
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ณ เดือนมีนาคม 2564 
 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ :  การเกษตรสร้างมูลค่า 

    ชื่อโครงการ : 1. โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้าพ้ืนถิ่นเพ่ิมมูลค่าสู่สากล 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค์ :  

1) สร้างงาน สร้างรายได้ รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐาน
อนาคตใหม่ให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

2) ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน โดยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 

3) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ ประเด็น
การเกษตร และนโยบายรัฐบาล 

งบประมาณ :  31.66 ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด : มูลค่าทางการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)         
ที่ได้รับการส่งเสริม 40 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
สินค้า GI และประชาชนผู้บริโภค 
พื้นที่ด าเนินงาน (ระบุจังหวัด/สถานที่) : ทั่วประเทศ 
 

1. ผลการด าเนินการ 
   1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนในพื้นที่เรื่องแนวทางการ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  จ านวน 48 สินค้า 31 โดยลงพื ้นที ่         
จัดประชุมหารือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
แหล่งผลิตสินค้า GI โดยตรง เพ่ือขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้
ด าเนินการแล้ว จ านวน 20 สินค้า 7 จังหวัด ได้แก่  
 (1) น้ าตาลมะพร้าวแม่กลอง ปลาทูแม่กลอง และเกล ือสมุทร         
แม่กลอง (จ.สมุทรสงคราม)  
 (2) ตุ ๊กตาชาววังบางเสด็จ กระท้อนทองใบใหญ่บางเจ้าฉ่า และ      
จักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า (จ.อ่างทอง)  
 (3) เสื่อกกนาหมอม้า ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิอ านาจเจริญ                       
(จ.อ านาจเจริญ)  
 (4) กล้วยตากเขมราฐ (จ.อุบลราชธานี) 
 (5) เนื้อโคขุนก าแพงแสนนครปฐม และมะพร้าวน้ าหอมสามพราน               
(จ.นครปฐม)  
 (6) สับปะรดน้ าหนาวเพชรบูรณ์ น้ าผึ้งดอกมะขามเพชรบูรณ์ ทุเรียนน้ า
หนาว ข้าวพญาลืมแกงน้ าหนาว และลิ้นจี่ป้าชิดเขาค้อ (จ.เพชรบูรณ์)  
 (7) มะขามหวานศรีภักดี กล้วยหอมทองหนองบัวแดง และมะม่วง
น้ าดอกไม้สีทองบ้านโหล่น (จ.ชัยภูมิ) 
 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
    3.019 ล้านบาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
   0.224 ล้านบาท 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ในภาพรวม (ประมาณการ  
เนื้องานคิดเป็นร้อยละ) 

    ร้อยละ 33.33 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
   1.2 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ปรึกษาในการ
จัดท าค าขอขึ้นทะเบียน GI ในประเทศ จ านวน 6 สินค้า จาก 5 จังหวัด ได้แก่  
 (1)  ดินสอพองลพบุรี (จ.ลพบุรี)  
 (2) เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน (จ.น่าน)  
 (3) ทุเรียนสะเด็ดน้ ายะลา (จ.ยะลา)  
 (4) ปลาทูแม่กลอง และเกลือสมุทรแม่กลอง (จ.สมุทรสงคราม)  
 (5) ไชโป้วโพธาราม (จ.ราชบุรี) 
   1.3 ตรวจสอบค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จ านวน 20      
ค าขอ โดยจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจสอบค าขอสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เบื้องต้น และด าเนินการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้ด าเนินการตรวจสอบค าขอแล้ว จ านวน 6 ค าขอ ได้แก่  
 (1) มะม่วงขายตึกฉะเชิงเทรา  
 (2) ไก่เบตงยะลา  
 (3) ปลากะพงสามน้ าทะเลสาบสงขลา  
 (4) กาแฟถ้ าสิงห์ชุมพร  
 (5) มะม่วงเบาสงขลา 
  (6) ขม้ินชันสุราษฎร์ธานี 
    1.4 อยู่ระหว่างการจัดท าระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า       
สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) จ านวน 8 สินค้า 7 จังหวัด 
โดยจัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินการจัดท าระบบ Internal Control ให้กับสินค้า 
GI ที่ข้ึนทะเบียนแล้ว เพ่ือให้สินค้า GI มีมาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ และ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค ได้แก่ 
 (1) ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม (จ.แม่ฮ่องสอน) 
 (2) ส้มบางมด และลิ้นจี่บางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร) 
 (3)  เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ (จ.นครสวรรค์)  
 (4) ปลาช่อนแม่ลา (จ.สิงห์บุรี)  



3 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
 (5) ข้าวไร่ดอกข่าพังงา (จ.พังงา)  
 (6) มะพร้าวทับสะแก (จ.ประจวบคีรีขันธ์)  
 (7) กล้วยหอมทองปทุม (จ.ปทุมธานี)  
    1.5 อยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพ
สินค้าสิ่ งบ่งชี้ทางภู มิศาสตร์ ไทยตามมาตรฐานสากล (External 
Control) จ านวน 6 สินค้า 5 จังหวัด โดยจัดจ้างหน่วยตรวจรับรอง 
(Certification Body หรือ CB) เป็นผู้ด าเนินการรับรองระบบควบคุม
คุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ
มาตรฐาน ISO/IEC 17065: 2012 หรือเทียบเท่าให้กับสินค้าที่มีศักยภาพ
ในการส่งออกและจดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ 
 (1) กาแฟดอยช้าง (จ.เชียงราย) 
 (2) ส้มสีทองน่าน (จ.น่าน) 
 (3) หมากเม่าสกลนคร และน้ าหมากเม่าสกลนคร (จ.สกลนคร) 
 (4) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (จ.พัทลุง)  
 (5) ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ (จ.กาฬสินธุ์) 
    1.6 อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ โดยจะด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย และใช้
เป็นต้นแบบส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า GI ให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ อีกท้ังยกระดับให้เป็นสินค้าชุมชนระดับ Premium และสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดให้แก่สินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย โดยจะมีการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
ให้แก่ผู้ประกอบการ GI จ านวน 10 ราย 
    1.7 อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาด
สินค้า GI ภายในประเทศ โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดง
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
สินค้า เพ่ือขยายช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อาทิ งาน GI Market 
งาน GI Pavillion ในงาน ThaiFex 
    1.8 อยู่ระหว่างการด าเนินการสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ GI 
พร้อมขยายตลาดสินค้า GI สู่ช่องทาง Online โดยการจัดฝึกอบรม  
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในด้านการตลาด        
ให้สามารถขยายช่องทางการตลาดทั้ง Offline และ Online ได้ โดยมีกิจกรรม 
อาทิ  Workshop จัดอบรมผ่ านช่องทาง  Online และจัดท าภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหวของสินค้า GI เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจ าหน่ายผ่าน
ช่องทาง Online  
    1.9 อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าหนังสือเผยแพร่ผู้ผลิตสินค้า    
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและจัดท าสกู๊ป / VTR ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ ้มครอง GI ให้แก่ประชาชนและ
เผยแพร่ข้อมูลสินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักไปพร้อม ๆ กับการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงแหล่งผลิตสินค้า GI จ านวนทั้งหมด 10 
สินค้า 
 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
      - 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ :  สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    ชื่อโครงการ : 2. โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค์ :  
1) สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้น   

ให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และน าเข้าสู่
ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น 

2) พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าในทางการค้าและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3) ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

งบประมาณ :  3.42 ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด :  
 - สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบ        
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 10 สินค้า 
ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน/ท้องถิ่น 
พื้นที่ด าเนินงาน : ภูมิภาค 
 

1. ผลการด าเนินการ  
    กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ด าเนินการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว/
จังหวัดและกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ให้เข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาต่อยอดสินค้า 
จ านวน 10 สินค้า ซึ่งมีจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือก จ านวนทั้งสิ้น 3 จังหวัด
คือ นครสวรรค์ ราชบุรี  และสมุทรสงคราม  และขณะนี้อยู่ ระหว่าง 
เตรียมการจัดอบรมสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาต่อยอด
สินคา้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่อไป 
 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
 - 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
      - 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา - 
สินค้า 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ในภาพรวม (ประมาณการ  
เนื้องานคิดเป็นร้อยละ) 

     - 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ :  สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ชื่อโครงการ : 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค์ :  

1) ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2) ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย ตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเครื่องมือ และอาวุธ
ทางการค้าในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 

3) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าถึง        
องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร ทั้งการ     
จดทะเบียน การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

งบประมาณ :  62.06 ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด :  

- มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ 
SMEs  

ที่ได้รับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 30 ล้านบาท 
- ระยะเวลารับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉลี่ยเร็วขึ้น 

ร้อยละ 5  
- ความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ขอรับสิทธิบตัร/นักประดิษฐ/์นักวิจัย/
ผู้ประกอบการ/ประชาชนทั่วไป 
พื้นที่ด าเนินงาน : กรุงเทพมหานคร / ภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
   1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
       1.1) พัฒนาศักยภาพนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตร พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตร รวมทั้งหมด 11,665 ค าขอ คิดเป็นร้อยละ 56.19 ของ
จ านวนค าขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท้ังหมด 20,761 ค าขอ  
       1.2) พัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing) อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (http:// 
www.ipthailand.go.th) โดยมีผู้ยื่นค าขอเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรรวม
ทั้งหมด 20,761 ค าขอ  
       1.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยจ้าง
บุคลากรภายนอกช่วยงานสนับสนุนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ         
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร อาทิ การน าเข้าข้อมูลค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา การช่วยตรวจค้นและตรวจสอบค าขอเบื้องต้น และข้อมูลการประกาศ
โฆษณา กว่า 41,000 ค าขอ  
       1.4) การประชุมหารือกับเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ค้าและ
อุตสาหกรรมญี่ปุ่นภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAIPJ) มีผู้เข้าร่วมจ านวน 
26 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก JETRO กรุงเทพฯ และเครือข่าย SEAIPJ เช่น 
ผู้แทนจากบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ และมิตซูบิชิอิเล็กทริกส์ (ประเทศไทย)      
เป็นต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการ
ตรวจสอบและการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของไทย โดยประเด็นหารือ
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจากทางญี่ปุ่น ได้แก่ การปรับแก้ร่างคู่มือว่าด้วย    
แนวทางการพิจารณาของนายทะเบียน / แพลตฟอร์มออนไลน์ในการให้บริการ

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
    10.762 ล้านบาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

- มูลค่าสินค้าและบริการของ
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ 
SMEs ที่ ได้ รับการ พัฒนาด้ าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ล้านบาท 
(วัดผลสิ้นปี) 

- ระยะเวลารับจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉลี่ย    
เร็วขึ้น ร้อยละ – (วัดผลสิ้นปี) 

- ความรู้ความเข้าใจหลังการ    
เข้าร่วมกิจกรรมด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
(วัดผลสิ้นปี) 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ในภาพรวม (ประมาณการ  
เนื้องานคิดเป็นร้อยละ) 

        - 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
ค้นหาและลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมฯ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์/  
แนวทางการพิจารณาความบ่งจ าเพาะของเครื่องหมายการค้า / ฐานข้อมูลการ
วินิจฉัยการอุทธรณ์ และการผ่อนปรนความเข้มงวดในกระบวนการพิจารณา    
ค าขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า 
        1.5) การประชุมหารือระหว่างกรมฯ กับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ า
ประเทศไทย (Delegation of the EU to Thailand)  โดยแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมฯ แสดงความขอบคุณ
สหภาพยุโรปส าหรับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านโครงการ 
ASEAN Regional Integration Support by the EU (ARISE) Plus IPR และ
โครงการ IP Key Southeast Asia ซึ่งยังคงมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     
แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยล่าสุดโครงการ IP Key 
Southeast Asia ไ ด้ จั ด ท า ร า ย ง า น  The Report on Development of 
Effective Protection and Registration System for GIs พร้อมทั้งได้ร่วมกับ
กรมฯ ก าหนดให้มีการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่กรมฯ กับผู้เชี่ยวชาญ   
ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสหภาพยุโรป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบ GI ของไทยต่อไป คณะผู้แทนสหภาพยุโรปฯ (ฝ่าย EU) แสดง
ความยินดีในการสานต่อความร่วมมือกับกรมฯ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมที่
กรมฯ ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานต่างชาติ         
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งฝ่าย EU เห็นว่า           
การด าเนินการเช่นนี้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุน
ที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้ ในประเด็น GI ฝ่าย EU เห็นว่า GI เป็นเรื่องที่ ทั้งไทยและ
สหภาพ - ยุโรปมีความสนใจร่วมกัน และไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศผู้น า        
ด้าน GI ในอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา ไทยและสหภาพยุโรปได้มีการพัฒนาความ
ร่วมมือที่ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และ       
แนวปฏิบัติ ซึ่งการด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจา 
FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปต่อไปในอนาคต 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
     2) การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
         2.1) ประสานการป้องปรามร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง     
โดยกรมฯ ด าเนินการจัดชุดจรยุทธ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับ ต ารวจ ปอศ. และ
ภาคเอกชน ซึ่งมีผลการออกปฏิบัติงาน จ านวนทั้งสิ้น 120 ครั้ง มีผลการจับกุม
รวมทั้งสิ้น 67 คดี มีผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น 58 คน และมีจ านวนของกลางรวม
ทั้งสิ้น 17,456 ชิ้น 
         2.2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านการป้องกันและและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่
ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา      
โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อเรื่อง Law Enforcement Seminar : 
เตรียมความพร้อมในการป้องปรามการละเมิด IP ในยุคดิจิทัลครั้งที่ 1              
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วย กองบังคับการปราบปรามการ   
กระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ที่ 3 กอ.รมน. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร และ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
       2.3) การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีสาระส าคัญ 2 ส่วน คือ การระงับการ
จ าหน่ายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และการเสริมสร้างองค์ความรู้ใน
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการค้าออนไลน์  พร้อมภาคเอกชน
เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 21 ราย และผู้ประกอบการด้าน
อินเทอร์ เน็ต จ านวน 3 ราย ได้แก่ ลาซาด้า ช้อปปี้  และเจดี เซ็นทรัล              
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564           
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์  โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน  
        2.4) การจัดพิธีท าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึง
ที่สุดแล้ว เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศรู้ว่าประเทศไทยให้ความส าคัญ             
ในการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง    
ซึ่ งจะช่วยลดแรงกดดัน หรือการตอบโต้ทางการค้าจากประเทศคู่ ค้า             
และสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาถึงความโปร่งใสในการ
จัดเก็บและท าลายของกลาง และป้องกันไม่ให้ของกลางกลับไปหมุนเวียนใน
ท้องตลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูลภาพประกอบจ านวน   
ของกลางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าลาย
ของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วต่อไป 
          2.5) การประชุมกับส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ผ่านระบบ 
Digital Video Conference เ พ่ือหารือเกี่ ยวกับการจัดท าแผนงานด้ าน
ทรั พย์ สิ นท า งปัญญา  ( IP Work Plan) ฉบั บ ใหม่  โ ด ยกรมฯ  แจ้ ง ผล                
การด าเนินการของไทยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาต่อ USTR เช่น          
ความคืบหน้ า ในการแก้ ไขกฎหมายลิขสิ ทธิ์ และกฎหมายสิทธิบั ตร                  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการพิจารณาค าขอ การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ท า งปัญญา  ร วมถึ ง เ สนอ ให้ ป รั บป รุ ง ถ้ อ ยค า ใ น ร่ า ง  IP Work Plan                    
ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการด าเนินงานของกรม  ตลอดจนเสนอ      
ขอตัดเนื้อหาบางส่วนที่อยู่นอกกรอบการด าเนินงานของกรมฯ โดยฝ่ายสหรัฐฯ     
แสดงความเข้าใจถึงเหตุผลในการเสนอปรับร่าง IP Work Plan ของไทย      
เป็นอย่ างดี  และสหรัฐฯ เน้นย้ าว่ าสิ่ งที่ ระบุ ใน IP Work Plan จะเป็น           
แนวทางการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การที่ไทยจะหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้อง   
จับตามอง (Watch List: WL) ดังนั้น ควรมีระดับความเข้มข้นและความ
กระตือรือร้นในการด าเนินการที่มากเพียงพอ ในชั้นนี้ จึงเห็นว่าการปรับแก้ร่าง 
IP Work Plan ของฝ่ายไทยควรค านึงถึงแนวทางการด าเนินการที่สามารถท าได้ 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
(Doable) เป็นไปได้จริง (Realistic) และสามารถปฏิบัติได้ (Practicable)      
แต่ยังคงความยืดหยุ่น (Flexibility) ที่ฝ่ายไทยสามารถพอรับได้ตามที่ฝ่าย
สหรัฐฯ เสนอในเบื้องต้น โดยหลังจากนี้ เมื่อไทยได้รับร่าง IP Work Plan ที่
ฝ่ายสหรัฐฯ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว กรมฯ จะน าร่างดังกล่าวมาพิจารณาและ
ด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป  
     3) การเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเชิงพาณิชย์  
         3.1) การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  
              - วิ เคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรและแนวโน้มเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการให้บริการของ IP IDE Center ให้สามารถตอบโจทย์การ
วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรม
สืบค้นสิทธิบัตร Patsnap และโปรแกรม Patbase จะเริ่มใช้โปรแกรมได้ตั้งแต่
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 – 7 พฤษภาคม 2565 
            - ศูนย์บริการให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม      
(IP IDE Center) ให้บริการค าแนะน าด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นและ
การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพ่ือเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMES      
นักประดิษฐ์ นักวิจัย อาจารย์ และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้ารับการบริการให้
ปรึกษา ณ กุมภาพันธ์ 2564 จ านวนทั้งสิ้น 792 ราย แบ่งกลุ่มประเภท
อุตสาหกรรมที่มาขอรับบริการมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร 2) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ 3) อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ ตามล าดับ 
        3.2) จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างด าเนินการ
เตรียมการจัดงานฯ  
        3.3) พัฒนากลไกการสื่อสารในมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา    เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจไทยในยุค Thailand 4.0 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค  

เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่และแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว 
โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบขยายในวงกว้างและครอบคลุมพ้ืนที่ทุกภูมิภาค
ของประเทศ ส่งผลให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมที่
รวมกลุ่มกับผู้คนและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะกิจกรรมการ
จัดอบรม/สัมมนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

 
แนวทางแก้ไข 
          กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมทั้งการจัด
ประชุม สัมมนา และอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  อาทิ Video 
Conference, Internet Meeting และ Video Call เป็นต้น และเลื่อนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่รวมกลุ่มกับผู้คนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรค       
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลาย  
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ : พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

    ชื่อโครงการ : 4. โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค์ (โดยสรุป) :  

1) พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบค าขอ (Quality 
Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร         
(e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบยื่นค าขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้รองรับการ   
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ปรั บปรุ ง ให้ ระบบกระบวนการออกใบรั บรองต่ า งๆ                 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีมาตรฐานตาม 
Certificate Authority (CA) เช่น ระบบช าระค่าธรรมเนียม
ทรัพย์ สิ นทางปัญญาทางอิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-Payment)            
ให้สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบของกรมบัญชีกลางได้โดยตรง  

งบประมาณ :  43.83 ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด :  

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 
ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้ใช้บริการ/ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร/
ผู้ใช้บริการ/ผู้ประกอบการ 
พื้นที่ด าเนินงาน (ระบุจังหวัด/สถานที่) : กรุงเทพมหานคร / 
ภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
    1.1) พัฒนาระบบบริการกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Central 
Service) เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิตอล ขณะนี้อยูร่ะหว่างการประกาศ
ประกวดราคา e-bidding ตามระเบียบฯ ก าหนดให้ยื่นเอกสารประกวด
ราคา วันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยจะด าเนินการ 
           1) พัฒนาระบบงานตามกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ครอบคลุมรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ /ติดตั้งระบบเพ่ือใช้
งานจริง (Production) ให้สามารถด าเนินการเชื่อมโยงกับบริการระบบ     
e-Filing จัดท า Platform การพัฒนาระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
           2) ระบบงานที่พัฒนา/ระบบการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน 
(Registration Authority/RA)/ระบบผู้ยืนยันตัวตน (Identity Provider/IdP) 
เชื่อมโยงและให้บริการยืนยันตัวตนกับบริการระบบ e-Filing / โมบาย 
แอปพลิเคชัน (Mobile Application) สนับสนุนการค้นหาข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญา/ ระบบเว็บพอร์ทัล (IP Thailand Web Portal) บูรณาการ 
ช่องทางการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และบริการระบบ e-Filing / ระบบส่งอีเมลกลาง (Central Outgoing 
SMTP) / ระบบซอฟต์แวร์ เ พ่ือสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  PDF/A-
3(PDF/A-3 Generation) / ระบบซอฟต์แวร์เพ่ือลงลายมือชื่อดิจิทัลบน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF/A-3 (PDF Signing) / ระบบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (E-License Validation)/ ระบบจัดเก็บการให้
ความยินยอมข้อมูลส่ วนบุคคล  (e-Filing Consent Management) / 
ระบบเชื่อมต่อกับระบบรับช าระเงินกลางสามารถเชื่อมต่อกับ e-payment 
ของกรมบัญชีกลางได้ สามารถสร้างใบสั่งจ่ายเป็นไฟล์ PDF 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
         - 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85  
(วัดผลสิ้นปี) 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ในภาพรวม (ประมาณการ  
เนื้องานคิดเป็นร้อยละ) 

          - 
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    1.2) ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน 
(Virtual Server and Desktop Infrastructure) โดยการจัดซื้ อ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับติดตั้งระบบ Hypervisor พร้อมหน่วยความจ า
หลัก (Memory) ส าหรับติดตั้งเพ่ิมเติมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ลู กข่ า ยแบบ เสมื อน  ( Virtual Server and Desktop Infrastructure) 
ซอฟต์แวร์ระบบส ารองข้อมูล พร้อมบ ารุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือนเชิงป้องกัน /ส ารองข้อมูลระบบเครื่อง
คอมพิว เตอร์ แม่ ข่ ายและลูกข่ ายแบบเสมื อน ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า ง                
การด าเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
           - 
 

 


