔.7 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ บริษัท 
Adobe System เพือ่รณรงค์การใช้ซอฟต์แวร์ทีถ่กูกฎหมาย 
และเจ้าของแพลตฟอร์มธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) อาทิ Lazada Shopee เป็นต้น เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2562 เพื่อร่วมแสวงหาความร่วมมือและ
แนวทางป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบน
ออนไลน์ 

Economy and Society to proceed under Section 20 
under the Computer Crime Act (No.2) B.E. 2560 (2017). 
As a result, the court issued 32 orders to block or 
disable access to infringing content in total of 1,465 
URLs.

4.5 Organize a meeting to discuss ways to 
prevent claims of exploitation of copyrighted works 
related to the case of luring the purchase of a cartoon 
Krathong (decorated baskets floated on a river to thank 
the Goddess of Water) on 6 November 2019, chaired 
by the Deputy Minister of Commerce (Mr. Weerasak 
Wangsuphakijkosol), together with the Crime Suppression 
Division on Economic Crimes (CRC) and private sector 
representatives who own copyright works.

4.6 Organize consultation meetings on  
25 April 2019 and 19 August 2019 to gather opinions 
from and exchange information among the private 
sectors from the United States, the European Union, 
Japan and the Republic of Korea on the protection and 
suppression of intellectual property violations of Thailand. 
These meetings serve as an important mechanism for 
creating transparency and encouraging participation of 
intellectual property rights owners in private sectors in 
the development of the national intellectual property 
system.

4.7 On 23 April 2019, the DIP organized  
a meeting with relevant agencies and the owners of 
intellectual property rights, such as the Adobe System 
Company, to promote the use of legal software,  
as well as the owners of the e-Commerce business 
platform, such as Lazada, Shopee, etc., to seek 
cooperation and ways to prevent online piracy.
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๔.8 ประชุมร ่ วมกับกองอ�านวยการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) เพือ่บูรณาการ
การท�างานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่  
7 มกราคม 2563 

๔.9 สร้างองค์ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย 
ทรัพย์สินทางปัญญา และการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาทางปัญญา ตลอดจนการสร้าง 
ความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายผู้ประกอบการ  
นักธุรกิจ นักคิดสร้างสรรค์เจ ้าของผลงานทรัพย์สิน 
ทางปัญญา นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป ทัง้ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ

 1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Workshop on 
Anti - Counterfeiting Measures in the the Digital 
Era” เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2562 โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญ
จากสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป สมาคมทรพัย์สนิทางปัญญา
แห่งประเทศไทย Shopee, Lazada, Facebook และ Google 
ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรการและ
เทคโนโลยีที่น�ามาใช้ในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาบนแพลตฟอร์มต่างๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล
เ พื่อ เศรษฐกิจและสั งคม กรมสอบสวนคดี พิ เศษ  
กรมศลุกากร กอ.รมน. และตวัแทนเจ้าของสทิธใินทรพัย์สนิ
ทางปัญญา เป็นต้น       

 2) สัมมนา “Bangkok Digital Content 
Anti-Piracy Summit” เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 
ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมวิดีโอเอเชีย (AVIA) และบริษัท 
ทรูวิชั่นส์ กรุ ๊ป เพื่อให้ความรู ้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ
ทีเ่กีย่วข้องกบัอุตสาหกรรมคอนเทนต์ รวมทัง้หารอืเกีย่วกบั
สถานการณ์การละเมดิในปัจจบุนั แนวทางการปกป้องสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย และกลยุทธ์ใน 
การต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ในดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมี
ประสิทธิภาพของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

4.8 Organize a meeting with the Internal 
Security Operations Command (ISOC) to integrate  
the work on prevention and suppression of intellectual 
property violations in accordance with the action plan 
to prevent and suppress intellectual property violations 
on 7 January 2020.

4.9 Create knowledge and understanding on 
intellectual property laws and the prevention and 
suppression of intellectual property violations, while 
raising awareness of law enforcement officers, 
entrepreneurs, business operators, innovators, 
intellectual property owners, students and the general 
public on the importance of respecting the intellectual 
property rights of others, both in the central and 
provincial areas throughout the country by conducting 
following activities such as :

 1) Organize a “Workshop on Anti-
Counterfeiting Measures in the Digital Age” on  
19 July 2019 by inviting experts from the United States, 
the European Union, the Intellectual Property Association 
of Thailand, Shopee, Lazada, Facebook and Google 
to be the speakers to enhance knowledge on measures 
and technologies used in the suppression of intellectual 
property violations on various internet platforms and 
exchange experiences and solutions on how to solve 
IP violations on the internet, while building a collaborative 
network among government and private sectors,  
such as the Royal Thai Police, the Ministry of Digital 
Economy and Society, the Department of Special 
Investigation (DSI), the Customs Department,  
the Internal Security Operations Command (ISOC) and 
representatives of intellectual property rights owners, etc.

 2) Organize a seminar “Bangkok Digital 
Content Anti-Piracy Summit” on 22 August 2019 in 
collaboration with the Asian Video Industry Association 
(AVIA) and True Vision Group to enhance knowledge 
to government officials and both Thai and foreign private 
sectors related to the content industry, while discussing 
on the current situations of IP violations, as well as on 
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 3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”  
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการ
ต�ารวจภธูรภาค 2 และเจ้าหน้าทีภ่าครฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการ
บงัคบัใช้กฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญาทราบถงึสถานการณ์
และแนวโน้มการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน และกระบวนการ
ด�าเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการละเมิดใน
ตลาดและละเมิดออนไลน์ รวมท้ังการตรวจสอบแยกแยะ
สินค้าของจริงและของปลอม

๔.10 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้
ของปลอม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เจ้าของสิทธิและเจ้าของพื้นที่ อาทิ

 1) กิจกรรมซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย (Let’s 
Get Right) เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 2562 ร่วมกบัศนูย์การค้า 
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อเสริมสร้างแนวร่วมจากผู้ค้าและ
ประชาชนทั่วไป “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม”

 2) กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล DIP Mini 
Marathon 2020 รณรงค์ “ไม่ซือ้ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม 
(STOP PIRACY)” เ ม่ือวันที่  1 มีนาคม 2563  
ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 
2,027 คน เพือ่สร้างจติส�านึกการเคารพสทิธใินทรพัย์สนิ 
ทางปัญญาให้กับประชาชนทกุภาคส่วน สร้างความเชือ่มัน่ 
ให้กับประเทศคู่ค้าส�าคัญ อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ จีน 
และญี่ปุ ่น ในการด�าเนินนโยบายคุ ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของไทยอย่างจริงจัง 

guidelines to protect intellectual property rights in 
Thailand and strategies to effectively combat piracy in 
the digital content in various countries in the Asia-Pacific 
region.

 3) Organize a workshop on “Prevention 
and Suppression of Intellectual Property Violations” 
on 23 January 2020 in Chon Buri to educate police 
officers in the area under responsibility of the Provincial 
Police Division 2 and government officials involved in 
the enforcement of intellectual property laws on current 
situations and future trends in intellectual property 
violations, while strengthening expertise in the 
investigation and prosecution process of intellectual 
property violations, both in physical and online markets, 
including inspection and identification of real and 
counterfeit products.

4.10 Organize a raising awareness campaign 
on intellectual property rights “Don’t Buy, Don’t Sell, 
Don’t Use Counterfeits” in collaboration with government 
and private agencies, rights owners and area renters 
such as 

 1) Organize a Buy-and-Sell activity “Let’s 
Get Right” on 16 October 2019 in collaboration with 
MBK Center to strengthen the awareness of traders 
and the general public on “Don’t Buy, Don’t Sell,  
Don’t Use Counterfeits “. 

 2) Organize a charity run and walk 
events, the “DIP Mini Marathon 2020 - STOP PIRACY 
: Don’t Buy, Don’t Sell, Don’t Use Counterfeits” 
campaign, on 1 March 2020 at the Ministry of 
Commerce with 2,027 participants to raise public 
awareness on respecting intellectual property rights and 
build investors’ confidence in key trading countries  
such as the European Union, the United States, China 
and Japan on the earnest implementation of the IP 
protection policy of Thailand.
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 3) ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึกไม่ละเมิด
ทรพัย์สนิทางปัญญาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สือ่ออนไลน์/
วิทยุ/โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้ง สื่อ Social Media 
โดยมจี�านวนผูเ้ข้าชมแฟนเพจของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา 
ใน Facebook จ�านวน 2๔0,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2563)

5. ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้ความส�าคัญใน 
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
โดยการส่งเสริมและคุ ้มครองสิ่งบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indication: GI) ให้เป็นแต้มต่อในการสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้สนิค้าเกษตร อตัลกัษณ์พืน้ถิน่และภมูปัิญญา
ท้องถิ่นของไทยทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีการด�าเนินการเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ รักษาฐาน
รายได้เดมิและสร้างฐานอนาคตใหม่ให้เกษตรกรช่วยสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ดังนี้  

5.1 ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียน GI ไทย 
จ�านวน 16 สินค้า ได้แก่ ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ปลาดุกร้าทะเล
น้อยพัทลุง มะม่วงน�้าดอกไม้สระแก้ว จ�าปาดะสตูล 
สับปะรดทองระยอง เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ข้าว
เหนียวเขี้ยวงูเชียงราย กาแฟเมืองกระบี่ มะม่วงน�้าดอกไม้
สีทองบางคล้า ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง ปลาช่อนแม่ลา 
ทเุรยีนในวงระนอง แปจ่อเขยีวแม่สอด ข้าวไร่ดอกข่าพงังา 
และมะพร้าวทับสะแก ส่งผลให้ปัจจุบันกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้ขึน้ทะเบยีนสนิค้า GI ไทย รวมทัง้หมด 118 
สินค้า จาก 75 จังหวัด สร้างมูลค่าการตลาดกว่า 5,36๔ 
ล้านบาท ประกอบด้วยสินค้า GI หมวดข้าว 13 รายการ 
อาหาร 22 รายการ ผักและผลไม ้ 57 รายการ  
ผ้า 10 รายการ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 1๔ รายการ 
และไวน์ สุรา 2 รายการ  

 3) Ra i se  pub l i c  awa reness  on  
non-violating intellectual property through various public 
relations channels, such as online medias, radios, 
televisions, printed medias and social medias, achieving 
240,000 visitors to the fan page of the DIP on Facebook 
(data as of 29 February 2020)

5. Geographical Indication: GI

The DIP has placed importance on enhancing 
the competitiveness of the agricultural sector.  
The promotion and protection of geographical indication 
(GI) serve as a means of adding value to agricultural 
products, local identity and traditional knowledge of 
Thailand, both in domestic and foreign markets. 
Following activities to transform a country’s agriculture 
sector can create jobs, generate incomes, sustain  
the initial income level, while opening up a new future 
for farmers to benefit from economic opportunities and 
the sustainability of income distribution to local 
communities.

5.1 Over the period from March 2019 to 
February 2020, the DIP registered additional 16 GIs, 
namely Phayao Lychee Mae Chai, Tha Le Noi 
Phatthalung Fermented Catfish, Nam Dok Mai Sakaeo 
Mango, Satun Champedak, Rayong Golden Pineapple, 
Dan Kwian Pottery, Khiaw Ngoo Chiang Rai Sticky 
Rice, Muang Krabi Coffee, Nam Dok Mai See Thong 
Bang Khla Mango, Pha Mai Kep Ban Mueangluang 
(Kep Ban Mueangluang Silk), Pla Chon Mae La (Mae 
La Snake-head Fish), Naiwong Ranong Durian, Pae Jor 
Khaew Maesod Bean, Rai Dawk Kha Phangnga Rice 
and Thap Sakae Coconut. As a result, the DIP has 
currently registered a total of 118 GI products from  
75 provinces, creating a market value of more than 
5,364 million baht. Thai GI products consist of 13 rice 
products, 22 food products, 57 fruit and vegetable 
products, 10 textile products, 14 handicraft and 
industrial products and 2 wine-liquor products.
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5.2 ผลักดันให้จังหวัดจัดท�าค�าขอข้ึนทะเบียน  
GI ไทย เพิ่มอีก รวม 8 สินค้า จาก 7 จังหวัด ได้แก่  
พริกไทยจันทบุรี ส ้มโอทองดีบ้านแท่น ลูกหยียะรัง  
ข้าวกอเดียว หม้อห้อมแพร่ โอ่งมังกรราชบุรี หอมแดง
ศรีสะเกษ และกระเทียมศรีสะเกษ

5.3 ผลกัดนัให้จงัหวัดจดัท�าระบบควบคมุมาตรฐาน
รกัษาคณุภาพสนิค้า GI ไทย เพือ่สร้างความมัน่ใจให้ผูบ้รโิภค
ทั้งในและต่างประเทศ ท้ังระบบควบคุมคุณภาพภายใน 
(Internal Control) รวม 7 สนิค้า จาก6 จังหวดั ได้แก่ สบัปะรด
ตราดสีทอง ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทุเรียนหลงลับแล
อุตรดิตถ์ ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ นิลเมืองกาญจน์ 
กระท้อนตะลงุ และเงาะโรงเรยีนนาสาร และระบบควบคุม
คุณภาพภายนอก (External Control) รวม 5 สนิค้า จาก 5 
จงัหวดั ได้แก่ ทเุรียนปราจีนบรุ ีมะพร้าวน�า้หอมราชบรุ ีส้มโอ
ทบัทิมสยามปากพนงั ข้าวหอมมะลิอบุลราชธาน ีและข้าวสังข์
หยดเมืองพทัลุง

5.๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้า GI รวม 10 สินค้า ได้แก่ ข้าวสังข์หยด
เมืองพัทลุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผ้าไหมแพรวา
กาฬสนิธุ ์เครือ่งป้ันดนิเผาบ้านเชยีง เครือ่งป้ันดนิเผาเกาะ
เกร็ด สับปะรดห้วยมุ่น น�้าหมากเม่าสกลนคร มะพร้าว
น�้าหอมราชบุรี แห้วสุพรรณ และผ้าหมักโคลนหนองสูง

5.5 สร้างโอกาสทางการตลาดสนิค้า GI ทัง้ตลาด
ออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรและ 
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชนอย่างยัง่ยนื กว่า 59๔ ล้านบาท 
ตลอดจนสร้างช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า GI อย่าง
กว้างขวาง อาทิ

5.2 Push provinces to develop the applications 
for registration of additional 8 GI products from  
7 provinces, namely Chanthaburi Pepper, Ban Than 
Thong Dee Pomelo, Luk Yee Yarang (Yarang Velvet 
Tamarind), Gaw Diaw Rice, Phrae Mor-Hom (Phrae 
Natural Indigo-dyed Textile), Ratchaburi Ong Mangkon 
(Ratchaburi dragon-designed water jar), Sisaket Shallot 
and Sisaket Garlic. 

5.3 Push provinces to establish a standardized 
quality control system for Thai GI products to assure 
confidence of domestic and international consumers. 
The quality control system comprises of both internal 
and external control. Internal control has been 
established for 7 products from 6 provinces, namely 
Trat Si Thong Pineapple, Sisaket Lava Durian, Uttaradit 
Long Lab-Lae Durian, Uttaradit Lin Lab-Lae Durian, Nil 
Muang Kan (Kanchanaburi Black Spinel), Kra Thon 
Ta-Lung (Ta-Lung Santol) and Rongrien Nasan 
Ramutan. External control has been achieved for  
5 products from 5 provinces, namely Durian Prachin, 
Maphrao Namhom Ratchaburi (Ratchaburi Aromatic 
Coconut), Pakpanang Tabtimsiam Pomelo, Ubon 
Ratchathani Hommali Rice and Sangyod Muang 
Phatthalung Rice.

5.4 Suppor t  product and packag ing 
development to add value to the following 10 GI 
products, namely Sangyod Muang Phatthalung Rice, 
Thung Kula Rong Hai Jasmine Rice, Kalasin Praewa 
Silk, Ban Chiang Pottery, Ko Kred Pottery, Huay Mun 
Pineapple, Sakon Nakhon Mak Mao Berry Juice, 
Maphrao Namhom Ratchaburi (Ratchaburi Aromatic 
Coconut), Suphan Water Chestnut and Nong Sung 
Mud Fermenting Cloth.

5.5 Create market opportunities for GI 
products, both on online and offline matkets, in order 
to generate sustainable income of over 594 million baht 
for farmers and community entrepreneurs, while 
providing access for consumers to a wider selection 
of quality GI products as follows : 
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 1) จัดท�า MOU กับบริษัท ทเวนตี้โฟร์ 
ช้อปปิ้ง จ�ากัด ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เพื่อขยายช่องทาง 
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ www.ShopAt24.com 
และแอพพลิเคชั่น ShopAt2๔ โดยการสั่งซื้อแบบ Pre-
order และสามารถเลือกรับสินค้าได้ที่เซเว่น อีเลฟเว่น 
สาขาใกล้บ้าน โดยมียอดจัดจ�าหน่ายเดือนละประมาณ 
100,000 บาท ในสนิค้า GI 6 รายการ ได้แก่ ข้าวสงัข์หยด
เมืองพัทลุง ล�าไยอบแห้งเน้ือสีทองล�าพูน กาแฟดอยตุง 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 
และศิลาดลเชียงใหม่ และอยู่ระหว่างเพิ่มสินค้าส้มโอ
นครชัยศรี เพื่อจัดจ�าหน่ายใน www.ShopAt24.com 

 ทั้งนี้ เพื่อสร้างช่องทางและขยายโอกาส
ทางการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนในการจัดจ�าหน่ายสินค้า GI อย่างท่ัวถึง กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งรายชื่อผู้ประกอบการสินค้า GI 
ที่มีศักยภาพให้บริษัท ทเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้ง จ�ากัด เพิ่มอีก 
๔2 สินค้า อาทิ ลูกหยียะรัง (ปัตตานี) น�้าตาลโตนดเมือง
เพชร (เพชรบุรี) ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์)  
น�า้หมากเม่าสกลนคร (สกลนคร) เป็นต้น ทัง้นี ้การคดัเลอืก
จะข้ึนอยู่กบัความพร้อมของผูป้ระกอบการและหลกัเกณฑ์
ของบริษัทฯ

 2) จัดงาน GI Market ตลาดนัด GI  
อย่างต่อเนือ่งทกุปี และเข้าร่วมงาน THAIFEX World of Food  
Asia 2019 งาน STYLE BANGKOK งาน OTOP Midyear 
และงาน Local Economy ๔.0 เพื่อช่วยสร้างโอกาสทาง 
การตลาดให้กับสินค้า GI และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง

 1) Sign a MOU with the Twenty Four 
Shopping Co., Ltd., a subsidiary of CP All Public 
Company Limited, on 17 November 2019, to expand 
market access via online channels www.ShopAt24.com 
and the ShopAt24 application, where the GI products 
can be pre-ordered and picked up at the 7-Eleven 
stores nearby. These new market opportunities 
successfully generated the monthly sales of approximately 
100,000 baht for the following six GI products, namely 
Sangyod Muang Phatthalung Rice, Lamphun Golden 
Dried Longan, Doi Tung coffee, Thung Kula Rong Hai 
Jasmine Rice, Sakon Nakhon Natural Indigo-dyed 
Textile and Chiang Mai Celadon. Currently, Nakhon 
Chai Si Pomelo is in the process to be available online 
on www.ShopAt24.com 

 With an attempt to thoroughly create 
channels and expand market opportunities for GI 
products of farmers and community entrepreneurs, the 
DIP submitted a list of potential operators of GI products 
to the Twenty Four Shopping Co., Ltd. to consider 
additional 42 GI products for the inclusion on the online 
store, such as Yarang Velvet Tamarind (Pattani), Palmyra 
Palm Sugar Muang Petch (Petchaburi), Khao Wong 
Glutinous Rice (Kalasin), Mak Mao Berry Juice (Sakon 
Nakhon), etc. The selection depends on the qualifications 
of operators and requirements of the company.

  2) Organize regularly the “GI 
Market” events and participate in the THAIFEX World 
of Food Asia 2019, the STYLE BANGKOK, the OTOP 
Midyear and Local Economy 4.0 events to continuously 
create market opportunities for GI products and 
generate increasing income for communities 

  3) Media production for public 
relations in the form of a video tape recorder (VTR) in 
order to disseminate information on the origins of GI 
products linked to tourisms for 3 prominent GI products, 
namely Prik Thai Chan (Chanthaburi Pepper), Suea 
Chanthaboon (Chanthaboon Mat) and Nil Muang Kan 
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 3) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ VTR 
เพื่อเผยแพร่แหล่งผลิตสินค้า GI เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
รวม 3 สินค้า ได้แก่ พริกไทยจันท์ เสื่อจันทบูร นิลเมือง 
กาญจน์ ผ่านรายการ innolife เปิดความคิดสะกิดไอเดีย 
ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10.๔0 - 11.00 น. ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ตลอดจนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือ GI Thailand 111 สินค้า ในรูปแบบ 2 ภาษา ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สินค้า GI ไทย ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

5.6 ลงพ้ืนทีส่ร้างความรู้ความเข้าใจในความส�าคัญ
ของ GI พร้อมให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการขึน้ทะเบยีน GI ให้
เกษตรกร ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน และหน่วยงานภาค
รฐัท่ีเกีย่วข้อง กว่า 5,000 คน จาก 3๔ จังหวัด อาท ิจันทบรุี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ระยอง 
นครราชสมีา ชัยภูม ิอบุลราชธาน ีขอนแก่น เชียงราย พทัลงุ 
นครศรีธรรมราช สงขลา นครสวรรค์ และเชยีงใหม่ เป็นต้น

6. ด้านทรัพยากรพันธกุรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่  
 และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ 
 ดั้งเดิม

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปกป้องคุ ้มครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (TK) ทรัพยากรพันธุกรรม (GRs) และ
การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (TCEs) จาก 
การลกัลอบน�าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และเป็นกลไกส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้ประโยชน์
จากการน�า GRs TK และ TCEs ของไทยไปพัฒนาต่อยอด
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์อย่างเป็นรปูธรรม กรมทรพัย์สนิ
ทางปัญญาจึงได้ด�าเนินการ ดังนี้  

6.1 ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวม 15 หน่วย
งาน อาทิ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิทาง

(Kanchanaburi Black Spinel), through the TV program 
“innolife” aired on every Thursday from 10.40 - 11.00 
hrs. on the Royal Thai Army Television Station  
(Channel 5), as well as in the form of printed media, 
namely the “111 GI products of Thailand” book in both 
English and Thai, as a medium for publicizing GI 
products of Thailand to become more broadly known.

5.6 Conduc t  s i t e  v i s i t s  to  enhance 
understanding on the important of GI and provide 
consultation on GI registration to more than 5,000 
farmers, community entrepreneurs and relevant 
government agencies in 34 provinces, such as 
Chanthaburi, Kanchanaburi, Suphanburi, Samut Prakan, 
Nakhon Pathom, Rayong, Nakhon Ratchasima, 
Chaiyaphum, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Chiang 
Rai, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Songkhla, 
Nakhon Sawan and Chiang Mai.

6. Genetic Resources (GRs), Traditional 
Knowledge (TK) and Traditional Cultural 
Expressions (TCEs)

To ensure that Thailand can efficiently protect 
traditional knowledge (TK), genetic resources (GRs) and 
traditional cultural expressions (TCEs) from appropriation 
and to establish an important mechanism for driving 
economy, society and community to acquire benefits 
from the commercial exploitation of GRs, TK and TCEs, 
the DIP has undertaken following activities :

6.1 In collaboration with 15 relevant agencies, 
such as the Department of Forestry, the Department 
of Marine and Coastal Resources, the Botanical Garden 
Organization, the Office of Biological Economic 
Development (Public Organization), the Department of 
Thai Traditional and Alternative Medicine, the Department 
of Agriculture, the Department of Fisheries and Kasetsart 
University, etc., the DIP signed a memorandum of 
understanding for establishing the Thailand Biodiversity 
Information Facility (TH-BIF) on 9 August 2019 at the 
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ฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ลงนามในบนัทกึความ
เข้าใจการจัดท�าระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทาง
ชวีภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information 
Facility:  TH-BIF) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม 
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมมือ
กันบูรณาการและจัดท�าคลังข้อมูลความหลากหลาย                    
ทางชวีภาพของประเทศ ไปสูก่ารพฒันาระบบการเชือ่มโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

6.2 ปัจจบุนักรมทรพัย์สนิทางปัญญาอยูร่ะหว่าง 
บูรณาการการจัดท�าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรพันธุกรรม 
(Genetic Resources: GRs) ภมิูปัญญาท้องถิน่ (Traditional 
Knowledge: TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิม (Traditional cultural expressions: TCEs) ภายใต้
โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้าน
ทรพัย์สนิทางปัญญาเพือ่สงัคมดิจิทลั เพือ่จดัท�าระบบเช่ือม
โยงฐานข้อมูลด้าน GRs TK และ TCEs ของไทยร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงความเป็นเจ้าของและปกป้อง
คุ้มครอง GRs TK และ TCEs ของไทยจากการน�าไปใช้
อย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนและภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าองค์ความรูด้้าน GRs TK และ TCEs 
ไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ไทย 

6.3 อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสทิธบิตัร
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยแหล่งท่ีมาของทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรองรับหลักการเปิด
เผยแหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ (Disclosure requirement) และหลกัการขออนญุาต
ก่อนการเข้าถึงและข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ (Prior 
Informed Consent: PIC) และ (Mutually Agreed Terms: 
MAT) โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้
มมีตอินมัุตหิลกัการของร่างพระราชบญัญตัสิทิธิบตัร (ฉบบั
ที่ …) พ.ศ. ...และขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Berkeley Hotel, Pratunam, Bangkok, to collaborate, 
integrate and create a national data warehouse on 
biological diversity, which will lead to the development 
of a system to link and exchange electronic data.

6.2 Currently, the DIP is in the process of 
establishing the central database system for Genetic 
Resources (GRs), Traditional Knowledge (TK) and 
Traditional Cultural Expressions (TCEs) under the project 
of integrating knowledge and information on intellectual 
property for the digital society in collaboration with 
relevant agencies, such as the Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning, the 
Department for Development of Thai Traditional and 
Alternative Medicine and the Department of Cultural 
Promotion. This database system is aimed to serve as 
a reference for ownership and to protect GRs, TK and 
TCEs of Thailand from appropriation, as well as, to 
enable the general public and relevant sectors to use 
GRs, TK and TCEs to further develop and create added 
value for goods and services of Thailand. 

6.3 The DIP is in the process of amending the 
Patent Act with respect to the disclosure the origins of 
genetic resources and traditional knowledge to support 
the Disclosure Requirements, the Prior Informed 
Consent (PIC) and the Mutually Agreed Terms (MAT) 
principles. On 29 January 2019, the Cabinet approved 
the principles of the amended Patent Act (No. ...)  
B.E. ..., which has currently been considered by the 
Council of State.
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6.๔ เข ้าร ่วมการประชุมคณะกรรมการร ่วม
ระหว่างรัฐว่าด้วยการคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรพัยากรพนัธกุรรม ภมิูปัญญาท้องถิน่ และการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Intergovernmental Committee on 
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore: WIPO IGC) ในเวทีองค์ 
การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ร่วมเจรจาการพิจารณาแนวทางการคุ้มครอง GRs TK 
TCEs บนพื้นฐานของตัวบทท่ีเป็นเอกสาร (Text-based 
negotiations) ให้สามารถบรรลุความตกลงเป็นตราสารที่มี
ผลผกูพนัเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ (international legal 
instrument(s)) ในการประชุม WIPO IGC ครั้งที่ 39  
และ ๔0 เพื่อเจรจาร่างข้อบทด้าน TK และ TCEs  
ณ ส�านักงานใหญ่องค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก นครเจนวีา  
สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 
และระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 ตามล�าดับ

6.5 เข ้าร ่วมการประชุมคณะท�างานเตรียม 
การประชุม WIPO IGC ด้าน TK TCEs และด้าน GRs                  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่  
7 มิถุนายน 2562 ณ กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อวันที่                  
3 มีนาคม 2563 ณ กรมวิชาการเกษตร ตามล�าดับ เพื่อ
เตรียมการเจรจาและร่วมพิจารณาก�าหนดท่าทีไทยต่อ 
ร่างข้อบท GRs TK และ TCEs ส�าหรับใช้เป็นท่าทีไทย 
ในการประชุม WIPO IGC ณ ส�านักงานใหญ่ WIPO นคร
เจนีวา

กจิกรรมสร้างจติสํานึกให้บุคลากรต่อต้านการ
ทจุรติคอรัปชัน่

1. อบรมหลกัสูตร “ต้านทจุริตศกึษา (Anticorruption 
Education)” รวม 3 รุน่ ในช่วงระหว่างวนัที ่5 - 12 มนีาคม 
2562 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี โดยมีบุคลากร 
กรมทรัพย์สนิทางปัญญาเข้าร่วม จ�านวน 160 คน เพ่ือปลกูฝัง
และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และการค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ ของประเทศชาตมิากกว่าผลประโยชน์ส่วนตวั 

2. อบรม เรื่อง “องค์กรส่งเสริมคุณธรรมต้าน
ทจุรติ” เม่ือวันที ่13 มถินุายน 2562 ณ โรงแรมรชิมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เข้าร่วม จ�านวน 125 คน เพือ่สร้างแนวร่วมและความร่วมมือ

6.4 Attend regularly the Intergovernmental 
Committee on Intellectual Property and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO 
IGC) meeting at the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) to undertake text-based  
negotiations with the objective of reaching agreement 
on a text of international legal instrument(s), which will 
ensure the effective protection of GRs, TK and TCEs. 
The DIP participated in the 39th and 40th WIPO IGC 
meetings to negotiate the draft texts pertaining to TK 
and TCEs at the WIPO Headquarters, Geneva, 
Switzerland between 18 - 22 March 2019 and between 
17 - 21 June 2019, respectively.

6.5 Attend the WIPO IGC Working Group 
meeting with relevant agencies (1) on TK and  TCEs 
on 7 June 2019 at the Ministry of Culture and (2) on 
GRs on 3 March 2020 at the Department of Agriculture, 
to prepare the framework for negotiations and consider 
the Thailand’s position towards the draft GRs, TK and 
TCEs provisions to serve as the Thailand’s position at 
the WIPO IGC meeting at the WIPO headquarters in 
Geneva, Switzerland.

Awareness-Raising Activities on Zero 
Corruption

1. Organize 3 rounds of a training course on 
“Anti-Corruption Education” between 5 - 12 March 2019 
at the Mida Hotel, Nonthaburi to train 160 DIP staffs 
on cultivating and nurturing an anti-corruption culture, 
as well as, on prioritizing national interests over  
their personal interests.

2. Organize a training on the “Anti-Corruption 
Promotion Organization” on 13 June 2019 at the 
Richmond Hotel, Nonthaburi, with a participation of 
125 DIP staffs to reinforce a united front and cooperation 
in strengthening the organizational culture by driving 
the core values of anti-corruption “Transparency, 
Service Mind and Anti-Corruption” and adhering to 
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ในการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยการขับเคลือ่นค่านยิม
ต่อต้านทุจริต “โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต” โดย
ยึดถอืหลกัคณุธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพยีง วนิยั สจุรติ 
และจิตอาสา เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริต  

3. เข้าร่วมงาน “วนัต่อต้านคอร์รปัชนั 2562” 
ภายใต้แนวคดิ “รวมพลงั..อาสา สูโ้กง” เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 
2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
(BITEC) จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
เพื่อรวมพลังและกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่วมในการช้ีเบาะแสและตรวจสอบข้อมูล 
การทุจริต  

๔. เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย)” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance                       
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมกับรัฐบาล ส�านักงาน 
ป.ป.ช. ส�านักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน 
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการแสดงพลังและสร้างค่านิยมต่อต้าน 
การทุจริต

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณธรรม 
น�าองค์กรโปร่งใส ใส่ใจต้านทุจริต” ระหว่างวันที่ 27 - 
28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีบุคลากร
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร ่วม จ�านวน ๔2 คน  
เพ่ือกระตุน้จติส�านึกให้มทีศันคตแิละค่านยิมร่วมสร้างสงัคม
คุณธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการทุจริต       

four moral principles, namely sufficiency, discipline, 
honesty and volunteer spirit as a way to prevent 
corruption.

3. Participate the “Anti-Corruption Day 2019” 
under the concept of “Joining Forces against 
Corruption” organized by Anti-corruption Organization 
of Thailand on 6 September 2019 at the Bangkok 
International Trade and Exhibition Centre (BITEC) to 
synergize and motivate various public and private 
sectors to participate in pointing out clues and 
investigating fraud incidents. 

4. Participate the “International Anti-
Corruption Day (Thailand)” under the concept of 
“Zero Tolerance : Thai People No Longer Tolerate 
Corruption” organized by the collaboration of the 
government, the Office of the National Anti-Corruption 
Commission (NACC) Office, the Office of Public Sector 
Anti-Corruption Commission (PACC) Office, the Anti-
Corruption Organization (Thailand) and network 
associates on 9 December 2019 at the Impact Exhibition 
and Convention Center, Muang Thong Thani, 
Nonthaburi, in order to be a part of declaring the 
commitment on anti-corruption, illustrating the strength 
and creating values on anti-corruption.

5. Organize a workshop on the “Moral 
Development, Transparent Organization and Anti-
Corruption” between 27 - 28 February 2020 in 
Chonburi with a participation of 42 DIP staffs to raise 
awareness on attitudes and values in building a moral 
society and immunity against corruption.
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กจิกรรม

1. เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบีรมราชาภเิษก ตลอดจนแสดงถงึ ความจงรกัภกัดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชริาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั กรมทรพัย์สินทางปัญญา
ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุดและมอบวัสดุครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียน
วัดแคนอก (คณะราษฎร์บ�ารุง 1 นนทบุรี) เมื่อวันที่  
23 สิงหาคม 2562 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดให้มี
บรรยากาศเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมให้ 
เด็กนักเรียนรักการอ่าน โดยสอดแทรกการเรียนรู้ในเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2. มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 
2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ให้เด็กนักเรียน 
โรงเรียนวัดต�าหนักใต้ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นขวัญและ
ก�าลังใจให้กับเด็ก เติบโตเป็น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รัก
สามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” และเป็นก�าลังส�าคัญของ
ประเทศชาติต่อไป

3. มอบเงนิรายได้ส่วนหนึง่สนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ด้านการศึกษาของโรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎร์บ�ารุง 
1 นนทบุรี) จากการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง “DIP Mini 
Marathon 2020: STOP PIRACY ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้
ของปลอม” เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2563 ณ กระทรวง
พาณิชย์

Corporate Social Responsibility (CSR) 
Activities

1. In honor of the auspicious occasion of the 
coronation and to show loyalty to His Majesty King 
Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, the DIP 
organized a library opening ceremony and donated 
durable goods to Wat Khae Nok School (Kana Rat 
Bamrung 1, Nonthaburi) on 23 August 2019 in order 
to improve the learning environment and motivate 
students to love reading and learning about intellectual 
property.

2. Celebrate the National Children’s Day 2020 
on 10 January 2019 by giving gifts to students at  
Wat Tam Nak Tai school in Nonthaburi to encourage 
them to pursue the motto of Prime Minister Prayut 
Chan-o-cha for the National Children’s Day 2020 “Thai 
children in the new era recognize unity and civic 
responsibility”, and to be an important force of the 
nation in the future.

3. Provide support for the educational 
activities of Wat Khae Nok School (Kana Rat Bamrung 1, 
Nonthaburi) with the funding obtained from the “DIP 
Mini Marathon 2020 - STOP PIRACY : Don’t Buy, 
Don’t Sell, Don’t Use Counterfeits” campaign on  
1 March 2020 at the Ministry of Commerce.
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ผลการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 255๔ ข้อ 9 ก�าหนดให้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยอยู่ในความดูแลของกอง 
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา1 ซึ่งท�าหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางในการจัดเกบ็ รวบรวม และจดัระบบข้อมลู
ข่าวสารราชการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 25๔0 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2550 ซ่ึงก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท�า
สรุปผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไว้ในรายงานประจ�าปี ซึ่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�าเนินงาน 
ด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ 
 ข้อมลูข่าวสาร

กรมฯ ได้พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ซ่ึงได้มีการท�าเป็น Banner Link  
ไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ชื่อว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
กรมทรพัย์สินทางปัญญา” และทางเวบ็ไซต์ https://www.
ipthailand.go.th/th/info.html โดยได้มีการปรับปรุง 
ฐานข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีอยู่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันอยู ่เสมอเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ 
ผูใ้ช้บรกิารทีจ่ะได้รบัทราบข้อมลูข่าวสารต่างๆ โดยไม่ต้อง

1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2563 ได้ปรับปรุงให้มีกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สิน 
 ทางปัญญาขึ้น ซึ่งจะมีหน้าที่แทนส�านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเดิม
 1 Ministerial Regulations on the Organization of the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, B.E. 2563 (2020)  
 establishes the Intellectual Property Promotion and Development Office, which assumes the responsibilities of the old Intellectual  
 Property Management Office.

The Department of Intellectual Property’s Rules 
on Official Information, B.E. 2554 (2011) Clause 9 
requires the establishment of the Official Information 
Center operating under the supervision of the Intellectual 
Property Promotion and Development Office1.  
The Center serves as the Department’s central office 
for storing, collecting and compiling its information in 
compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 
(1997) and the Cabinet’s resolution of 20 February 
2007, which require all government agencies to include 
a summary of their implementation of the Official 
Information Act in their annual reports. The Department 
of Intellectual Property (DIP), in Fiscal Year 2019,  
has carried out works in the following areas as required 
by the Act:   

1. The development of information  
 technology system to disseminate  
 information 

The DIP has developed a system for the 
dissemination of information via its website. A banner 
entitled “DIP Information Center” is placed on  
the home page of the website, which directs  
visitors to the information center webpage at https://

The Implementation of the Official Information Act B.E. 2540 (1997)
(in Fiscal Year 2019) 
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2 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
2 Information as at 12 February 2020

เดนิทางมายงักรมทรพัย์สนิทางปัญญา ซึง่ในปีงบประมาณ 
2562 พบว่ามปีระชาชนเข้ามาชมเวบ็ไซต์ของศนูย์ข้อมลู
ข่าวสารของราชการต้ังแต่วันที่7 ตุลาคม 2559 จนถึง
ปัจจุบันจ�านวน 70,666 ครั้ง2 โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2560 เป็นต้นมากรมฯ ได้น�าข้อมูลเก่ียวกับค�าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าลงในฐานข้อมูล 
ของระบบเครื่องหมายการค้า เพื่อความสะดวก และ
รวดเร็วต่อการตรวจสอบข้อมูลส�าหรับประชาชนที่สมัคร
สมาชิก

2. ด้านการจดัสถานที่ให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร 
 ตามมาตรา 9 (ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดให ้
 ประชาชนเข้าตรวจด)ู

กรมฯ ได้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ภายในกรมฯ มาตั้งแต่ปี 25๔2 เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป ภายในศูนย์ IP IDE Center ชั้น ๔ กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา โดยได้มกีารปรบัปรงุให้มคีวามทนัสมยัเพือ่ให้
เกิดความสะดวกในการใช้งานและสามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงมีการมอบหมายให้ 
เจ้าหน้าทีข่องกองส่งเสรมิการพัฒนาทรพัย์สนิทางปัญญา
เป็นผู ้รับผิดชอบเก่ียวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ดงักล่าว รวมทัง้ มกีารตดิตัง้ระบบการค้นหาข้อมลูข่าวสาร
ของกรมฯ ในเครือ่งคอมพวิเตอร์ เพือ่อ�านวยความสะดวก
ในการสืบค้นด้วย 

3. ด ้านการสอดส่องดูแลการปฏิบัติและ 
 การให้คําแนะนําแก่ส่วนราชการในสังกัด 
 และประชาชน

ผู้บริหารของกรมฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญ
ต่อการปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๔0 ตามหลักการ “เปิดเผย
เป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยเฉพาะการส่งข้อมูล
ข่าวสารของราชการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา 7 และ  การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อ

www.ipthailand.go.th/th/info.html. The DIP updates the 
database on a regular basis to ensure that it contains 
information that is accurate, complete and up-to-date, 
and allows the public to conveniently access information 
without the need to visit the Department. In the 2019 
fiscal year, from 7 October 2016 to the present, there 
have been a total of 70,666 views of the webpage2.  
Since the 2017 fiscal year, the DIP has uploaded the 
decisions of the Trademark Committee to its trademark 
database to facilitate information search for those who 
have membership status. 

2. Information service facility as required  
 by Section 9 (Information for public  
 inspection)

The DIP has established its Official Information 
Center to serve officials, students and the public since 
1999. The Center is located on the 4th floor of the 
Department building within the IP IDE Center.  
The Official Information Center has been modernized 
and its service has been improved for the benefit of its 
users. Officers from the Intellectual Property Promotion 
and Development Office have been assigned the 
responsibilities relating to information services. In 
addition, information searching systems have been 
installed on the computers at the Center to make 
searching more convenient.   

3. Overseeing the delivery of information  
 of services and giving guidance to units  
 within the DIP and the public   

The DIP’s executives recognize the importance 
of complying with the Official Information Act, B.E. 2540 
(1997) on the basis of the “Disclosure is fundamental. 
Concealment is exception.” principle. This applies 
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ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 โดยเฉพาะ 
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

4. ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
 เกีย่วกบัการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตั ิ
 ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของกรม 
 ทรัพย์สนิทางปัญญา

กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส�านัก/กอง ของกรมฯ เข้ารับ 
การอบรมหลกัสตูร “ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัพระราช 
บญัญติัข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ซึง่จดัโดย
ส�านักปลัดกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ก�าหนดเรื่องพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๔0 ไว้ในหลักสูตร 
“การเสรมิสร้างสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่” เพือ่ให้
ข้าราชการบรรจใุหม่มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ 
จากส�านกังานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการมา
เป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้ให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้า
ร่วมฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 25๔0 ของส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอยู่เสมอ ตลอดจนได้บรรจุเรื่องข้อมูลข่าวสาร
ของราชการส�าหรับการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็น
ข้าราชการและพนักงานราชการของกรมฯ ด้วย

particularly to the submission of official information for 
the purpose of publication in the Royal Gazette under 
Section 7 and the making available of official information 
for access by the public under Section 9, especially 
with regard to the implementation of announcements 
made by relevant information committees.

4. Improving knowledge and understanding  
 of the DIP’s officials and employees  
 about compliance with the Official  
 Information Act, B.E. 2540 (1997) 

The DIP sends its staff members to the 
“Knowledge and Understanding about the Official 
Information Act, B.E. 2540 (1997)” courses organized 
by the Office of the Permanent Secretary of the Ministry 
of Commerce and other relevant agencies on a regular 
basis.

Furthermore, the DIP has included a topic on 
the Official Information Act, B.E. 2540 (1997) in its 
“Capacity Development for Newly-Recruited 
Officials” course to equip its new officials with 
understanding about the Act. The DIP has also been 
inviting staff from the Office of the Official Information 
Commission to be the speakers on the matter. In 
addition, the DIP’s staff members have regularly been 
taking courses and evaluated on their understandings 
about compliance with the Official Information Act, B.E. 
2540 (1997), which are administered by the Office of 
the Official Information Commission. The DIP has also 
included the topic of official information in its recruitment 
examinations.
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ไทยยืนหนึ่งในอาเซียน

นับตั้งแต่ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ 25๔6 กระทรวงพาณิชย์  
โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มุ่งมั่นพัฒนาระบบสิ่งบ่งช้ี 
ทางภูมศิาสตร์ (Geographical Indication : GI) อย่างต่อเนือ่ง  
เพื่อให้ GI เป็นส่วนหน่ึงที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วย
ผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยในแต่ละ
ชุมชนสามารถสร้างรายได้อย่างย่ังยืน ด้วยคุณภาพและ 
ชื่อเสียงของสินค้า GI อันเป็นผลมาจากการผลิตในพ้ืนที่
หรือแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง สินค้า GI จึงเปรียบเสมือน
แบรนด์ของท้องถิ่นอันจะน�ามาซึ่งรายได้สู่ชุมชนให้เติบโต
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้น ผลักดัน
ให้มีการคุ ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ครอบคลุม
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 
2562 มีการยื่นค�าขอถึง 3๔ ค�าขอ ส่งผลให้มีค�าขอ 
สิง่บ่งชีท้างภูมิศาสตร์ยื่นเข้ามาแล้วทั้งหมด จ�านวน 228 
ค�าขอ โดยได้ขึน้ทะเบยีนแล้ว จ�านวน 135 ค�าขอ (ตลุาคม 

Ever since Thailand enacted the geographical 
indication protection law in 2003, the Ministry of 
Commerce, through the Department of Intellectual 
Property, has been committed to the development of 
the geographical indication (GI) system so that GIs can 
become one of the key tools that help generate income 
for producers and entrepreneurs of Thai GI products 
in each community in a sustainable manner. Due to 
the quality and renown associated with a particular GI, 
which result from the product having been produced 
in a particular area, a GI may be likened to a brand of 
the local community, which brings income to the 
community and propels growth. 

Thailand has continued to attach importance to 
the registration of GIs, aiming for the protection of 
geographical indications from all regions of the country. 
In the 2019 fiscal year alone, 34 applications were filed, 
making the total number of filed applications 228 to 

GI : Thailand stands as one in ASEAN
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25๔8 - มกราคม 2563) เป็น GI ไทย จ�านวน 118 สนิค้า 
และ GI ต่างประเทศ จ�านวน 17 สนิค้า โดยในปีงบประมาณ 
2562 มีการขึ้นทะเบียนจ�านวน 18 สินค้า ส่วนใน
ปีงบประมาณ 2563 มกีารขึน้ทะเบยีนแล้วจ�านวน 2 สนิค้า 
และอยู่ระหว่างประกาศโฆษณา 6 สนิค้า ได้แก่ กล้วยหอม
ทองปทุม ผ้าหม้อห้อมแพร่ ส้มโอทองดบ้ีานแท่น มะขามเทศ
เพชรโนนไทย โอ่งมงักรราชบรีุ และมะพร้าวน�า้หอมบางคล้า 
ซึ่งการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไทย ถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี
ในปัจจุบัน

ส�าหรับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนนั้น  
มีการคุ้มครอง GI เช่นเดียวกัน โดยแบ่งได้เป็น 2 ระบบ  
ได้แก่ คุ้มครองผ่านกฎหมาย GI โดยเฉพาะ หรือ GI Sui 
Generis และคุ้มครองผ่านกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า 
หรือ Trade Marks Act ซึ่งประเทศที่คุ้มครองภายใต้ระบบ
กฎหมาย GI โดยเฉพาะมีทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา มาเลเซีย 
ราชอาณาจกัรไทย สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่วนประเทศที่คุ ้มครองผ่าน
กฎหมายเครื่องหมายการค้า มี ๔ ประเทศ ได้แก่ บรูไน 
ดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากข้อมูล
ในการประชุมร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนภายในงาน  
A series of GI seminars and workshops ซึ่งจัดโดย 
ARISE+ IPR (The ARISE Plus Intellectual Property Right) 
ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใต้การสนบัสนนุของสหภายโุรป
เพ่ือพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค เม่ือเดือน
กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการรวบรวมความคืบหน้า
ในการขึ้นทะเบียน GI ในกลุ่มประเทศอาเซียนไว้ ดังน้ี  
ราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้นทะเบียนแล้วจ�านวน 3 สินค้า 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 86 สินค้า มาเลเซีย 8๔ สินค้า 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 76 สินค้า ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้น�าของภูมิภาคนี้ในการขึ้น
ทะเบียนสนิค้า GI มากทีส่ดุ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ผูน้�า (country champion) ของอาเซยีนในการช่วยผลกัดนัให้
ระบบ GI ในภมิูภาคมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และเป็น
ประเทศต้นแบบในการพัฒนาระบบ GI ในอาเซียนด้วย

อีกเหตผุลท่ีท�าให้ GI ของประเทศไทยมคีวามก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องเพราะนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเพิ่ม

date. Of these 228 applications, 135 have been 
registered (October 2005 – January 2020), 118 of which 
are Thai GIs and 17 are foreign ones. In the 2019 fiscal 
year, 18 GIs were registered, and in the 2020 fiscal 
year, two GIs have so far been registered, with six other 
applications currently being published for Hom Thong 
Pa-Thum banana, Mor Hom Phrae fabric, Thong Dee 
Ban Thaen pomelo, Pet Non Thai Manila tamarind, 
Ratchaburi Dragon jar, and Bang Khla aromatic coconut. 
At present, registrations of GI products generate five 
billion baht of income for Thai communities each year. 

Other ASEAN member states also provide for 
the protection of GIs, which can be grouped into two 
systems, namely the protection under a sui generis law 
and the protection under the trademark law. There are 
six member states with sui generis laws Indonesia, 
Cambodia, Malaysia, Thailand, Lao PDR, and Singapore. 
The remaining four member states which protect GIs 
through their trademark laws are Brunei Darussalam, 
Myanmar, the Philippines, and Vietnam. Information on 
GI registration status collected from the meeting 
between ASEAN member states in a series of GI 
seminars and workshops held in September 2019 by 
the ARISE Plus Intellectual Property Rights (ARISE+ 
IPR) programme, which is supported by the European 
Union, showed that Cambodia has so far registered 
three GIs; while Indonesia, Malaysia, and Vietnam have 
registered 86, 84 and 76 GIs, respectively. Therefore, 
the numbers show that Thailand comes first in this 
region in terms of GI registrations, which makes it well-
suited for the role of a Country Champion tasked to 
promote the improvement of GI systems in ASEAN and 
an exemplary country for the development of a GI 
system.  

Another reason Thai GIs have seen continuous 
progress is because the Government has put in place 
a policy which is aimed at increasing the potential of 
local or community entrepreneurs through GIs so that 
they can compete in the market. This in turn will 
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ศักยภาพให้แก่ผู ้ประกอบการระดับท้องถ่ินหรือชุมชน 
ด้วย GI เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ส่งเสริม 
การค้าการลงทุนภายในท้องถิ่น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI 
และการใช้ตราสญัลกัษณ์สิง่บ่งช้ีทางภมูศิาสตร์ไทยเพือ่ยก
ระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer ท�าให้ชุมชนท้องถิ่นเติบโตและเข้มแข็ง 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกเหนือจากรับขึ้น
ทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วยังท�าหน้าที่ส่งเสริม
ผลักดันระบบควบคุมคุณภาพให้แก่สินค้า GI ไทยอีกด้วย 
โดยกระตุ้นให้ทุกสินค้ามีการจัดท�าระบบควบคุมภายใน
ของแต่ละพืน้ท่ี และสนบัสนนุการตรวจสอบด้วยหน่วยตรวจ
รับรองที่ได้มาตรฐาน ISO 17065 แก่สินค้า GI ไทยที่ได้
มกีารขึน้ทะเบยีนเป็น GI ในต่างประเทศแล้วหรอืมศีกัยภาพ
ในการส่งออก เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงคุณภาพของสินค้า
ชุมชนไทย ย่ิงไปกว่านั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญายังช่วย
ผู้ประกอบการ GI ไทยในการขยายช่องทางการตลาดท้ังใน
และต่างประเทศ โดยผ่านช่องทางการตลาดแบบ offline 
และ online ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า รวมถงึการประชาสมัพนัธ์
ให้ GI เป็นที่รู้จักและขยายการรับรู้เกี่ยวกับ GI ให้เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้นตามล�าดับ ด้วยการด�าเนินงานอย่างครบวงจรเช่นนี้
ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวที่จะขึ้นทะเบียนสินค้าของตนเป็น
สินค้า GI อย่างต่อเน่ือง เพราะเลง็เหน็ถึงประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าอย่างย่ังยืนจากการคุ้มครองสินค้า
ชุมชนภายใต้กฎหมาย GI โดยเฉพาะส่งผลให้ GI ไทย
ยืนหนึ่งในอาเซียน และเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศอื่นๆ 
ในภูมิภาคนี้ต่อไป

strengthen the country’s economy from within, stimulate 
local economic activities and create added value to 
local products. Promoting the registration of GIs and 
the use of the Thai GI logo is also aimed at enhancing 
the standard of GI products and encouraging “Smart 
Farmers”, which is expected to bring about growth and 
strength to local communities. 

In addition to registering GIs, the Department of 
Intellectual Property (DIP) is also responsible for 
promoting the quality control system for Thai GI 
products. It has been encouraging all GI producers to 
put in place internal control systems. For GIs that have 
already been registered overseas or GIs with export 
potential, the DIP also encourages them to be inspected 
by bodies which are accredited ISO 17065 in order to 
assure consumers of the quality of Thai local products. 
Furthermore, the DIP has been assisting Thai GI 
entrepreneurs in expanding their markets both 
domestically and internationally through offline and 
online channels, encouraging the improvement of the 
products and their packaging, as well as promoting 
awareness of GIs among the wider public. With all the 
works that the DIP has been doing on GIs, there is a 
growing interest in the registration of GIs from the 
benefits of having them protected under the GI law. 
This is perhaps why Thai GIs stand out in the ASEAN 
region.
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Streamlining Copyright Agentsการจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ก�าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ

แต่เพียงผู้เดียวในการท�าซ�้า ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และเมือ่มกีารกระท�าอย่างหนึง่อย่างใดอนัเป็น 
การละเมดิสทิธดิงักล่าวของเจ้าของลขิสทิธิ ์เจ้าของลขิสทิธิ์
ก็จะมีกระบวนการในการด�าเนินคดีเพื่อบังคับใช้สิทธิกับ 
ผู้ละเมิด โดยอาจด�าเนินการด้วยตนเองหรือมอบอ�านาจ
ให้บุคคลอื่นด�าเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของตนก็ได้ ในปี 
พ.ศ. 255๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ประสบปัญหาการละเมิด
ลิขสทิธิไ์ม่ว่าจะเป็นเทปผี ซดีีเถือ่น หรือมกีารใช้งานลขิสทิธิ์
เพ่ือประกอบกจิการมากข้ึน เช่น การใช้เพลงในสถานบรกิาร 
คาราโอเกะเจ้าของลิขสิทธิ์จึงมีการบังคับใช้สิทธิตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์มากขึ้น เจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้แต่งต้ังบุคคลเป็นผู้รับมอบอ�านาจหรือ
ตัวแทนรบัมอบอ�านาจออกไปด�าเนนิคดี กบัผูล้ะเมดิลขิสทิธิ์  
ซึง่สร้างความสบัสนแก่ผูป้ระกอบการเป็นอย่างมาก เนือ่งจาก
ผู้ประกอบการไม่ทราบว่าผู้ที่ออกไปด�าเนินการจับกุมเป็น
ตัวแทนหรือผู้รับมอบอ�านาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง
หรือไม่ เพราะตัวแทนรับมอบอ�านาจหนึ่งรายอาจเป็น
ผู้รับมอบอ�านาจของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้หลายราย ในขณะ
เดียวกันก็มีกลุ่มมิจฉาชีพ หรือที่เรียกกันว่า “นักบิน” อ้าง
ตนเป็นผู ้รับมอบอ�านาจออกไล่จับและบีบเอาเงินค่า 

The Copyright Act stipulates that a copyright 
owner has, in relation to his or her work, the exclusive 
rights to reproduce, adapt and communicate to the 
public. When there is an act that infringes the copyright 
owner’s rights, the copyright owner will have recourse 
to enforcement procedures. Copyright owners may 
enforce their rights themselves or they may opt to 
authorize others to enforce their rights on their behalf. 
In 2011, copyright owners were faced with an increasing 
number of infringement incidents, from the availability 
of pirated CDs to the use of copyrighted works in 
businesses such as karaoke business. As a result, more 
copyright owners sought to enforce their rights.  
The fact that domestic and foreign copyright owners 
appoint representatives to enforce their rights on their 
behalf causes a lot of confusion among businesses, 
because it is difficult to ascertain whether the person 
who seeks to enforce the rights are in fact authorized. 
This is further complicated by the existence of criminals 
or the so-called “flyers”, claiming to be representatives 
of copyright owners and demanding payments ranging 
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ยอมความในจ�านวนเงนิทีส่งูตัง้แต่ 50,000 - 100,000 
บาท เพือ่แลกกับการไม่ด�าเนินคดีตามกฎหมาย 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดท�าประกาศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่ือง การแจ้งข้อมูลตัวแทน 
รบัมอบอ�านาจด�าเนนิคดลีะเมิดทรพัย์สนิทางปัญญา และ
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการแจ้งข้อมูล
ตัวแทนรับมอบอ�านาจด�าเนนิคดลีะเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา 
พ.ศ. 25๔๔ ขึ้น โดยประกาศและระเบียบดังกล่าวเป็นไป
ในลักษณะของการขอความร่วมมือ ไม่ใช่มาตรการบังคับ 
และการแจ้งข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่การด�าเนินการอันก่อให้เกิด
สิทธิใดๆ ที่ท�าให้ผู้ถือบัตรมิต้องด�าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย การออกบัตรดังกล่าวก็เพื่อรวบรวมฐาน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแทนรับมอบอ�านาจฯ ให้เป็นไป
อย่างมีระบบ ขจดัปัญหาความสบัสนเกีย่วกบัตวัแทนรบัมอบ
อ�านาจ รวมท้ังก่อให้เกดิความสะดวก รวดเรว็ในการด�าเนนิ
คดีและท�าให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถ
ตรวจสอบการเป็นตัวแทนของบุคคลน้ันได้ ท�าให้เกิด
ความชดัเจนในระดบัหนึง่ว่า บคุคลทีอ้่างตวั เป็นผูร้บัมอบ
อ�านาจนั้นเป็นตัวแทนที่แท้จริงของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่

แม้ว ่าการออกบัตรตัวแทนของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมที่ช่วยขจัด
ปัญหาความไม่ชัดเจนของการเป็นตัวแทน แต่การมีบัตร
ดังกล่าวกลับกลายเป็นเคร่ืองมือของตัวแทนผู้ไม่สุจริต 

from 50,000 to 100,000 baht in order for them not to 
press charges.  

The Department of Intellectual Property (DIP) 
issued a Notification on the Notification of Authorized 
Representatives for Enforcement of Intellectual Property 
Rights and Rules of the Department of Intellectual 
Property on the Notification of Representatives for 
Enforcement of Intellectual Property Rights, B.E. 2544 
(2001). These Notification and Rules were cooperative 
in nature and not compulsory; notifications under these 
measures also did not create any rights for holders of 
a representative card to bypass legal requirements. 
Issuance of such cards was for the purposes of creating 
a systematic database for preliminary information about 
authorized representatives, easing the problem of 
confusion, facilitating the enforcement process, and 
allowing interested persons and the public to verify the 
authorization. This, to a certain extent, made it easier 
to ascertain whether the person claiming to be a 
copyright agent was indeed authorized by the copyright 
owner.            

 Although the issuance of representative cards 
by the DIP was aimed at addressing the problem of 
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ที่น�าบัตรตัวแทนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับบัตรข้าราชการไปแอบอ้างว่าเป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งก็มีมาตรการลงโทษตัวแทนเหล่านั้น 
โดยการยกเลิกบัตรตัวแทนและไม่ออกบัตรตัวแทนให้แก่
ตัวแทน รายนั้นอีก แต่ก็ยังมีปัญหาอ่ืนตามมาอีก คือ  
การปลอมบัตรตัวแทนและน�าไปใช้แอบอ้างประกอบการ
ด�าเนนิคด ีกรมทรพัย์สนิทางปัญญาจงึได้แก้ไขประกาศและ
ระเบียบตัวแทนฉบับใหม่ใน ปีพ.ศ. 255๔ โดยเปลี่ยน 
รูปแบบ บัตรตัวแทนให้แตกต่างจากบัตรข้าราชการ 
เพื่อป้องกันการน�าไปอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ 
ยกมาตรฐาน

การเป็นตวัแทนรบัมอบอ�านาจโดยก�าหนดคณุสมบตัิ
ของบุคคลที่จะมาขอบัตรตัวแทน เช่น ต้องจบการศึกษา 
ไม่ต�า่กว่า ปวส. ต้องผ่านการทดสอบความรู ้ ไม่มปีระวตั ิ
การกระท�าความผดิอาญา เป็นต้น กระทัง่ปลายปี พ.ศ. 2562 
เกดิกรณตีวัแทนรับมอบอ�านาจจากเจ้าของลขิสิทธิร์ายหนึง่ 
ซึ่งไม่ได้แจ้งข้อมูลตัวแทน กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้
ด�าเนนิการจบักมุเดก็ทีผ่ลติกระทงคล้ายกบังานอนัมลีขิสทิธิ์ 
ซึ่งเป็นกระแสสังคม มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
เกีย่วกบัการด�าเนนิคดขีองตวัแทนว่าเป็นการบงัคบัใช้สทิธิ
ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเกิดเสียงสะท้อนกลับมา 
ทีก่รมทรัพย์สนิทางปัญญาว่าจะสามารถตรวจสอบการเป็น
ตัวแทน ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่จะทราบได้
อย่างไรว่าผลงานลิขสิทธิ์ที่ ตัวแทนอ้างนั้นมีหน้าตา 
เป็นอย่างไร ขณะที่จับกุมตัวแทนยังมีสิทธิจับกุมหรือไม่

uncertainty of authorized representatives, such cards, 
which were similar to government official identity card 
in appearance, had however been used by dishonest 
representatives to deceive the victims that they were 
government officials. Penalties were imposed on these 
representatives, which included the cancellation of their 
cards and having them blacklisted. However, there 
remained the problem of forged representative cards. 
Therefore, the DIP amended the Notification and Rules 
in 2011, adopting a different design for its representative 
cards, making it distinguishable from the government 
official identity card. The qualification standards for 
author ized representat ives who may obta in  
a representative card were also raised. For example, 
the applicant needed to have at least a High Vocational 
Certificate, pass the knowledge test and have no 
criminal record. Towards the end of 2019, however, 
there was an incident whereby a representative of  
a copyright owner, who did not make a notification to 
the DIP, had a girl who made krathong floats featuring 
characters similar to copyrighted characters arrested. 
The incident stirred public interest and debate about 
whether or not the actions of these representatives 
were legal. Questions were also raised to the DIP, 
namely: whether the authority of a representative could 
be verified at the Department, how to find out what the 
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และมช่ีองทางทีส่ามารถตรวจสอบรายละเอยีดดงักล่าวได้ 
โดยไม่จ�ากัดเฉพาะเวลาราชการ ได้หรือไม่ 

ด้วยเหตุนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้แก้ไข
ปรับปรุงประกาศและบัตรตัวแทนอีกครั้ง โดยคงมาตรการ
ต่างๆ เหมือนกับประกาศฉบับเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบบัตรตัวแทนใหม่ โดยน�าเทคโนโลยี QR Code มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบการมอบ
อ�านาจในการด�าเนินคดไีด้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ พนกังาน
สอบสวน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถใช้
โทรศพัท์มอืถอืสมาร์ทโฟน สแกน QR Code ทีบ่ตัรตวัแทน
ซึ่งจะปรากฏข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับตัวแทนรับมอบอ�านาจ 
อาท ิรายละเอยีดของตวัแทนรบัมอบอ�านาจ ผู้มอบอ�านาจ 
จนถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ และยังสามารถทราบรายละเอียด
ผลงานลขิสทิธิ ์วนัหมดอายขุองหนงัสอืมอบอ�านาจท่ีตวัแทน
ได้รบัมอบสทิธใินการด�าเนนิคดอีีกด้วย นอกจากการสแกน 
QR Code แล้ว พนักงานสอบสวนหรือประชาชนท่ัวไป
สามารถตรวจสอบรายละเอยีดของตวัแทน ท่ีแจ้งข้อมลูต่อ
กรมทรพัย์สนิทางปัญญาได้อกีหนึง่ช่องทาง โดยการค้นหา
ผ่านเวบ็ไซต์ท่ี www.ipthailand.go.th เพือ่สร้างความมัน่ใจ
อกีช้ันหน่ึงว่า QR Code บนบตัรตวัแทนเป็น QR Code ทีอ่อก
โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจริง 

มาตรการการจัดระเบียบตัวแทนด�าเนินคดีละเมิด
ลิขสทิธิน์ัน้มิใช่การลดิรอนสทิธขิองเจ้าของลขิสทิธิเ์กีย่วกบั
การมอบอ�านาจให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตน ซึ่งเป็น
อ�านาจทั่วไปตามกฎหมายที่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเลือก
ใครกไ็ด้เป็นผูก้ระท�าการแทนตน แต่เพ่ือให้เกดิความชดัเจน
และลดข้อกังวลของสังคมว่า คนที่บังคับใช้สิทธิน้ันเป็น
ผู้รับมอบอ�านาจมาจากใคร มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
มากน้อยเพียงใดหรือเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่ การสร้าง
ความชดัเจนและโปร่งใสดงักล่าวจะเป็นผลดกีบัตัวแทนและ
เจ้าของลขิสทิธิ ์เพราะเมือ่มกีารบงัคบัใช้สทิธใินการด�าเนนิ
คดี ผูก้ระท�าความผดิจะได้ไม่มข้ีอโต้แย้งหรอือ้างเหตตุ่างๆ 
เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนรับมอบอ�านาจเพื่อประวิงเวลา
ในการด�าเนินการตามกฎหมาย อนัจะท�าให้เกดิ ความสะดวก
รวดเร็วในการด�าเนินการตามกฎหมายอีกด้วย

copyrighted works claimed by the representative looked 
like, whether the representative had the authority when 
the arrest was made, and whether there were channels 
to obtain this information outside official working hours. 

As a result, the DIP amended its Notification 
and the design of the representative card again.  
The measures remain the same as those in the previous 
Notification, but the representative card has been 
redesigned. QR code has been used to facilitate the 
search and verification of authority. Police officers, 
businesses and the general public can now use their 
smart phones to scan the QR code printed on the 
representative card, which will show the information 
about the representative. Such information includes  
the details of the representative, the principal and  
the copyright owner, as well as the details about  
the copyrighted work and the expiry date of the power 
of attorney. In addition to scanning the QR code, police 
officers and the public can also look up information 
about representatives who notify themselves to the DIP 
on www.ipthailand.go.th in order to be more certain 
that the QR code on the card is authentic.  

Measures to streamline copyright agents  
do not prejudice the rights of copyright owners in relation 
to the appointment of representatives, which is 
permitted by law. These measures are, however, 
intended to give certainty and address the public’s 
concern about who the representatives derive the 
authority from, the extent of their legal knowledge, or 
if they are merely fraudsters. Such certainty and 
transparency will be beneficial to the representatives 
and the copyright owners when enforcing their rights, 
because wrongdoers will not be able to contradict or 
question the authority of the representatives in order 
to delay legal proceedings, which will also mean that 
legal proceedings will run more quickly. 
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Enforcement of Intellectual Property Rights: Transitioning into Change

การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : 
ก้าวสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้วกิฤตการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั ไม่ว่า
จะเป็นการระบาดของโรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรสัโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-2019 ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ  
ทีส่ร้างความวติกกงัวลในวงกว้าง และอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิทัง้ในระดบัจุลภาคและมหภาค ทรพัย์สนิทางปัญญา 
ยังคงเป็นกลไกส�าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ส�าหรับประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 
2560 - 256๔) ยุทธศาสตร์ ที ่3 การสร้างความเข้มแขง็ 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาด้านการค้าและการลงทุน โดยการขับเคลื่อน
ด้วยนวตักรรมและทรพัย์สนิทางปัญญา และมุง่เน้นการน�า
ความคิดสร้างสรรค์มาท�าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศษฐกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทั้งน้ี เป็นไปตามแนวทาง 
“ประเทศไทย ๔.0” 

การก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ระบบทรัพย์สนิทางปัญญา ตลอดจนแนวทางและมาตรการ
ในการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย

With so much going on at the present time, from 
the pandemic of the coronavirus disease 2019 
(COVID-19) to the various factors that cause widespread 
alarm and could possibly impact the economy at the 
micro and macro levels, intellectual property still remains 
an important force in strengthening the economy, trade, 
and investment. For Thailand, Strategy 3 of the Twelfth 
National Economic and Social Development Plan (2017-
2021), which is for strengthening the economy and 
underpinning sustainable competitiveness, emphasises 
the development of trade and investment, particularly 
through innovation and intellectual property. It also 
focuses on the role of creativity in bringing about new 
things which have economic value added, both in terms 
of production process and the availability of new 
products or services, which is in line with the “Thailand 
4.0” policy.

The formulation of policies and strategies for the 
development of the country’s intellectual property 
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และยุทธศาสตร์ดังกล่าว อยู่ภายใต้ระเบียบส�านักนายก
รฐัมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรพัย์สนิทางปัญญา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ก�าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ โดย
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธาน และมี
หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 18 หน่วยงาน1 เป็น
กรรมการ รวมทั้งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

เพื่อปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้
สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 
๔.0 คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 
ได้ให้ความเหน็ชอบ แผนทีน่�าทางด้านทรพัย์สนิทางปัญญา 
(IP Roadmap) ของประเทศ ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 
6 ด้าน ได้แก่ ๔ ด้านในวัฏจักรทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Value Chain) คือ การสร้างสรรค์ 
(Creation) การคุ้มครอง (Protection) การใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ (Commercialization) และการบังคับใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา (Enforcement) และ 2 ด้าน ที่เกี่ยว
กับทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและประเทศ คือ  
เรือ่งสิง่บ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) และ

1 กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กระทรวง 

 พาณชิย์ กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงอตุสาหกรรม  

 คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส�านกังบประมาณ ส�านกังานอยัการสงูสดุ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์  

 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

1 Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Digital  

 Economy and Society, Ministry of Commerce, Ministry of Justice, Ministry of Culture, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Ministry  

 of Education, Ministry of Public Health, Ministry of Industry, Office of the National Economic and Social Development Board, Bureau of the Budget, Office of  

 the Attorney General, the Royal Thai Police, Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission, National Science Technology and Innovation  

 Policy Office  

system, as well as the measures for implementing and 
monitoring of such policies and strategies, is carried 
out under Regulation of the Office of the Prime Minister 
on the National Committee on Intellectual Property 
Policy B.E. 2555 (2012) and its amendment(s), which 
set up the National Committee on Intellectual Property 
Policy. The Committee has the Prime Minister as the 
Chairperson and the Deputy Prime Minister and Minister 
of Commerce as the Vice-chairperson, with heads of 
18 relevant government agencies1 as its members, as 
well as the Director General of the Department of 
Intellectual Property as a member and secretary.     

In order to transform Thailand’s intellectual 
property system so that it is responsive to the country’s 
movement towards “Thailand 4.0”, the National 
Committee on Intellectual Property Policy had adopted 
the 20-Year (2016-2036) IP Roadmap, which consists 
of 6 areas, namely 4 areas of the intellectual property 
value chain, i.e., creation, protection, commercialisation 
and enforcement, and 2 areas relating to community 
rights, i.e., geographical indications, and genetic 
resources, traditional knowledge and traditional cultural 
expressions. 

With regard to enforcement of intellectual 
property rights, the National Committee on Intellectual 
Property Policy had established the Sub-Committee on 
Intellectual Property Right Enforcement, which has the 
Deputy Prime Ministry (General Prawit Wongsuwan) as 
its Chairperson and heads of 12 relevant government 
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เรื่องทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional cultural 
expressions: TCEs)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งชาติ ได้มีค�าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการปราบปราม 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 12 หน่วยงาน2 เป็นอนุกรรมการ  
รวมท้ังผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ซ่ึงเป็นอนุกรรมการ 
และเลขานุการ และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ซึ่งเป ็นอนุกรรมการและผู ้ช ่วยเลขานุการ ในการนี้  
คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย ์สิน 
ทางปัญญา ได้จดัท�าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให ้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินงานและ
ยึดถือปฏิบัติ และได้แต่งต้ังคณะท�างาน 3 คณะ ได้แก่  
1) คณะท�างานปราบปรามการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญา 
2) คณะท�างานปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา
ในสื่อออนไลน์ และ 3) คณะท�างานท�าลายของกลางคดี
ละเมิดทรัพย ์สินทางป ัญญาที่คดีถึงที่สุดแล ้ว โดย 
คณะท�างานทั้ง 3 คณะ มีผู้อ�านวยการศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติที่ 3 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

2 กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองทัพบก กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คณะกรรมการอาหารและยา ส�านักงานคดี 

 ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 Ministry of Commerce, Ministry of Digital Economy and Society, the Royal Thai Army, the Internal Security Operations Command, Food and Drug Administration,  

 Office of the Intellectual Property and International Trade Court, the Customs Department, Department of Special Investigation, the Anti-Money Laundering  

 Office, Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission, the Royal Thai Police, and Department of Intellectual Property  

agencies2  as its members, including the Commissioner-
General of the Royal Thai Police who is a member and 
secretary of the Sub-Committee, and the Director 
General of the Department of Intellectual Property who 
is also a member and assistant secretary. The Sub-
Committee on Intellectual Property Right Enforcement 
later came up with an Action Plan on the Prevention 
and Suppression of Intellectual Property Infringements, 
which serves as guidelines for relevant agencies.  
In addition, the Sub-Committee also established three 
working groups, namely 1) Working Group on the 
Suppression of Intellectual Property Infringements,  
2) Working Group on the Suppression of Online 
Intellectual Property Infringements, and 3) Working 
Group on the Destruction of Intellectual Property Right 
Infringing Goods. These three working groups are all 
under the chairmanship of the Director of Operation 
Coordination Centre 3 of the Internal Security Operations 
Command (ISOC), with the Director of the Intellectual 
Property Rights Enforcement Office of the Department 
of Intellectual Property as a member and secretary. 
This is to ensure an effective implementation of the 
Action Plan on the Prevention and Suppression of 
Intellectual Property Infringements.

In accordance with the aforementioned Action 
Plan, the Department of Intellectual Property has been 
cooperating with relevant law enforcement agencies in 
taking serious and continuous actions against intellectual 
property rights infringements. In 2019, the number 
arrest cases was 4,880 and the number of confiscated 
items was 1,649,638. Moreover, to assure right holders 
that these items would not re-enter the market,  
the Department of Intellectual Property, together with 
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ราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) เป็นประธาน และมีผูอ้�านวยการ 
กองป้องปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา กรมทรพัย์สิน
ทางปัญญา เป็นคณะท�างานและเลขานุการ ทั้งนี้ เพื่อให ้
การด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้แผนปฏิบัติการข้างต้น กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้ร่วมกบัหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
ในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีการจับกุม รวม 
๔,880 คดี ยึดของกลางได้ 1,6๔9,638 ชิ้น นอกจาก
นี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของทรัพย์สิน 
ทางปัญญาว่าของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
จะไม่กลับไปหมุนเวียนในท้องตลาดอีก กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้ร่วมกับ กอ.รมน. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดพิธีท�าลาย 
ของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว 
เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2562 ณ หน่วยบญัชาการป้องกัน
ภัยทางอากาศกองทัพบก โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ (นายจุรนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์) 
เป็นประธานในพิธี มีของกลางที่น�ามาท�าลายรวมทั้งสิ้น 
10,620,825 ชิ้น มูลค่ารวมประมาณ 550 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ท�าให้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายน้อย ท�าให้รูปแบบการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีเปลี่ยนแปลง
จากการจ�าหน่ายสนิค้าละเมดิในท้องตลาดเป็นการละเมดิ
บนอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากรายงานการเฝ้า
ระวงัเร่ืองการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา (Counterfeit and 
Piracy Watch List) ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้จัด
ท�าและเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และรายงาน
ผลการจัดสถานะประเทศคู่ค้าภายใต้กฎหมายการค้า
สหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ ซึ่งส�านักงานผู้แทนการ
ค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้จัดท�าและเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 

3 The Counterfeit and Piracy Watch List Report of the European Commission identified MBK Center and lazada.co.th as markets where the selling of a large  

 amount of infringing goods took place. The Special 301 Report of the United States Trade Representative identified Patpong Market and shopee.co.th as  

 Notorious Markets.

the ISOC, the Royal Thai Police, the Customs 
Department and the Department of Special Investigation, 
held the Destruction Ceremony of Pirated and 
Counterfeit Goods on 12 September 2019 at the Army 
Air Defence Command, which was presided over by 
the Deputy Prime Minister and Minister of Commerce 
(Mr. Jurin Laksanawisit). A total of 10,620,825 items 
were destroyed and estimated to worth 550 million 
baht of genuine goods.    

The advancement of technology has enabled 
convenient, quick and inexpensive access to the 
internet. At the same time, it means that intellectual 
property right infringements have a tendency to shift 
from the sale of infringing goods in the physical markets 
to online infringements. This can be seen in the 
Counterfeit and Piracy Watch List Report by the 
European Commission, released on 7 December 2018, 
and the Special 301 Report by the United States Trade 
Representative, released on 25 April 2019; these reports 
identified certain websites in Thailand in which sales of 
infringing goods had been found.3  
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เมษายน 2562 ได้ระบุชื่อเว็บไซต์ที่มีการจ�าหน่ายสินค้า
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยบางเว็บไซต์ไว้
ด้วย3 

ในการนี ้กระทรวงพาณชิย์ ได้เสนอรายงานทัง้สอง
ฉบับดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
มอบหมายให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และกระทรวง
พาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด�าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งใน
สถานที่จ�าหน่ายและเว็บไซต์ที่มีการจ�าหน่ายสินค้าละเมิด
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง รวมทั้งตัดช่องทางการล�าเลียง
สนิค้าละเมิด ตลอดจนประสานองค์กรหรอืหน่วยงานทีเ่ป็น
เจ้าของหรอืก�ากบัดแูลพืน้ทีแ่ละเว็บไซต์ทีม่กีารละเมดิเพือ่
ร่วมด�าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว๔ 

ในส่วนการด�าเนนิการของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา
ได้มกีารทบทวนบทบาทภารกจิ โดยให้ความส�าคญักบัการ
ป้องปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาบนอนิเทอร์เนต็
มากขึน้ โดยจดัตัง้กลุม่ป้องปรามการละเมดิบนอนิเทอร์เนต็ 
ในกองป ้องปรามการละเมิดทรัพย ์สินทางป ัญญา  
กรมทรพัย์สนิทางปัญญา เพือ่ปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องในการป้องปราม 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต รวมท้ัง
ด�าเนินการเพื่อร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งระงับการท�าให้แพร่
หลายหรอืลบข้อมลูคอมพวิเตอร์ทีเ่ป็นความผดิอาญาตาม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 20 (3) ของพระราชบัญญัติ 
ว ่าด ้วยการกระท�าความผิดเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร ์  
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมทรัพย์สินทาง

3 รายงานการเฝ้าระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ระบุชื่อศูนย์การค้าเอ็มบีเค  เซ็นเตอร์   

 และเว็บไซต์ lazada.co.th ว่าเป็นตลาดที่มีการจ�าหน่ายสินค้าละเมิดเป็นจ�านวนมาก และรายงานผลการจัดสถานะประเทศคู่ค้าภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา  

 มาตรา 301 พิเศษ ของส�านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ระบุชื่อย่านการค้าพัฒน์พงศ์และเว็บไซต์ shopee.co.th เป็น Notorious Markets
๔ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รับทราบรายงานการเฝ้าระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) และมอบ 

 หมายให้หน่วยงานทีบ่งัคับใช้กฎหมาย และกระทรวงพาณชิย์ โดยกรมทรพัย์สนิทางปัญญา ด�าเนนิการป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้ในสถาน 

 ที่จ�าหน่ายและเว็บไซต์ที่มีการจ�าหน่ายสินค้าละเมิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งตัดช่องทางการล�าเลียงสินค้าละเมิด ตลอดจนประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็น 

 เจ้าของหรือก�ากับดูแลพื้นที่และเว็บไซต์ที่มีการละเมิดเพื่อร่วมด�าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  

 รับทราบรายงานผลการจัดสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจ�าปี 2562

4 The Cabinet passed a resolution on 18 February 2019 taking note of the Counterfeit and Piracy Watch List Report and instructed law enforcement agencies  

 and the Ministry of Commerce, through the Department of Intellectual Property, to continue to take serious actions against intellectual property right infringements,  

 both in the markets and on the websites, including by blocking channels for the transportation of infringing goods and coordinating with bodies or agencies  

 that owned or were in charge of the areas and websites where infringing activities had taken place, in order to quickly achieve concrete results. The Cabinet  

 also passed a resolution on 21 May 2019 taking note of the 2019 Special 301 Report on Intellectual Property Protection. 

In this connection, the Ministry of Commerce 
had reported the findings in the abovementioned reports 
to the Cabinet. The Cabinet consequently instructed 
law enforcement agencies and the Ministry of 
Commerce, through the Department of Intellectual 
Property, to continue to take serious actions against 
intellectual property right infringements, both in the 
markets and on the websites, including by blocking 
channels for the transportation of infringing goods and 
coordinating with bodies or agencies that owned or 
were in charge of the areas and websites where 
infringing activities had taken place, in order to quickly 
achieve concrete results.4        

The Department of Intellectual Property itself 
reviewed its mission and placed more emphasis on 
suppressing infringements on the internet. It established 
an Online Infringement Suppression Group under its 
Intellectual Property Rights Enforcement Office to work 
alongside relevant agencies in the public and private 
sectors in suppressing infringements on the internet, 
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ปัญญาได้หารือและประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือก�าหนดแนวทางด�าเนินการร่วม
กันในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้ว 

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�าเนินการ
เพ่ือเสริมสร้างกลไกความร่วมมอืในการต่อต้านการละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ระหว่างเจ้าของสิทธิ
ในทรพัย์สนิทางปัญญากบัผูป้ระกอบการด้านอนิเทอร์เน็ต 
(Internet platforms) ทั้งในส่วนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Lazada และ Shopee) โซเชียลมีเดีย (Facebook) และ 
เสิร์ชเอนจนิ (Google) โดยได้มกีารจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งท�าให้เจ้าของ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้รับทราบถึงช่องทางใน 
การแจ้งหรือร ้องเรียนปัญหาต่อผู ้ประกอบการด้าน
อินเทอร์เน็ตแต่ละราย กรณีที่พบการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา และท�าให้มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
และมีการประชุมหารือร่วมกันเป็นระยะ 

อีกหนึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการป้องปราม 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
คือ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการป้องกัน
และปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ทัง้ในส่วน
กลางและส่วนภมิูภาค นอกจากนีไ้ด้ร่วมกบัภาคเอกชนและ
หน่วยงานต่างประเทศจัดอบรมและสัมมนาเพื่อแลก
เปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของกฎหมายและวิธีการ
ปฏบิตัใินการบงัคบัใช้กฎหมาย และร่วมกบัตวัแทนเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาจัดอบรมและสัมมนาเก่ียวกับวิธ ี
การตรวจสอบสินค้าปลอมและเลียนเคร่ืองหมายการค้า 

as well as to file motions to the court requesting the 
cessation of the dissemination or deletion of computer 
data which is a criminal offence under intellectual 
property law under Section 20 (3) of the Computer 
Crime Act B.E. 2550 (2007) and its amendment. The 
Department of Intellectual Property had already 
consulted and coordinated with the Ministry of Digital 
Economy and Society to jointly find the way to carry 
out this measure.      

In addition, the Department of Intellectual 
Property also sought to facilitate a mechanism for 
cooperation on combatting intellectual property 
infringements on the internet between right holders and 
internet platforms which covered e-commerce platforms 
(Lazada and Shopee), social media platform (Facebook) 
and search engine (Google). In this connection, a 
workshop was organised on 19 July 2019, and as a 
result, right holders were informed of the channels 
through which they could notify or make a complaint 
to each internet platform when an incident of intellectual 
property infringement had been found. The workshop 
also created a channel for communication, as well as 
leading to more dialogues. 

Another factor crucial to the success of 
combatting intellectual property infringements online 
and offline is the improvement in the performance of 
law enforcement agencies’ personnel. In this connection, 
the Department of Intellectual Property organised 
workshops on the prevention and suppression of 
intellectual property infringements both in the central 
and regional areas. Furthermore, the Department of 
Intellectual Property also collaborated with those in the 
private sector and its foreign counterparts in organising 
trainings and seminars which served as fora for 
information exchange and enhancing the knowledge 
and understanding of relevant authorities about the law 
and enforcement practices. It also cooperated with 
representatives of right holders in organising trainings 
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ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่
หน่วยงานต่างๆ เช่น กอ.รมน. จังหวัด ส�านักงานพาณิชย์
จังหวัด และกรมการปกครอง เป็นต้น 

สดุท้ายน้ี โดยทีผู่ค้้าและประชาชนบางส่วนอาจกระท�า
หรอืสนบัสนนุการกระท�าละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยที่
ไม่ได้ตัง้ใจหรอืไม่ทนัได้ค�านงึถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อ
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนผลกระทบโดยตรง
ต่อปัจเจกชนที่ได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีคุณภาพหรือที่เป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและสุขภาพ หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าสู่
เวบ็ไซต์ทีล่ะเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ซึง่หลายกรณมีคีวาม
เกีย่วข้องกบัการเผยแพร่ไวรสัคอมพวิเตอร์และมลัแวร์ หรอื
การชักน�าให้เด็กและเยาวชนกระท�าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือ
ผิดศีลธรรม ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ
ของผู้ค้าและประชาชนท่ีกระท�าหรือสนับสนุนการกระท�า
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความส�าคัญอย่างย่ิงยวด 
ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้ด�าเนนิการเพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจให้
แก่ประชาชนในการเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาและ
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนให้เป็นประโยชน์ ผ่าน
กจิกรรมต่างๆ อาท ิมหกรรมทรพัย์สนิทางปัญญา (IP Fair) 
ประจ�าปี กิจกรรมวิ่ง DIP Mini Marathon 2020 ภายใต้
แนวคิด ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ ของปลอม นิทรรศการ  
“ซื้อขายถูกใจ ใช่เลย” ซึ่งจัดร่วมกับศูนย์การค้าเอ็มบีเค 
เซ็นเตอร์ และกิจกรรมรณรงค์ไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งได้

and seminars on the determination of counterfeit goods, 
and assigned its staff to talk about intellectual property 
and the suppression on intellectual property infringements 
to various agencies, such as the Provincial ISOC, 
Provincial Commercial Offices and the Department of 
Provincial Administration.

Lastly, due to the fact some sellers and members 
of the public may be carrying out or assisting infringing 
activities without any intentions or considerations about 
the impact on the economy, trade and investment, or 
the harm on individuals which result from the use of 
bad quality or unsafe infringing goods, or from visiting 
websites that infringe intellectual property, which 
oftentimes distribute computer virus or malware, or are 
bad influence on children and youth. As a consequence, 
the adjustment of behaviour and perception of those 
sellers and members of the general public who are 
carrying out or assisting infringing activities is of crucial 
importance. In this regard, the Department of Intellectual 
Property and the relevant agencies have been carrying 
out public awareness and educational activities to 
promote respect for intellectual property rights and the 
utilization of their own creativity. These activities included 
the annual IP Fair; the DIP Mini Marathon 2020: Stop 
Piracy; the “Let’s Get Right” campaign, which was done 
in collaboration with the MBK Center shopping mall, 
and the campaign of the Provincial Commercial Offices 
nationwide against intellectual property infringements. 
Moreover, the Department of Intellectual Property also 
produced public relations materials and infographic on 
intellectual property law and enforcement, which were 
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มีการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิกเก่ียวกับ
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์และโซเชียล 
มีเดีย

จากนโยบายสูก่ารปฏบิตั ิภายใต้บริบทการเปลีย่นแปลง
ต่างๆ ทีก่ล่าวมาข้างต้น “การก้าวสูก่ารปรบัเปลีย่นเพือ่รองรบั
การเปลี่ยนแปลง” โดยรู้เท่าทันสถานการณ์การละเมิด
ทรพัย์สนิทางปัญญาอย่างรอบด้าน เป็นสิง่ทีก่รมทรพัย์สิน
ทางปัญญา ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา จะด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง และ
พร้อมทีจ่ะผลกัดนัเป้าหมายการท�างานร่วมกบัภาคทุกส่วน 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าระบบทรพัย์สนิทางปัญญาของประเทศไทย
จะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

distributed through different channels, especially online 
and social media.   

From policy to practice in the context of change 
as outlined above, “transitioning into change” with the 
awareness of the situations surrounding intellectual 
property infringements is therefore something that the 
Department of Intellectual Property, as the country’s 
main agency that is responsible for matters relating 
intellectual property, will continue to carry out. The 
Department of Intellectual Property stands ready to 
work with all sectors in reaching its goals, so as to 
ensure a concrete and sustainable development of 
Thailand’s intellectual property system.
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บาท (Baht)

สินทรัพย์ Assets
 สินทรัพย์หมุนเวียน Current assets
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents  22,937,458.76 
  ลูกหนี้ระยะสั้น Short-term receivables  2,099,572.21 
  วัสดุคงเหลือ Inventories  698,709.18 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน Total current assets  25,735,740.15 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Fixed assets
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) Property, Plants and Equipment (Net)  65,941,926.28 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) Intagible assets  29,753,509.49 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Total fixed assets  95,695,435.77 
รวมสินทรัพย์ Total assets  121,431,175.92 

หนี้สิน Liabilities
 หนี้สินหมุนเวียน Current liabilities
  เจ้าหนี้ระยะสั้น Accounts payable  8,407,664.24 
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 
  Short-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

 2,458,034.21 

  เงินรับฝากระยะสั้น Short-term deposits  17,223,861.41 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น Other current liabilities  241,415.68 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน Total current liabilities  28,330,975.54 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-current liabilities
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
  Long-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

 929,000.29 

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
  Long-term cash advance from government

 1,000,000.00 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน Total non-current liabilities  1,929,000.29 
รวมหนี้สิน Total liabilities  30,259,975.83 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Net assets/Capital  91,171,200.09 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Net assets/Capital
 ทุน Capital  17,206,087.24 
 รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
 Surplus (deficit) of income after accumulated expenses

 73,965,112.85 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Total Net assets/Capita  91,171,200.09 

งบแสดงฐานะการเงิน  Financial Statement
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562  As of 30th September 2019
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บาท (Baht)

รายได้ Income
 รายได้จากงบประมาณ Income from government appropriation  421,638,778.36 
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ Income from sale and services  75,595.00 
 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค Income from subsidies and donations  489,263.40 
 รายได้อื่น Other Income 0.00
รวมรายได้ Total income  422,203,636.76 

ค่าใช้จ่าย Expenses
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร Personnel expense  193,643,637.49 
 ค่าบำาเหน็จบำานาญ Gratuities and pensions  41,174,329.99 
 ค่าตอบแทน Training expense  368,014.00 
 ค่าใช้สอย Overhead cost  156,501,498.44 
 ค่าวัสดุ Supplies  7,455,101.36 
 ค่าสาธารณูปโภค Utilities  11,643,375.09 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย Depreciation and amortization  34,125,574.07 
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 
 Expense related to subsidies and donations

 885,064.50 

 ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses  319,938.31 
รวมค่าใช้จ่าย Total expense  446,116,533.25 

รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
Surplus (deficit) of income after expenses (before cost of capital)

(23,912,896.49)

รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
Surplus (deficit) of income after net expenses 

(23,912,896.49)

งบรายได้และค่าใช้จ่าย  Revenue and Expense Statement
สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  For the Financial Year Ending on 30th September 2019
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 หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

งบประมาณรายจ่าย
Budget

พ.ศ. 2562 
A.D. 2019

พ.ศ. 2563 
A.D. 2020

1. งบบุคลากร Personnel  159,192,500  165,749,600 

2. งบด�าเนินงาน Operating Budget  50,483,900  49,974,900 

3. งบลงทุน Investment Budget  77,907,400  41,038,700 

4. งบเงินอุดหนุน Supporting Budget  2,009,500  1,757,000 

5. งบรายจ่ายอ่ืน Other Expenses  86,055,100  118,928,500 

รวม  Total  375,648,400  377,448,700 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี  
Budget
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หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

ประเภทรายได้
Type of Revenue

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

พ.ศ. 2562
A.D. 2019

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  Registered Fee 528.007 621.584 686.418 759.420 881.920

2. ค่าหนังสือราชการและอ่ืนๆ  Booklets and Others 1.329 2.102 0.557 0.439 0.350

รวม  Total 529.336 623.686 686.975 759.859 882.270

รายได้
Revenue

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

พ.ศ. 2562
A.D. 2019

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

รายได้
Revenue

งบประมาณ
Budget

529.336 319.986 623.686 307.936 686.975 452.847 759.859 376.797 882.270 375.648

 
รายได้เปรียบเทียบกับงบประมาณ
Revenue & Budget
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ปี 
year

จํานวน : คําขอ 
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

จํา
นว

นก
าร

ยื่น
ขอ

  A
pp

lic
at

io
n

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention

ไทย  Thai 1,029 1,098 979 904 821 6.7 -10.8 -7.7 -9.2

ต่างชาติ 
Foreigner

7,138 6,722 6,886 7,245 7,351 -5.8 2.4 5.2 1.5

รวม  Total 8,167 7,820 7,865 8,149 8,172 -4.2 0.6 3.6 0.3

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

Design

ไทย  Thai 3,162 3,566 3,698 4,044 3,541 12.8 3.7 9.4 -12.4

ต่างชาติ 
Foreigner

1,299 1,357 1,424 1,425 1,752 4.5 4.9 0.1 22.9

รวม  Total 4,461 4,923 5,122 5,469 5,293 10.4 4.0 6.8 -3.2

สิทธิบัตรรวม
Total Patent

ไทย  Thai 4,191 4,664 4,677 4,948 4,362 11.3 0.3 5.8 -11.8

ต่างชาติ 
Foreigner

8,437 8,079 8,310 8,670 9,103 -4.2 2.9 4.3 5.0

รวม  Total 12,628 12,743 12,987 13,618 13,465 0.9 1.9 4.9 -1.1

จํา
นว

นก
าร

จด
ทะ

เบ
ียน

  G
ra

nt
ed

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์
Invention

ไทย  Thai 62 61 88 128 172 -1.6 44.3 45.5 34.4

ต่างชาติ 
Foreigner

1,302 1,777 2,992 3,690 2,949 36.5 68.4 23.3 -20.1

รวม  Total 1,364 1,838 3,080 3,818 3,121 34.8 67.6 24.0 -18.3

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

Design

ไทย  Thai 2,090 2,103 2,092 2,250 1,841 0.6 -0.5 7.6 -18.2

ต่างชาติ 
Foreigner

1,621 1,652 1,469 1,377 1,289 1.9 -11.1 -6.3 -6.4

รวม  Total 3,711 3,755 3,561 3,627 3,130 1.2 -5.2 1.9 -13.7

สิทธิบัตรรวม
Total Patent

ไทย  Thai 2,152 2,164 2,180 2,378 2,013 0.6 0.7 9.1 -15.3

ต่างชาติ 
Foreigner

2,923 3,429 4,461 5,067 4,238 17.3 30.1 13.6 -16.4

รวม  Total 5,075 5,593 6,641 7,445 6,251 10.2 18.7 12.1 -16.0

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนสิทธิบัตร
Statistics of Patent Application and Granted
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สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
Statistics of Petty Patent Application and Granted

ปี 
year

จํานวน : คําขอ 
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

จํานวนการยื่นขอ
Application

ไทย  Thai 2,003 2,391 2,335 2,832 3,170 19.4 -2.3 21.3 11.9

ต่างชาติ 
Foreigner

161 230 182 137 140 42.9 -20.9 -24.7 2.2

รวม  Total 2,164 2,621 2,517 2,969 3,310 21.1 -4.0 18.0 11.5

จํานวน
การจดทะเบียน

Granted

ไทย  Thai 1,436 1,195 1,038 1,248 919 -16.8 -13.1 20.2 -26.4

ต่างชาติ 
Foreigner

124 93 117 124 91 -25.0 25.8 6.0 -26.6

รวม  Total 1,560 1,288 1,155 1,372 1,010 -17.4 -10.3 18.8 -26.4

พ.ศ. 2558
A.D. 2015
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พ.ศ. 2559
A.D. 2016
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พ.ศ. 2560
A.D. 2017
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พ.ศ. 2562
A.D. 2019
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สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จำาแนกตามประเภท
Statistics of Trademark Classified by Type

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จำาแนกตามจำาพวก
Statistics of Trademark Application by Classes

ปี 
year

จํานวน : คําขอ 
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

จํานวนการยื่นขอ
Application

ไทย  Thai 33,347 38,784 26,514 28,138 26,698 16.3 -31.6 6.1 -5.1

ต่างชาติ 
Foreigner

18,997 12,829 16,197 19,108 21,484 -32.5 26.3 18.0 12.4

รวม  Total 52,344 51,613 42,711 47,246 48,182 -1.4 -17.2 10.6 2.0

จํานวน
การจดทะเบียน

Granted

ไทย  Thai 11,247 19,320 19,077 15,360 14,015 71.8 -1.3 -19.5 -8.8

ต่างชาติ 
Foreigner

9,930 16,491 18,183 12,456 10,449 66.1 10.3 -31.5 -16.1

รวม  Total 21,177 35,811 37,260 27,816 24,464 69.1 4.0 -25.3 -12.1

สถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Statistics of Trademark Application and Registration
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สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
IP Statistics

วรรณกรรม  Literary นาฎกรรม  Dance ศิลปกรรม  Artistic

ดนตร�กรรม  Musical โสตทัศนวัสดุ  Audiovisual ภาพยนตร�  Cinematographic

สิ่งบันทึกเสียง  Sound Recording แพร�เสียงแพร�ภาพ  Broadcasting อี่นๆ  Others 

พ.ศ. 2558
A.D. 2015

พ.ศ. 2559
A.D. 2016

พ.ศ. 2560
A.D. 2017

พ.ศ. 2561
A.D. 2018

พ.ศ. 2562
A.D. 2019
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15,909 15,012 12,094 10,779 7,635

ปี 
year

จํานวน : คําขอ 
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

วรรณกรรม  Literary 2,517 2,169 1,847 2,031 1,704 -13.8 -14.8 10.0 -16.1

นาฎกรรม  Dance 0 4 3 4 7 - -25.0 33.3 75.0

ศิลปกรรม  Artistic 5,840 4,413 3,963 3,546 2,286 -24.4 -10.2 -10.5 -35.5

ดนตรีกรรม  Musical 6,324 7,208 5,411 4,438 3,338 14.0 -24.9 -18.0 -24.8

โสตทัศนวัสดุ  Audiovisual 1054 1004 758 708 224 -4.7 -24.5 -6.6 -68.4

ภาพยนตร์  Cinematographic 54 54 14 14 18 0.0 -74.1 0.0 28.6

ส่ิงบันทึกเสียง  Sound Recording 102 128 41 29 52 25.5 -68.0 -29.3 79.3

แพร่เสียงแพร่ภาพ  Broadcasting 0 0 0 0 0 - - - -

อี่นๆ  Others 18 32 57 9 6 77.8 78.1 -84.2 -33.3

รวม  Total 15,909 15,012 12,094 10,779 7,635 -5.6 -19.4 -10.9 -29.2

สถิติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
Statistics of Copyrights Notification classified by Work
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ปี 
year

จํานวน : คําขอ 
Unit : Number

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

จำานวนการยื่นขอ
Application

ไทย  Thai 15 17 19 18 27 13.3 11.8 -5.3 50.0

ต่างชาติ 
Foreigner

2 3 4 2 2 50.0 33.3 -50.0 0.0

รวม  
Total

17 20 23 20 19 17.6 15.0 -13.0 -5.0

จำานวน
การขึ้นทะเบียน
Registration

ไทย  Thai 7 12 9 19 12 71.4 -25.0 111.1 -36.8

ต่างชาติ 
Foreigner

0 1 4 0 1 - 300.0 -100.0 -

รวม  
Total

7 13 13 19 19 85.7 0.0 46.2 0.0

สถิติการยื่นคำาขอขึ้นทะเบียน และจำานวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Statistics of the Application and Registration of Geographical Indication
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ต�างชาติ 
Foreigner

ไทย  
Thai

ต�างชาติ 
Foreigner

ไทย  
Thai

จำนวนการยื่นขอ  Application จำนวนการจดทะเบียน  Granted
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www.ipthailand.go.th

facebook.com/ipthailand

ipthailand.go.th
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www.ipthailand.go.th  Hotline 1368

กรมทรัพย�สินทางป�ญญา  กระทรวงพาณิชย�
Department of Intellectual Property  
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