
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ ภายใตแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตรกระทรวงฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หนวยงาน : กรมทรัพยสินทางปญญา 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
------------------------------------- 

แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล 
ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูความเปนมืออาชีพ  

สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค (โดยสรุป): เพ่ือขับเคลื่อนการ
นําผลงานทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน
ใน เชิ งพาณิ ชย  และสงเส ริมสนับสนุนให
ผูประกอบการไทยสามารถนํ าทรัพยสิน                  
ท างป ญ ญ า เป น เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารส ร า ง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ 
งบประมาณ:  17.50 ลานบาท 
ตั วชี้ วั ด : มู ล ค า สิ น ค าแล ะบ ริ ก ารข อ ง
ผูประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ไดรับ
ก า ร พั ฒ น าด า น ท รัพ ย สิ น ท างป ญ ญ า                          
30 ลานบาท 
ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 ถึง 
เดือนพฤศจิกายน 2563 
กลุ ม เป าหม าย : ผู ป ระกอบ การ  SMEs                       
นักประดิษฐ นักวิจัยไทย และนักธรุกิจไทย  
พ้ืนท่ีดําเนินงาน (ระบุจังหวดั/สถานที่) : 
สวนกลาง กรุงเทพมหานคร 
 
 

1. ผลการดําเนินการ 
 1) บริการใหคําปรึกษาแนะนําทรัพยสินทางปญญา และการสืบคนขอมูลสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ และการวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีจากฐานขอมูลสิทธิบัตรทั่วโลก ภายใตศูนย
พัฒนาผูประกอบการด านทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม (IDE Center) เพื่อ ให
ผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)                
นักประดิษฐ นักวิจัยไทย จํานวน 712 คน เขาถึงและใชประโยชนฐานขอมูลทรัพยสิน                  
ทางปญญาในการสรางธุรกิจ ไปสูการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญาและนวัตกรรมใหตรงตาม
ความตองการของตลาด และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการของไทยอยางยั่งยืน   
     2) เชาฐานขอมูลสิทธิบัตรท่ัวโลก พรอมซอฟตแวรที่ทันสมัย (PatSnap) เพ่ือใหเกิดการ
นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑสูการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
จํานวน 10 User โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย นักวิจัย ผูประกอบการ มีความประสงค
เขามาใชฐานขอมูลเพ่ือใชประโยชนตองานวิจัยและการดําเนินธุรกิจ 
      3) จัดทําบทวิเคราะหแนวโนม “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
(Technology Trend Analysis for sustainable development with Smart AgriTech) 
เพ่ือใหเกษตรกรไทยใชเปนแนวทางการพัฒนาและตอยอดเครื่องมือทางการเกษตรดวย
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) รวมท้ังปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลสิทธิบัตรท่ีมีการยื่นขอรบั
ความคุมครองสิทธิบัตร ระหวางป พ.ศ. 2562 – 2563 ในบทวิเคราะห 3 เรื่อง ไดแก         
(1 ) เรื่อ ง  “ เทคโน โลยีพลั งงานทดแทน เพ่ื ออนาคตที่ ยั่ งยืน ” (Renewable Energy 
Technology Trend Analysis for Sustainable Future) / (2) เร่ือง “เทคโนโลยีบรรจุ
ภั ณ ฑ เ พ่ื อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ”  (Sustainable Material Technology Trend Analysis for 
Packaging) / (3) เร่ือง “เทคโนโลยีอาหารสําหรับผูปวยกลุมโรคไมติดตอ” (Food-Tech 
Insight For Non-Communicable Diseases (NCDs)) เพ่ื อ ให ท ราบ ถึ ง เท ค โน โล ยี ท่ี ม ี         

1. ผลการใชจายงบประมาณ  
     จํานวน 6.5923 ลานบาท 
2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  
   
3. ความกาวหนาการดําเนินงาน        
ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 37.67 
     
หมายเหตุ 
กรมฯ โอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2563 ในโครงการพัฒนา
วสิาหกิจฯ จํานวน 3.00 ลานบาท โดย
มีงบประมาณหลังโอนงบประมาณตาม 
พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ เปนจํานวน 
14.50 ลานบาท 
 



-2- 
 

สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
ผูประดิษฐขึ้นใหมและมีการยื่นขอรับความคุมครองสิทธบิัตรในปจจุบัน  
     4) อยูระหวางดําเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจรายยอยใหประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพดวย
ทรัพยสินทางปญญา ในกิจกรรมการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑดวยทรัพยสินทางปญญา 
(ผลิตภัณฑดาน BCG) ซึ่งมีกลุมเปาหมายประกอบดวย ผูประกอบการ SMEs,ผูประกอบการ
จากสภาหอการคา,ผูประกอบการจากสภาอุตสาหกรรม,ผูประกอบการจาก สวทน, 
ผูประกอบการ สวทช โดยเปดรับสมัครผูท่ีสนใจเขาสูกระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑไมนอย
กวา 60 ผลิตภัณฑ  และดําเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ  คร้ังที่  1 คัดเลือกให เหลือ 40 
ผลิตภัณฑ เพ่ือเขารวมฝกอบรมพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑดวยทรัพยสินทางปญญาผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสภายใตหลักสูตรตางๆ เชน (1) ความรูเบื้องตนดานทรัพยสินทางปญญา (2) 
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส (E-Filing) (3) การคิดสรางสรรค
นวัตกรรมหรือพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ (4) ฝกปฏิบัติ (workshop) ในการสรางสรรคความคิด
ใหม ๆ (5) สืบคนขอมูลจากเอกสารสิทธิบัตรและการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑพรอมฝก
ปฏิบัติ (workshop) (6) ชองทางการตลาดออนไลน เชน เว็บไซต IP Mart เปนตน และ       
คัดกรองผูเขารวมโครงการ คร้ังท่ี 2 โดยใหนําเสนอผลงานผลิตภัณฑท่ีตองการพัฒนาฯ        
ใหเหลือจํานวน 20 ผลิตภัณฑ เพ่ือเขารับการฝกอบรมดานการออกแบบผลิตภัณฑและพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑ/ พรอมจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (prototype) และการประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทางปญญา ซึ่งการดําเนินกิจกรรมดังกลาว มีทีมผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาแนะนําดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ /เคร่ืองหมายการคา แบบผลิตภัณฑ          
ในรูปแบบ 3D การกําหนดสวนประกอบของผลิตภัณฑ การหากรรมวิธีการผลิต การเลือก
วัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (prototype) พรอมจัดทําแผนพัฒนา
ตอยอดผลิตภัณฑ (1 ผลิตภัณฑ ตอ 1 แผน) รวม 20 แผน และนําไปสูการประเมินมูลคา
ผลงานทรัพยสินทางปญญาและเขารวมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และมอบรางวัล
ใหผูเปนเจาของผลิตภัณฑ จํานวน 20 ผลิตภัณฑ ซึ่งการดําเนินกิจกรรมดังกลาวคาดวาจะแลว
เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 
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สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
 
2. ปญหา อปุสรรค / แนวทางแกไข 
     เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สงผล

ใหกรมทรัพยสินทางปญญา มีความจําเปนตองปรับขอบเขตของงานตามโครงการในสวน
แผนงาน/กิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางองคความรูดานทรัพยสินทางปญญา
และพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนรูปแบบการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน อาทิ การอบรมผานระบบออนไลน เปนตน  
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แผนงานตามยุทธศาสตร :  เกษตรสรางมูลคา 
    ชื่อโครงการ : 1. โครงการสรางเครือขายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค (โดยสรุป):  
  เพ่ือสรางงาน สรางรายได รักษาฐานรายได
เดิมและสรางฐานอนาคตใหมให เกษตรกรมี
รายไดสูงขึ้น ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ 
กระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน โดย
การสงเสริมและคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
(Geographical Indication: GI) ใหเปนแตมตอ 
ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรอัตลักษณ                
พ้ืนถิ่นและภูมิปญญาทองถ่ินของไทยท้ังใน
ตลาดในประเทศและตางประเทศ  
งบประมาณ: 33.40 ลานบาท 
ตัวชี้วัด: มูลคาทางการคาสินคาสิ่งบงชี้ทาง
ภู มิ ศ า ส ต ร  (GI)  ที่ ไ ด รั บ ก า ร ส ง เส ริ ม                                 
40 ลานบาท (ปรับตัวชี้วัดลงเปน 25 ลาน
บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 ถึง 
กันยายน 2563 
ก ลุ ม เป า ห ม า ย : เ ก ษ ต ร ก ร  ผู ผ ลิ ต 
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  แ ล ะ
ผูประกอบการสินคา GI 
พ้ืน ท่ีดํ าเนินงาน (ระบุ จังหวัด/สถานที่ ):                     
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  
 

1. ผลการดําเนินการ  
สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน สรางงาน สรางรายไดใหเกษตรกร 

ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน และชวยใหเกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก โดยการสงเสริมและ
คุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indications: GI) สงผลใหปจจุบันมีสินคา GI 
ไทย รวมทั้งหมด 134 สินคา จาก 76 จังหวดั สรางมูลคาการตลาดกวา 5,386 ลานบาท  

1) ขึ้นทะเบียน GI ไทย เพิ่มอีก 18 สินคา อาทิ ขาวไรดอกขาพังงา มะพราวทับ
สะแก กลวยหอมทองปทุม ผาหมอหอมแพร สมโอทองดีบานแทน มะขามเทศเพชรโนนไทย 
มะพราวน้ําหอมบางคลา และโองมังกรราชบุร ีเปนตน 

2) จัดหาชองทางการจําหนายสินคา GI ทั้งตลาด Online และ Offline สรางรายได   
ใหเกษตรกรและทองถ่ินชุมชน อาทิ (1) จัดทํา MOU กับบริษัท ทเวนตี้โฟรชอปปง จํากัด 
ในเครือบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เพื่อขยายชองทางการจําหนายสินคา GI ผาน       
เว็บไซด ShopAt24 สรางรายไดกวาเดือนละ 100,000 บาท ใหกับสินคา GI นํารอง 6 
รายการ ไดแก ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน กาแฟดอยตุง ขาวหอม
มะลิทุงกุลารองไห ผาครามธรรมชาติสกลนคร และศิลาดลเชียงใหม (2) จัดงานตลาดนัด GI 
รวม 10 ครั้ง /งาน GI Fest รวม 2 คร้ัง/ งานมหกรรม 100 ป พาณิชยรวมใจ ฝาภัย Covid 

19 สามารถสรางรายไดใหผูประกอบการสินคา GI กวา 8.50 ลานบาท (3) ผลิตและ

เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ ในรูปแบบ VTR เชื่อมโยงแหลงผลิตสินคา GI กับการทองเท่ียว
ชุมชน ผานรายการ innolife เปดความคิดสะกิดไอเดีย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน ททบ.5     
ในสินคา GI จํานวน 10 รายการ อาทิ ปลาดุกราทะเลนอยพัทลุง มังคุดคีรีวง ทุเรียนในวง
ระนอง สัมโอนครชัยศรี ลิ้นจ่ีบางขุนเทียน สมบางมด และผาไหมเก็บบานเมืองหลวง เปนตน 
รวมทั้งผลิตสื่อสิ่ งพิมพหนังสือ GI Thailand 111 สินคา 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย) เพ่ือเปนสื่อกลางเผยแพรประชาสัมพันธสินคา GI ไทย ใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน และ 
(4) พัฒนาบรรจุภัณฑสินคา GI สรางมูลคาเพิ่มใหสินคา GI จํานวน 10 สินคา ไดแก กลวย
ตากบางกระทุมพิษณุโลก ผาไหมยกดอกลําพูน สังคโลกสุโขทัย ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ 

1. ผลการใชจายงบประมาณ  
     จํานวน 24.247 ลานบาท 
2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  
    มูลคาทางการคาสินคาส่ิงบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรที่ไดรับการสงเสริม จํานวน  
24.8235 ลานบาท 
3. ความก าวหน าการดํ าเนิ น งาน                      
ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 100  

(ประมาณการเนื้องานคิดเปนรอยละ) 
     
หมายเหตุ 
กรมฯ โอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2563 ในโครงการสราง
เครือขายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
จํานวน 7.30 ลานบาท มงีบประมาณ
หลังโอนงบประมาณตาม พ.ร.บ.โอน
งบประมาณฯ เปนจํานวน 26.10 ลาน
บาท 
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สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ แหวสุพรรณ มะพราวน้ําหอมบานแพว ขาวฮางหอมทองสกล    
ทวาป เนื้อโคขุนโพนยางคาํ ขาวหอมมะลิอุบลราชธานี และปลากุเลาเค็มตากใบ 

นอกจากน้ี เพ่ือรองรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กระทรวงพาณิชย ไดจัดทําชองทางชวยเหลือเกษตรกรไทยและชุมชนทองถิ่น โดยการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูบริโภคเขาถึงและเลือกซื้อสินคา GI ไดโดยตรงจากเกษตรกรไทย 
กวา 90 ราย สรางรายไดใหเกษตรกรกวา 18 ลานบาท ผานชองทางออนไลน Facebook 
GI Thailand ของกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อรวมใจ ชวยสินคา GI ไทย พนภัยโควิด 
โดยเฉพาะสินคาเกษตร กวา 40 รายการ อาทิ สับปะรดหวยมุน ลิ้นจ่ีแมใจพะเยา มะขาม
หวานเพชรบูรณ ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ปลากุเลาเค็มตากใบ 
และกาแฟเมืองกระบ่ี เปนตน โดยมีผูสนใจเขาชมสินคา GI กวา 2 ลานคร้ัง ในระยะเวลา 
30 วนั 

3) ลงพ้ืนที่สงเสริมใหจังหวัดจัดทําคําขอขึ้นทะเบียน GI เพ่ิมอีก 7 สินคา ไดแก มังคุด
คีรีวง พริกไทยปะเหลียน มะมวงหนองแซง เผือกหอมบานหมอ พุทราน้ํานม ผาไหมปกธงชัย 
และมันแกวบรบือ และผลักดันสินคา GI ไทยที่มีศักยภาพใหไดรับการคุมครองในตางประเทศ
เพ่ิมอีก 5 สินคา ใน 2 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย 3 สินคา (ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ขาว
สังขหยดเมืองพัทลุง และสมโอทับทิมสยามปากพนัง) และจีน 2 สินคา (ทุเรียนปราจีนและ
มะพราวน้ําหอมราชบุรี) 

4) ลงพื้นที่ผลักดันใหจังหวัดจัดทําระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินคา GI 
รวม 12 สินคา อาทิ ทุเรียนสาลิกาพังงา กาแฟเทพเสด็จ ลิ้นจ่ีบางขุนเทียน มะขามหวาน
เพชรบูรณ และขาวหอมมะลิสุรินทร เปนตน 

5) ลงพ้ืนที่สรางความรูความเขาใจในความสําคัญของสินคา GI พรอมใหคําปรึกษา
เก่ียวกับการข้ึนทะเบียน GI กับเกษตรกร ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ รวม 1,200 ราย จาก 11 จังหวัด ไดแก พัทลุง นครศรีธรรมราช นครสวรรค 
นครปฐม ขอนแกน ระยอง สงขลา สุพรรณบุร ีบึงกาฬ ยโสธร และสระบุร ี

 

2. ปญหา อุปสรรค / แนวทางแกไข  
     เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) สงผลใหกรมทรัพยสินทางปญญา มีความจําเปนตองปรับขอบเขตของงานตามโครงการ                    
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สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
ในสวนแผนงาน/กิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะการลงพ้ืนที่ท้ังการจัดทําคําขอขึ้นทะเบียน GI               
การจัดทําระบบควบคุมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคา GI ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
และการจัดกิจรรม (Event) ที่ มี การจางผู จัด กิจกรรม(Organizer) เป นต น  จนกวา
สถานการณจะคลี่คลาย         
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แผนงานตามยุทธศาสตร :  การสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนและสงเสริมการใชประโยชนเชิงพาณชิย 

สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค  ( โด ย ส รุ ป ) : เ พ่ื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาใหสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และสงเสรมิให
เกิดการสรางสรรค ตลอดจนบูรณาการการ
ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งรณรงค
สรางจิตสํานึกในการเคารพสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาใหกับทุกภาคสวน 
งบประมาณ:  100.34 ลานบาท 
ตัวชี้วัด: การรับจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา จํานวน 35,000 คาํขอ 
ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563 
กลุมเปาหมาย: นักประดิษฐ นักวิจัย นัก
ธรุกิจ ผูประกอบการ และประชาชนทั่วไป 
พ้ืน ท่ีดําเนินงาน (ระบุ จังหวัด/สถานที่ ):                         
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ 

1. ผลการดําเนินการ   
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

1) พัฒนาศักยภาพนายทะเบียนเครื่องหมายการคาและผูตรวจสอบสิทธิบัตร พรอม
ทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง สงผลใหการรับจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา ประเภทเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร รวมทั้งหมด 36,293 คําขอ 
คิดเปนรอยละ 54.51 ของจํานวนคําขอยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท้ังหมด 66,580 
คําขอ  

2) พัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส(e-Filing)   
อยางเต็มรูปแบบ ผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา (http:// www.ipthailand.go.th) 
โดยมีผูยื่นคําขอเครื่องหมายการคาและสิทธบิัตรรวมท้ังหมด 66,580 คําขอ  

3) การเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา โดยจางบุคลากร
ภายนอกชวยงานสนับสนุนนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคาและผูตรวจสอบสิทธิบัตร อาทิ 
การนําเขาขอมูลคําขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การชวยตรวจคนและตรวจสอบคําขอ
เบ้ืองตน และขอมูลการประกาศโฆษณา กวา 428,000 คําขอ            
      นอกจากนี้ ยังอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจางระบบสํารองขอมูลทรัพยสินทาง
ปญญาใหเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC การแปลรายการสินคา
หรือบริการคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ และการจัดพิธีทําลายของ
กลางคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่คดีถึงท่ีสุดแลว  

4) จัดทําระบบการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิออนไลนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) 
ผานเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา (copyright.ipthailand.go.th) และการขอรับหนังสือ
แสดงการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ในรปูแบบไฟลดิจิทัล (e-Certificate) โดยเปดใชระบบเม่ือวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2563 เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนเจาของผลงานลิขสิทธิ์สามารถเขาถึง
บริการคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์ไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ปจจุบันมีประชาชนแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ออนไลนจํานวน 2,427 คําขอ (ตั้งแตเปดระบบจนถึง 30 กันยายน 2563) คิดเปน
รอยละ 50 ของจํานวนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ทั้งหมด 4,971 คําขอ (ในชวงเวลาเดียวกัน) 

1. ผลการใชจายงบประมาณ  
    จํานวน 67.1559 ลานบาท 
2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  
    รั บ จ ด ท ะ เบี ย น ท รั พ ย สิ น                         
ทางปญญา จํานวน 36 ,291      
คําขอ 
3. ความกาวหนาการดําเนินงานใน
ภาพรวม คิดเปนรอยละ 100  
(ประมาณการเน้ืองานคิดเปนรอยละ) 
   
หมายเหตุ 
กรมฯ โอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2563 ใน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจด
ทะเบียนและสงเสริมการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยจํานวน 
9.488 ลานบาท มีงบประมาณ
หลังโอนงบประมาณตาม พ.ร.บ.
โอนงบประมาณฯ เปนจํานวน 
90.8612 ลานบาท 
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สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
5) การฝกอบรมผูตรวจสอบสิทธิบัตรของสํานักงานสิทธิบัตรญี่ปุน (IPO) ระหวางวันที่ 

18 - 22 พฤศจิกายน 2562 มีผูเขารวม 60 คน โดย JPO สงผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมผู
ตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญาเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาเทคโนโลยีเภสัช
ภัณฑ (Pharmaceutical Technology) และเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI Technology) 
ทําใหผูตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญาไดเสริมสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในสาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ (Pharmaceutical Technology) และเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI 
Technology) สามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบสิทธิบัตร
ในเชิงลึกไดมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

6) จัดสัมมนาระดับประเทศวาดวยการยื่นขอรับความคุมครองสิทธิบัตรผานระบบ 
PCT ระหวางวันท่ี 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมทรัพยสินทางปญญา มีผูเขารวม 65 คน 
เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการขอรับความคุมครองสิทธิบัตรผานระบบ PCT 
และการบริหารจัดการคําขอ การใชประโยชนจากระบบ ePCT และการประกาศโฆษณา
ระหวางประเทศ รวมถึง การใชบริการออนไลน ใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในกองสิทธิบัตร 
สํานักกฎหมาย และสํานักบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา ไดรับทราบเก่ียวกับข้ันตอนการ
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรผานระบบ PCT เครื่องมือตางๆ ของ WIPO เพ่ือการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการกับประชาชนมีคุณภาพและระบบการบริการของไทยและระหวางประเทศสอดคลอง
เชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ                    
2) การปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

1) ออกประกาศ เรื่อง การแจงขอมูลตัวแทนดําเนินคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ เม่ือวันท่ี 25 
ธันวาคม 2562 โดยขอความรวมมือใหตัวแทนรับมอบอํานาจดําเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ มาแจง
ขอมูลการเปนตัวแทนฯ โดยตัวแทนฯ จะไดรับความสะดวกในกระบวนการของการดําเนินคดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนของพนักงานสอบสวนที่ไดเพ่ิมความเขมงวดในการตรวจสอบ
เอกสารความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจ ท้ังนี้ เพ่ือใหตรวจสอบขอมูล
ตัวแทนรับมอบอํานาจไดอยางสะดวกและรวดเร็ว กรมทรัพยสินทางปญญาไดนําเทคโนโลยี 
QR Code มาประยุกตใช โดยพนักงานสอบสวนและประชาชนทั่วไปสามารถใชโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟน สแกน QR Code ที่บัตรตัวแทน ซึ่งจะปรากฏขอมูลตางๆ อาทิ รายละเอียดของ
ตัวแทนรับมอบอํานาจ ผูมอบอํานาจจนถึงเจาของลิขสิทธิ์ ตลอดจนทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
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สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
ผลงานลิขสิทธิ์ วันหมดอายุของหนังสือมอบอํานาจ 
 2) ผลักดันใหสหรัฐอเมริกายังคงประกาศสถานะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ของไทย ภายใตกฎหมายการคาสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) อยูในบัญชี
ประเทศที่ตองจับตามอง (Watch List: WL) ตอไป โดยสหรัฐฯ ไดแสดงความพอใจตอนโยบาย
และผลการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของไทย ดังนี้  
   (1) การบูรณาการการทํางานระหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ภายใตกลไก
ของคณะกรรมการ นโยบายทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน 
และอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาทางปญญา โดยมีพลเอกประวิตร 
วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน สงผลใหการประสานงานในเร่ืองทรัพยสินทาง
ปญญาระหวางหนวยงานภาครัฐเปนไปอยางราบรื่น 
  (2) การปองปรามการละเมิดเครื่องหมายการคาและลิขสิทธิ์อยางตอเนื่อง 
รวมท้ังการเผยแพรสถิติการจับกุมผานชองทางออนไลน และการจัดกิจกรรมรณรงคและสราง
ความตระหนักรูดานทรัพยสินทางปญญาในหลากหลายรูปแบบ 
  (3) การเสนอแกไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ในสวนท่ีเก่ียวกับการยกระดับการคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียงในสภาพแวดลอม
ดิจิทัล  และการเตรียมการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยลิขสิทธิ์ขององคการการคาโลก 
(WIPO Copyright Treaty :WCT)  
  (4) การเสนอแกไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการจดทะเบียนและเตรียมการเขาเปนภาคีความตกลงกรุงเฮกวา
ดวยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมระหวางประเทศ (Hague 
Agreement) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ   
            3) จัดการประชุมรับฟงความเห็นภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน และ
สาธารณรัฐเกาหลี เร่ืองการคุมครองและการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของไทย 
ณ กระทรวงพาณิชย มีผูเขารวม 283 คน เพ่ือรับฟงความเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
การคุมครองและปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของไทย โดยกรมฯ ไดใหขอมูลเก่ียวกับ
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สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
พัฒนาการดานทรัพยสินทางปญญาของไทยแกภาคเอกชนสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ ปุน 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ในหลายดาน เชน (1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  23 
มิถุนายน 2563 เก่ียวกับการแกไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
การกวดขันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาท้ังในทองตลาดและอินเทอรเน็ต 
รวมท้ังการดําเนินการเพื่อระงับการละเมิดทรัพยสินทางปญญาบนอินเทอรเน็ตหรือลบ
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งศาลภายใต
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพ่ิมเติม  (2) สถานการณปรับปรุงแกไขกฎหมายลิขสิทธ์ิและกฎหมายสิทธิบัตร (3) การ
พัฒนาปรับปรุงระบบการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เชน การตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตร และการจัดทําคูมือการพิจารณารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา (3) การสรางความตระหนักรูเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา เชน กิจกรรม
เดิน-ว่ิง “DIP Mini Marathon 2020: Stop Piracy ไมซื้อ ไมขาย ไมใชของปลอม” และ
กําหนดการจัดงาน IP Fair ประจําป 2563 เปนตน 
 4) บูรณาการการทํางานรวมกันกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังพลเรือน ทหาร ตํารวจ 
ตลอดจนหนวยงานบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญา อาทิ กอ.รมน. สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กรมศุลกากร (กํากับดูแล ณ จุดนําเขา-สงออก) กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรม
ทรัพยสินทางปญญา เปนตน เพ่ือปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา       
ทั้งในตลาด (Physical Markets) ที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาสูง (Notorious Markets) 
และตลาดออนไลน โดยดําเนินการจับกุมผูกระทําความผิดจํานวน 1,808 คดี ยึดของกลาง    
ไดกวา 11 ลานชิ้น มูลคาความเสียหายกวา328 ลานบาท ณ มิถุนายน 2563*(ขอมูลจาก

หนวยงานภายนอกซึ่งจะมีความลาชา) 
    5) ปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาบนอินเทอรเน็ต โดย
รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม กสทช. ภาคเอกชนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และผูประกอบการเว็บไซต 
ดังน้ี  
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สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
(1) เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จับกุมการละเมิดทรัพยสินทางปญญา       

บนอินเทอรเน็ต รวม 177 คดี ยึดของกลางได 25,422 ชิ้น มูลคาความเสียหายกวา 
46,032,700บาท (ขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

(2) การระงับและปดก้ันเว็บไซตตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 20 กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่
สามารถยื่นคํารองตอศาลขอใหมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรที่
เปนความผิดอาญาตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาออกจากระบบคอมพิวเตอรได โดยผลการ
ปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาบนอินเทอรเน็ต นับตั้งแตกันยายน พ.ศ. 2560 – 
กันยายน 2563 กรมทรัพยสินทางปญญารับคํารองขอใหระงับการทําใหแพรหลายหรือลบ
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา รวม 122 
เรื่อง (เจาของผู ถือสิทธิขอถอนเรื่องคืน 2 เร่ือง/กรมพิจารณาคํารองไมเขาขายมาตร 20 จํานวน 4 เรื่อง/         

อยูระหวางกรมพิจารณา 5 เรื่อง) และมีคํารองสงไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) 
ตามมาตรา 20 จํานวน 111 เรื่อง โดยศาลไดมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายหรือลบ
ขอมูลคอมพิวเตอร รวม 36 คําสั่ง รวม 1,501 URLs  
          6) จัดพิธีทําลายของกลางคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญาท่ีคดีถึงที่สุดแลว เมื่อวันท่ี 9 
กันยายน 2563 ณ หองบุรฉัตรไชยากร  ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย มีของกลางที่
นํามาทําลายในคร้ังน้ีจํานวน 785,376 ชิ้น มูลคาความเสียหายรวม 354,593,900 บาท                                    
 7) การสงเสริมความรวมมือกับผูประกอบการเว็บไซต โดยหารือและจัดสัมมนา
รวมกับผูบริหารเวบ็ไซตชอปป ลาซาดา เฟสบุค และกูเก้ิล เพ่ือหาแนวทางความรวมมือในการ
ตอตานการละเมิดทรัพยสินทางปญญาบนอินเทอรเน็ต รวมทั้งกําหนดมาตรการและสราง
เครือขายการทํางานรวมกัน ตลอดจน ใหความสําคัญกับการสรางความตระหนักใหแกผูใชงาน
อินเทอรเน็ตในการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และไมสนับสนุนการกระทํา
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีกลไกความรวมมือระหวางภาคเอกชนเจาของสิทธิรวมกับ
ผูประกอบการเวบ็ไซตในการแจงเตือนและนํางานหรือขอมูลที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญาออก
จากเว็บไซต (Notice and take down) 
 8) จัดทําและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธขาวและขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนรณรงคสรางจิตสํานึกไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาผานชองทางตางๆ อาทิ สื่อ
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สาระสําคัญ ความกาวหนาการดําเนินการ  ผลสําเร็จของโครงการ 
ออนไลน วิทยุ โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ รวมท้ังสื่อ Social Media โดยมีผูเขาชมเพจของกรม
ทรัพยสินทางปญญา ใน Facebook จํานวนผูติดตาม 240,733 ราย 

9) การประชุมระหวางกรมทรัพยสินทางปญญากับ International Confederation 
of Societies of Authors and Composers (CISAC) และบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศ
ไทย) จํากัด (MCT) เพ่ือหารือเก่ียวกับการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ทั่วโลกตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้น 
พรอมทั้งหารือถึงความจําเปนในการมีมาตรการทางกฎหมายและนโยบายในการกํากับดูแล
องคกรจัดเก็บในประเทศไทย  
3) การเสริมสรางความรูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาเชิงพาณิชย 

1) บริการใหคําปรึกษาแนะนําดานทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม โดยศูนย
พัฒนาผูประกอบการดานทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property 
Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE Center) ใหผูประกอบการไทย นักประดิษฐ 
นักวิจัย และประชาชนท่ัวไป จํานวน 494 ราย ในอุตสาหกรรมเปาหมาย อาทิ การแปรรูป
อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอิเล็กทรอนิกส เปนตน ตลอดจนสนับสนุนการเขาถึง
ฐานขอมูลสิทธิบั ตรทั่ วโลกใหแกมหาวิทยาลัยทั่ วประเทศและผู ป ระกอบการไทย                      
ดวยซอฟตแวรที่ทันสมัย อาทิ PatSnap และ Clarivate เพื่อวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีและ
ใชประโยชนจากฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาไปสูการขับเคลื่อนธุรกิจใหตรงตามความ
ตองการของตลาด 

2) สรางชองทางการเจรจาซื้อขายสินคาทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม 
จํานวน 1,127 รายการ ผานเว็บไซตตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา หรือ IP Mart 
(www.thaiipmart.com) โดยมีผูเขาชม จํานวน 582,760 ครั้ง (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักประดิษฐ นักวิจัย และผูประกอบการ ใหเขาถึงตลาดกลาง
ทรัพยสินทางปญญาและสรางโอกาสในการพบปะพูดคุย เจรจา ติดตอ สอบถามขอมูลเก่ียวกับ
ผลงานทรัพยสินทางปญญาไดจากทุกที่ ทุกเวลา ผานทางแอพพลิเคชั่นมือถือบนระบบปฏิบัติการ 
Android และ iOS โดยไมมีคาใชจาย  

3) จัดสัมมนาสรางความรูความเขาใจในความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา อาทิ 
การขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา การวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีจากฐานขอมูล
สิทธิบัตร การปองกันและปรามปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ใหนักประดิษฐ นักวิจัย 
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บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป จํานวน 1,150 ราย 
รวมทั้งออกหนวยบริการทรัพยสินทางปญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค รวม 10 ครั้ง รวม 293 ราย และใหคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญาในสวน
ภูมิภาค รวม 7,057 คร้ัง ใน 7 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ขอนแกน นครราชสีมา ชลบุรี 
สมุทรปราการ ภูเก็ต และสงขลา ตลอดจนใหคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญาผานระบบ 
Call Center จํานวน 25,960 คร้ัง  

4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง ปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน
ในการปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และเพ่ือปองกันปญหาที่อาจ
เกิดข้ึนจากความไมรูไมเขาใจระหวางเจาหนาท่ีตํารวจ และเจาหนาที่พาณิชยจังหวัด กับผู
สรางสรรคงาน เจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและผูเก่ียวของ โดยมีผูเขารวมสัมมนา
ประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจระดับสารวัตรและ/หรือรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 2 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พาณิชยจังหวัด กรม
ศุลกากร กรมการปกครอง ทหารบก ทหารเรือ ในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 และ
เจาหนาที่กรมทรัพยสินทางปญญา รวมจํานวน 240 คน จังหวัดชลบุร ี
               5) การสงเสริมความรูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย     
โดยจัดงานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา (IP Fair 2020) ภายใตแนวคิด “Innovate for a green 
future” ระหวางวันที่  15 – 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพราว กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมงาน รวมท้ังสิ้น 1,247 คน มีกิจกรรมจัดสัมมนาใน 7 
หัวขอ เชน พลิกเกมธุรกิจดวยระบบ “Madrid”/ “How to ไมทิ้ง” วิถีชีวิตใหม ออกแบบ
อยางไร ชวยให ไรขยะ Designing for Zero Waste for the New Normal มีผู เขารวม
สัมมนา จํานวน 484 คน กิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจ (Business Matching) จํานวน 72 คู 
มูลคาการเจรจาซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายในงานประมาณ 10,400,000 บาท  โซนใหคําปรึกษา
แนะนําดานทรัพยสินทางปญญา IP Service มีผูขอรับคําปรึกษา จํานวน 161 คน โซนจัด
แสดงผลงานของผู ได รับรางวัล IP Champion 2019 จํานวน 15 ผลงาน  จัดแสดง
นิทรรศการผลงานนวัตกรรม (IP Show Case) จํานวน 30 ผลงาน  
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2. ปญหา อุปสรรค / แนวทางแกไข 
    ปญหา อุปสรรค  

 เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 

19) ซึ่งเปนโรคระบาดใหญและแพรไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว โดยประเทศไทยไดรับผลกระทบ

ขยายในวงกวางและครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแนวโนมจะมีระยะเวลา
ตอเนื่องยาวนาน สงผลใหกรมทรัพยสินทางปญญาตองระงับ ยกเลิก หรือเลื่อนการจัดกิจกรรม
ที่รวมกลุมกับผูคนและเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดอบรม/
สัมมนาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และการ ลงพ้ืนท่ีสงเสริมและคุมครอง GI รวมทั้งการ
จัดงาน event ตางๆ 
   แนวทางแกไข 

กรมทรัพยสินทางปญญา ไดปรับรูปแบบการดําเนินกิจกรรมทั้งการจัดประชุม สัมมนา 
และอบรม ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) อาทิ Video Conference, Internet Meeting 
และ Video Call เปนตน และเลื่อนการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีรวมกลุมกับผูคนจนกวา
สถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลาย อาทิ เลื่อนการ

จัดงานจําหนายสินคา GI (GI Market 2020) และการจัดงานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา 
(IP Fair 2020) เปนตน 

 

 


