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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message of Minister of Commerce

กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ น หน่ ว ยงานสำ � คั ญ และ
รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
มี อำ � นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การค้ า ธุ ร กิ จ บริ ก าร ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำ�หนดให้เป็น
อำ�นาจหน้าทีข่ องกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการทีส่ งั กัด
กระทรวงพาณิชย์ และมีวิสัยทัศน์ว่า “เศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคน
ทั้งประเทศ” โดยมีบทบาทหลัก ประกอบด้วยภารกิจด้าน
ในประเทศ เช่น การดูแลราคาสินค้าเกษตร ผูบ้ ริโภค ส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจการค้า และการคุ้มครองด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา นอกจากนี้ ยังมีภารกิจด้านต่างประเทศ เช่น
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การจัดระเบียบและบริหาร
การนำ�เข้าส่งออก การแก้ไขปัญหาและรักษาผลประโยชน์
ทางการค้า ตลอดจนการส่งเสริมและเร่งรัดการส่งออก และ
ได้กำ�หนดมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซี ย นและเป็ น ฐานไปสู่ เวที โ ลก พร้ อ มมอบหมายให้
ทุกหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ ดำ�เนินงานร่วมกันอย่าง
บูรณาการและเป็นรูปธรรมชัดเจน ทำ�งานเป็นทีมและผลักดัน
ให้ บ รรลุ ต ามภารกิ จ ของกระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละนโยบาย
รัฐบาล เน้นความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และตรวจสอบได้
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

The Ministry of Commerce is an important State
agency directly in charge of monitoring national economy
and with principal responsibility in connection with trade in
goods and services, intellectual property and such other
official affairs as prescribed by law to be the responsibility of
this Ministry or agencies attached to it. Along the line of its
proclaimed vision (“The country’s economy and trade advance
securely, fairly, sustainably, with immunity against changes,
in order to ensure the well-being of the entire population.”),
the Ministry of Commerce’s vital roles lie in internal missions
such as monitoring prices of agricultural products, looking
after consumers’ welfare, promoting and developing trade
and protecting intellectual property. Apart from such domestic
affairs, the Ministry of Commerce assumes external affairs
such as negotiating international trade, regulating and
administering imports and exports, finding solutions to trade
problems, safeguarding trade interests and promoting as well
as accelerating exports. In addition, the Ministry puts in place
both proactive and passive measures with a view to linking
national economy with regional economy, in particular, towards
the ASEAN Community, and also with the world arena. To
these ends, the Ministry of Commerce directs all its agencies
to work closely in an integrated and concrete fashion and
in a teamwork manner in order that missions of the Ministry
as well as policies of the Government can successfully be

รัฐบาลได้กำ�หนดนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไว้ส่วนหนึ่ง คือ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรมเพือ่ ป้องกันการผูกขาดตัดตอน ส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทขององค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่างๆ
เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในด้าน การคุ้มครองและป้องกัน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ไทยในต่ า งประเทศอั น เป็ น ที่ ม าของการเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ อันหมายรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา
การกำ � หนดแนวทางและมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพบุคลากร งบประมาณ อำ�นาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งชาติ
ในการส่งเสริม คุ้มครอง และการพัฒนาระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญที่จะต้อง
ดำ�เนินการให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม เพื่ออำ�นวยประโยชน์
ต่ อ การค้ า และการลงทุ น ของประเทศให้ มี ค วามมั่ น คง
และยั่งยืน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครบรอบ 22 ปี ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลพิภพ ได้โปรด
อำ�นวย อวยพรให้อธิบดี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ประจำ�และเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านทุกท่าน ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และ
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศสืบไป

achieved. Indeed, emphasis is also placed on transparency,
corruption prevention and accountability.
The national economy restructuring policy as set forth
by the Government lies, inter alia, in the promotion of free and
fair competition in the interest of anti-monopolistic practices,
the promotion and development of roles of agencies, both
in public and private sectors, concerned in consumer
protection, the revision of law and measures aimed at ensuring
fairness to consumers, the creation of traders’ confidence
in the protection of intellectual property and prevention of
infringement in relation to goods and products from Thailand
in foreign countries, indeed in an endeavour to strengthen
national competiveness through innovation and creativity,
including intellectual property.
The Ministry of Commerce strives to set directions
and measures for improving efficiency of its personnel,
budgeting and functions of its Government agencies, bodies
and organisations involved in the implementation of the
national intellectual property strategy in connection with the
promotion, protection and development of the intellectual
property system as well as the prevention and suppression
of intellectual property infringement. All these matters are
dedicated prime importance and must be successfully carried
out in a concrete fashion with a view to facilitating trade and
investment of the country towards security and sustainability.
On the most special occasion of the 22nd anniversary
of the Department of Intellectual Property’s inauguration on
3rd May 2014, may Director-General, all civil servants, State
officials, permanent employees and all personnel of this
Department graciously be bestowed best blessings, by the
Buddhist Virtue as well as all Holy Powers around the globe,
for happiness, prosperity, good health and high spirits essential
for putting forth further national development.

(นายนิวัฒน์ธำ�รง บุญทรงไพศาล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

(Mr. Niwattumrong Boonsongpaisan)
Minister of Commerce
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message of Deputy Minister of Commerce

ปัจจุบัน “ทรัพย์สินทางปัญญา” ได้เข้ามามีบทบาท
และเป็นกลไกสำ�คัญในการส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ การนำ�ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้
เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ได้กลายเป็นปัจจัยเอื้อต่อ
การเติบโตทางการค้า โดยได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศเป็นอย่างมาก การสร้าง
ความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าและบริการของไทย โดย
การนำ�อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมปิ ญ
ั ญาอันเป็น
รากเหง้าของคนไทยมาผสมผสาน สามารถเพิ่มศักยภาพ
ให้กับสินค้า และบริการของไทย ส่งผลให้สินค้าและบริการ
ของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกรวมถึงในตลาดภูมิภาค
อาเซียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2558 ประเทศไทยกำ�ลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น รั ฐ บาลจึ ง ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนารากฐานของระบบ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไทยอย่ า งยั่ ง ยื น โดยได้ กำ � หนดให้
เรื่ อ งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น วาระแห่ ง ชาติ แ ละแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ อันมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผู้แทนระดับปลัดกระทรวง
จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เป็นคณะกรรมการ โดยทำ�
หน้าที่ร่วมกันในการพิจารณาแนวนโยบายในการคุ้มครอง
ส่งเสริม และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดทั้ง
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Today, “intellectual property” plays a pivotal role in, and
indeed constitutes an essential instrument for, the promotion
and development of national economy. The exploitation of
intellectual property in creating added value for goods and
services is a key factor contributory to growth in trade and
is, in effect, extensively inherent in businesses and industries
of the country. Making different and distinctive characters of
goods and services of Thailand by making use of identities,
creativity and wisdom of the Thai people elicits greater
potential for Thai goods and services and provides an effective
avenue for Thai traders’ competitiveness in the world market,
including the ASEAN market.
As Thailand is scheduled to step towards the ASEAN
Economic Community (AEC) in 2015, the Government thus
dedicates particular importance to the reinforcement and
development of the foundation of Thailand’s intellectual
property system in a sustainable manner. To this end, the
Government has set intellectual property as a national agenda
and established the National Committee on Intellectual
Property Policies chaired by Prime Minister and made up of
representatives, holding the Permanent-Secretary post, of
various State agencies. This national Committee considers
policies in connection with the protection, promotion and
management of intellectual property as well as its commercial
exploitation. All the work performed in a proactive and

การนำ�ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
การทำ�งานในเชิงรุกและบูรณการของคณะกรรมการทรัพย์สนิ
ทางปัญญาแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาถือ
เป็นกลไกสำ�คัญที่มีส่วนช่วย ในการผลักดันให้ประเทศไทย
สามารถเข้ า ไปแข่ ง ขั น ในตลาดธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นระดั บ
สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำ�ให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถขยายฐานการตลาดเข้าไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
ได้มากยิ่งขึ้น
แนวโน้มของการเปิดตลาดการค้าเสรีของประเทศ
ต่างๆ ที่มีมากขึ้น ทำ�ให้ไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
หลายๆ ด้าน รวมถึงการเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้าและ
การลงทุนภายในประเทศ โดยผลักดันให้มรี ะบบการคุม้ ครอง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
รู ป แบบการประกอบธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ที่ ผ่ า นมา กรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาได้ ดำ � เนิ น การพั ฒ นาระบบการ จดทะเบี ย น
คุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา ส่งเสริมการเข้าเป็นภาคีความ
ร่ ว มมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การจดทะเบียนคุ้มครองทรัพ ย์ สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ และ
ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป ตลอดทั้งดำ�เนินการปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
การทำ�งานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยความ
เข้มแข็งโดยมีประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ทำ�ให้ผม
รู้สึกภาคภูมิใจ และเห็นอนาคตประเทศที่จะเติบโตก้าวหน้า
ไปด้วยเจริญรุ่งเรือง ผมขอเป็นกำ�ลังใจให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาทุกคน และขอบคุณที่
เสียสละทั้งกำ�ลังกาย กำ�ลังความคิด และกำ�ลังใจ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง

integrated manner by the National Committee on Intellectual
Property Policies jointly with the Department of Intellectual
Property is a key mechanism leading Thailand towards its
ability to compete efficiently in creative economy at an
international level and enabling Thai entrepreneurs to put
forth greater expansion of their business bases to different
regions around the globe.
Trade liberalisation trends increasingly witnessed
in most countries entail, on the part of Thailand, our
preparedness in various respects including the fostering of
pleasurable atmospheres for trade and investment in the
country, through putting in place strong and effective systems
for the protection of intellectual property in a comprehensive
manner embracing the operation of businesses related to
varying forms of intellectual property. Over the years, the
Department of Intellectual Property has taken unfailing steps
in ameliorating registration systems for the protection of
intellectual property, promoting accession to international
agreements related to international registration of intellectual
property, disseminating knowledge and understanding of the
protection and management of intellectual property to those
involved in creative industries as well as general members
of the public and suppressing infringement of intellectual
property rights.
I take great pride in assiduous dedication made by
the Department of Intellectual Property with prime concerns
for national interests. With such most admirable devotion,
we shall see the future of Thailand’s growth and prosperity.
I should like to avail myself of this propitious opportunity
to extend my spiritual support to all this Department’s civil
servants and personnel, to whom I am truly indebted for
their great commitment thus far undertaken, physically
and mentally, in the steering of national economy towards
sustainable prosperity.

(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

(Mr. Nattawut Saikua)
Deputy Minister of Commerce
รายงานประจ�ำปี 2556
Annual Report 2013

5

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message of Deputy Minister of Commerce

บริ บ ทของโลกทุ ก วั น นี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว สืบเนื่องจากพัฒนาการของเทคโนโลยี การคิด
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ทีไ่ ม่หยุดนิง่ และทีส่ �ำ คัญ คือ การแข่งขัน
ทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ที่ผ่านมาหลาย
ประเทศได้ ร วมกลุ่ มทางเศรษฐกิจและมีการเจรจาจัด ทำ �
ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) โดย
มุ่งผลักดันให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และ
แรงงานระหว่างกันเป็นเสรี ส่งผลให้ไทยและกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึ่งได้เข้าร่วมการเจรจาจัดทำ�ความตกลง
FTA กับประเทศต่างๆ ต้องเร่งปรับตัว เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเช่นกัน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาถื อ เป็ น หนึ่ ง ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่
จะช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า และบริ ก าร และเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทางการแข่งขันทางการค้า รัฐบาลไทยตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของทรัพย์สินทางปัญญา และประกาศให้ปี
2556 เป็นปีแห่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สำ�นัก
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ อกระเบี ย บสำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า
ด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 ให้มี
การตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของประเทศครอบคลุม
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

The world today has undergone swift changes in
response to technological advancements, incessant creativity leading to new innovations and more forceful trade
competition. Over the years, several countries have put forth
economic regional integration and entered into negotiations
leading to free trade agreements (FTA) aimed at boosting free
movement of goods, services, investments and labour. All this
prompts compelling needs on the part of Thailand as well as
ASEAN countries, that negotiated and concluded FTAs with
other countries, to make proper adaptation for developing
and enhancing their competitiveness.
Intellectual property is regarded as a key factor for
creating added value for goods and services and strengthening
competition potential. The Government, in full awareness of
the importance of intellectual property, has announced the
year 2013 as the “Intellectual Property Protection Year”.
In this regard, the Office of the Prime Minister has issued
the Rule of the Office of the Prime Minister on the National
Committee on Intellectual Property Policies, B.E. 2012. Under
this Rule, which has been effective since 2nd September
2012, the National Committee on Intellectual Property Policies
is established under chairmanship of Prime Minister and is
in charge of setting policies and strategies in connection
with intellectual property of the country. The policies and
strategies embrace the creation and protection of intellectual

ทั้งเรื่อง การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา การป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา การศึกษาและการสร้างวัฒนธรรมด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือด้านต่างประเทศ และ
การเงินการคลัง
สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เหล่ า นี้ ส่ ง ผลให้ ก รมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาต้องปรับตัว เพื่อพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
และความต้ อ งการที่ เ ปลี่ ย นไปของผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง ส่ ว น
ใหญ่ คื อ ผู้ ป ระกอบการและผู้ส ร้างสรรค์ผ ลงานทรัพ ย์ สิน
ทางปัญญาที่ต้องการให้งานสร้างสรรค์ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายด้วยความสะดวก และรวดเร็ว ผมภาคภูมิใจที่
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญามีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาขับเคลือ่ น
ระบบการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทยให้กา้ วหน้าสู่
สากล โดยมุง่ เน้นการอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั บริการให้
สามารถจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมี
คุณภาพและรวดเร็ว โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนของไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย
ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาสามารถนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น และร่วมสร้างวัฒนธรรมให้เคารพ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ในโอกาสที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาครบรอบ 22 ปี
ผมขออำ�นวยพรให้คุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างทุกคนในกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสบแต่
ความสุข ความเจริญ ความสวัสดี และมีขวัญกำ�ลังใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ เพือ่ ความเจริญ ความมัน่ คง และมัง่ คัง่
ของประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมสืบไป

property, the prevention and suppression of intellectual
property infringement, the education on intellectual property,
the incalcation of intellectual property culture, international
co-operation and finance-related matters.
Amidst all these phenomena, the Department of
Intellectual Property needs to make appropriate adaptation in
order to be ready for changes as well as varied demand of
users of its public services, most of which are entrepreneurs
and creators of intellectual property who intend to have their
works feasibly and expeditiously protected under the law. I
remain truly proud that the Department of Intellectual Property
is well determined to develop and modernise intellectual
property protection systems of Thailand towards international
standards, in the hope that users of the Department’s
services may have their intellectual property registered for
legal protection in a really efficient and rapid manner. To these
ends, the Department of Intellectual Property co-ordinates
with agencies concerned both in Thailand and elsewhere and
encourages all sectors in Thailand, in particular, universities
and research institutes, to have greater awareness of the
importance of the protection as well as commercial exploitation
of intellectual property and take part in the instillation of the
“Respecting Intellectual Property” culture.
On the most special occasion of the 22nd anniversary
of the Department of Intellectual Property’s inauguration,
may all civil servants, State officials and all employees of this
Department graciously be bestowed best blessings, by the
Buddhist Virtue as well as all Holy Powers, for happiness,
prosperity, well-being and good morale necessary for the
performance of official duties, in the interest of progression,
security and wealth of the people, society and the nation
as a whole.

(นายยรรยง พวงราช)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

(Mr. Yanyong Phuangrach)
Deputy Minister of Commerce
รายงานประจ�ำปี 2556
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สารปลัดกระทรวงพาณิชย์

Message of Permanent Secretary for Commerce

ปั จ จุ บั น เศรษฐกิ จ และสั ง คมมี ค วามเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินทางปัญญาได้ทวีบทบาทความสำ�คัญ
ยิ่ ง ๆ ขึ้ น โดยนอกจากการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น
เครื่องมือในการประกอบธุรกิจแล้ว ในระดับระหว่างประเทศ
ยังมีการหยิบยกเอาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประเด็น
ในการเจราจาต่ อ รองอยู่ เ สมอ ในภาวะที่ ก ารแข่ ง ขั น
ทวีความรุนแรงขึน้ ผูป้ ระกอบการจำ�เป็นต้องรูจ้ กั ใช้ทรัพย์สนิ
ทางปั ญ ญาในการพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ กั บ ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงทางธุรกิจ ประเทศ
มหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจของโลก จะมีสัดส่วนความเป็น
เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในระดั บ ที่ สู ง กว่ า ประเทศ
กำ�ลังพัฒนา เนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจเรื่องทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาเป็ น อย่ า งดี และสามารถนำ � มาใช้ ป ระโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นความสำ�คัญของทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาต่ อ การค้ า และการลงทุ น จึ ง มี น โยบายและ
เป้ า ประสงค์ ใ นการยกระดั บ ผู้ ป ระกอบการของไทย โดย
กระตุ้นให้เห็นถึงความสำ�คัญของทรัพย์สินทางปัญญาใน
ระบบการค้ า ยุ ค ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสินค้าและบริการที่
แข่งขันกับคู่ค้าอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2558
ที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งทำ�ให้การเคลื่อนย้ายปัจจัย
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Intellectual Property presently plays an increasingly
important role in the fast-changing global social and
economic environment. As a vital tool in business
operation, Intellectual Property, at an international
level, has always been one of the key issues for trade
negotiations. Amidst robust competition, entrepreneurs
need to understand how to utilize Intellectual Property to
increase their business strengths and potentials. The world
economic superpowers have placed high importance to
Intellectual Property rights and protection simply because
of their advancement in technology and innovation while
their people are well equipped with the knowledge of
Intellectual Property and the ability to commercialize
Intellectual Property efficiently.
The Ministry of Commerce intends to continue to
raise awareness of Thai entrepreneurs on the important
role of Intellectual Property in the present trading system
as well as the inspiration to innovate and create new
products and services to serve the domestic and the
world market. In particular, as the ASEAN Economic
Community (AEC) is going to be established in 2015,
deeper economic integration will generate more trade and
investment in the region leading to more intense economic

การผลิ ต การลงทุ น สิ น ค้ า และบริ ก ารเป็ น ไปอย่ า งเสรี
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจมีความรุนแรงขึน้ ไม่วา่ จะทัง้ ระหว่าง
ประเทศในกลุม่ อาเซียนด้วยกันเองหรือประเทศในภูมภิ าคอืน่
ซึ่ ง การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
ความแข็ ง แกร่ ง ของผู้ ป ระกอบการให้ ส ามารถรองรั บ กั บ
การแข่งขันภายหลังการรวมกลุ่มนี้ เป็นภารกิจสำ�คัญของ
กระทรวงพาณิ ช ย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน มีโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า
ที่แข็งแกร่ง และมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค
ของโลก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
สำ�คัญในการส่งเสริมการสร้างสรรค์กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
เห็นถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะเป็นเครื่องมือในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ รวมถึงจัดให้มีระบบการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุน
ให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นภารกิจที่ต้องเชื่อมโยง
และบู ร ณาการกั บผู้เกี่ย วข้องในมิติที่หลากหลาย ซึ่ง เป็น
ความท้ า ทายยิ่ ง ผลงานของกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ที่ ผ่ า นมามี ส่ ว นช่ ว ยในการเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่
การแข่งขันภายหลักการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเชื่อมั่นว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญาก่อตัง้ มาครบรอบ
22 ปี ขออำ�นวยพรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข มีความเจริญก้าวหน้า มีขวัญกำ�ลัง
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ
และประชาชน และเป็นส่วนหนึง่ ของการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศไปสูค่ วามมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต

competition both amongst members and non-members of
ASEAN. Hence, Capacity building of Thai entrepreneurs
and strengthening of trade infrastructure as well as trade
facilitation are priorities of the Ministry of Commerce to
move forward towards sustainable national economic
development.
The Department of Intellectual Property is an
agency assuming a vital role and responsibility in promoting
creativity and innovation, raising entrepreneurs’ awareness
of the economic usefulness and significance of Intellectual
Property as a mean to create added value for goods
and services as well as establishing effective system
for the protection of Intellectual Property to enhancing
the competitiveness of Thai goods and services in
both domestic and foreign markets. These challenging
missions basically require closer connectivity with relevant
stakeholders. The work of the Department of Intellectual
Property has thus far positively contributed to enhanced
entrepreneurs’ strength and readiness for the ASEAN
Economic Community. I am confident that the Department
remains committed to achieving excellence in its services
and contribution to the development of Thai economy
and society.
On the most auspicious occasion of the 22nd
anniversary of the Department of Intellectual Property’s
establishment, I would like to extend to the Department’s
executives, officials and all personnel my best wishes for
further success and prosperity for the benefit of the people
and the country as a whole.

(นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

(Mrs. Srirat Rastapana)
Permanent Secretary
รายงานประจ�ำปี 2556
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สารอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Message of Director General of the Department of Intellectual Property

กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ มี
ภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่
คนไทย และชาวต่างประเทศที่ประสงค์ขอรับความคุ้มครอง
ในประเทศไทย ทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความสำ�คัญ ใน
ฐานะสิง่ สำ�คัญสำ�หรับการประกอบธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นให้
สินค้าและบริการเหล่านัน้ ด้วย จนทำ�ให้สนิ ค้าและบริการเป็น
ที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำ�วันของทุกคนไม่ว่าจะเป็นในการบริโภคและ
อุปโภค รวมถึงปัจจัยสีต่ า่ งๆ ก็ลว้ นแต่มที รัพย์สนิ ทางปัญญา
เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ซึ่งในปัจจุบันประชาชนต้องเลือกว่า
สินค้าและบริการทีต่ นจะเลือกซือ้ เลือกใช้ ควรเป็นของบริษทั
ใด มีความน่าเชือ่ ถือหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้วย
ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงมีบทบาทและ
หน้าทีส่ �ำ คัญในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงประโยชน์ และ
สร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เพื่อให้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์ การ
คุ้มครองและปกป้อง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ด้วย ซึ่งกำ�หนดเป็นสาระสำ�คัญ
ในวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

The Department of Intellectual Property, which is an
agency within the Ministry of Commerce, assumes a principal
mission in affording protection of intellectual property to
Thai people and foreigners seeking protection in Thailand.
Intellectual Property is of particular importance as it serves as
a vital instrument for the operation of business, the creation of
added value for goods and services and the establishment of
distinct characters and qualities for them in order to gain public
recognition. Intellectual Property is thus central to the daily life
of everyone. Indeed, everyone’s consumption, including that
of the four basic necessities for a living, involves intellectual
property simply because people, in their selection of goods
and services, need to take into account their trustworthiness,
their producers and related factors including the protection of
intellectual property subsisting in those goods and services
as well.
The Department of Intellectual Property, therefore,
assumes pivotal roles and responsibility in connection with
the dissemination of knowledge and understanding of the
usefulness and importance of intellectual property in order
that Thai people will appreciate creativity and the protection
as well as commercial exploitation of intellectual property.
In effect, this forms an essential part of the Department’s
currently proclaimed vision and missions. In the capacity as
Deputy Director-General presently acting as Director-General

ในปัจจุบัน ในฐานะรองอธิบดีที่รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยกำ�หนดยุทธศาสตร์ของงาน
ที่จะสามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากเพื่อนข้าราชการของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาทุกคนทีจ่ ะช่วยกันนำ�พากรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไป และให้ประชาชนสามารถ
นำ�ทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
ประเทศชาติ เพื่อยกระดับประเทศไทยในการเป็นประเทศ
ศูนย์กลางด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาในภูมภิ าคอาเซียนต่อไป
ในโอกาสที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีการก่อตั้ง
ครบรอบ 22 ปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 นี้ ดิฉันขอ
ให้ เ พื่ อ นข้ า ราชการทุ ก คน ประสบแต่ ค วามสุ ข มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าในตำ�แหน่งหน้าที่การงาน สมดังปรารถนา
ทุกประการและดำ�รงไว้ซึ่งความตั้งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติ
หน้าทีก่ ารงาน เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติสบื ไป
ดิฉันขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการและบุคลากรในทุกระดับ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชนมาโดยตลอด ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดิฉันจะดูแลเพื่อนข้าราชการ และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้มสี ภาพการทำ�งานทีด่ ี มีความสุขกับการ
ทำ�งาน จะบริหารงานของกรมฯ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และจะนำ�พากรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นองค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาให้ทัดเทียม
กับอารยประเทศสืบไป

of the Department of Intellectual Property, I remain committed
to taking action along the line of the Department’s vision
and missions. To this end, strategies are formulated for the
Department’s affairs. Such strategies can only be carried into
real effect with co-operative hands of all colleagues, whose
assiduous work will continue to make the Department well
recognised by the public and contribute to people’s ability
to exploit intellectual property for their own benefit as well
as for the benefit of the country as a whole, thereby making
Thailand a hub of intellectual property in ASEAN.
On the occasion of the 22nd anniversary of the
Department of Intellectual Property’s inauguration on 3rd May
2014, I should like to extend to all civil servants and officials of
the Department my best wishes for happiness and prosperity
in professional life as intended and wish that all of them
would maintain their strong determination and commitment
in the performance of official duties for optimal benefits of
the country. I should also avail myself of this opportunity to
extend to all my colleagues and personnel at all levels of this
Department my heart-felt appreciation of their co-operation
in unfailingly performing duties to the best of their ability for
the benefits of our country and the public at large. As Acting
Director-General of this Department, I shall ensure that all my
colleagues and subordinates continue to have the pleasant
working environment and happiness at work and, during my
administration of this Department, I shall adhere to the merit
principle and strictly uphold ethics. Indeed, I intend to lead
the Department of Intellectual Property towards the status
of an Agency of Excellence in the protection of intellectual
property and promotion of intellectual property creation, in a
manner comparable to internationally recognised countries,
everlastingly.

(นางกุลณี อิศดิศัย)
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

(Mrs. Kullanee Issadisai)
Deputy Director-General of the Department of Intellectual Property
Acting Director-General of the Department of Intellectual Property
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ผู้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Executive Officers of the Department of Intellectual Property

1. นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs. Kulanee Issadisai
รองอธิบดี
Deputy Director General
รักษาราชการแทนอธิบดี
Acting Director-General
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ผู้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Executive Officers of the Department of Intellectual Property

2. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
Mr. Somsak Phanichayakul
รองอธิบดี
Deputy Director General
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ผู้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Executive Officers of the Department of Intellectual Property

2
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1. นายนรินทร์  พสุนธราธรรม
Mr. Narin Phasuntharatham

3. นายวิชัย สุขลิ้ม
Mr. Wichai Suklim

2. นายชุมพล ศิริวรรณบุศย์
Mr. Chumpon Sirivunnabood

4. นางขวัญใจ  กุลกำ�ม์ธร
Mrs. Kwanjai Kulkamthorn

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Assistant Director-General

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรม
Assistant Director-General
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
Assistant Director-General

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
Assistant Director-General

สำ�นักกฎหมาย

Legal Office

3

4
5

2

1

1. นายทศพล ทังสุบุตร
Mr. Thosapone Dansuputra

4. นางสาวทัศไนย์  ฤกษ์ศานติวงษ์
Ms. Tassanai Lerksantivong

2. นางแววดาว ดำ�รงผล
Mrs. Vaowdao Damrongphol

5. นายธนกร  รตนวัณณ์
Mr. Thanakorn Ratanawan

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
Director of Legal Office

กลุ่มงานกฎหมาย 1
Head of Legal Group 1

กลุ่มงานกฎหมาย 4
Head of Legal Group 4

กลุ่มงานกฎหมาย 2
Head of Legal Group 2

3. นางสาวเรืองรอง  บุณยรัตพันธุ์
Ms. Ruengrong Boonyarattaphun
กลุ่มงานกฎหมาย 3
Head of Legal Group 3
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สำ�นักสิทธิบัตร
Patent Office
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3

1. นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา
Mr. Verasak Maiwatana

4. นางสาววัชรา  ชำ�นาญวงษ์
Ms. Wachara Chamnanwong

2. นายวิชิต  ผาดไธสง
Mr. Vichit Phadthaisong

5. นางวราลี ไวยิ่ง
Mrs. Waralee Waiying

3. นางสิริกร  โคตรนนท์
Mrs. Sirigorn Koatnon

6. นายสุวัจชัย บุญอารี
Mr. Suwatchai Boon-Aree

ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิทธิบัตร
Director of Patent Office

กลุ่มไฟฟ้าและแบบผังภูมิวงจรรวม
Electrical and Layout-Designs of Integrated Circuit Group

กลุ่มฟิสิกส์
Physics Group
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กลุ่มหนังสือสำ�คัญและกำ�กับการจดทะเบียน
Registration Group

กลุ่มเภสัชภัณฑ์
Pharmaceutical Product Group

กลุ่มวิศวกรรม
Engineering Group

5

8

7

9
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7. นายสกล  วิธูรจิตต์
Mr. Sakol Vithoonjit

11. นางสาวสุมาลี ยะอัมพันธ์
Ms. Sumalee Ya-amphan

8. นางอรสิรี  หนูพรหม
Mrs. Onsiree Nooprom

12. นางสาวกนิษฐา  อุตชี
Ms. Kanitta Utashee

กลุ่มอนุสิทธิบัตร 1
Petty Patent Group 1

กลุ่มสารบบและตรวจรับคำ�ขอ
Patent Administration and PCT Application Receiving Group

กลุ่มเคมีเทคนิค
Chemical Group

กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnology Group

9. นางพรรัตน์  แต้ภักดี
Mrs. Pornrad Taepakdee
กลุ่มอนุสิทธิบัตร 2
Petty Patent Group 2

10. นางสาวอุมากรณ์  อาภรณ์พัฒนพงศ์
Ms. Umakorn Arpornpattanapong
กลุ่มปิโตรเคมี
Petrochemical Group
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สำ�นักเครื่องหมายการค้า
Trademark Office
2
6

4

5

1. นายวรวุฒิ  โปษกานนท์
Mr. Voravut Posaganondh

4. นางสาวศิริวรรณ ตันศุภผล
Ms. Siriwan Thansupapol

2. นายวัชระ เปียแก้ว
Mr. Vachra Piakaew

5. นางสาววัชรินทร์  สายวงษ์
Ms. Watcharin Saiwong

3. นางประภาภรณ์  คัมภิรานนท์
Mrs. Prapaporn Khumpiranont

6. นางสาวสวลี  บุญชู
Ms. Savalee Boonchoo

ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office

กลุ่มคัดค้าน
Head of Opposition Group

กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Head of Geographical Indication Group
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3

กลุ่มเปลี่ยนแปลง
Head of Amendment Group

กลุ่มตรวจสอบ 5
Head of Agricultural Food and Product Group

กลุ่มตรวจสอบ 6
Head of Service Mark Group
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7. นายสมชาย กิจศิริเจริญชัย
Mr. Somchai Kijsiricharoenchai

11. นางนฤมล  เทพสุนทร
Mrs. Narumon Thepsoonthorn

8. นางสาวจรัสศรี ศรีสุวรรณ
Ms. Charutsri Srisuwan

12. นางสาวนิดา  วิวรรธโนภาส
Ms. Nida Vivatanopas

กลุ่มบริการและตรวจรับคำ�ขอ
Service and lnspection Group

กลุ่มตรวจสอบ 2
Head of Medicine and Cosmatics Group

9. นางสาวภาวิณี  เด่นวรกุล
Ms. Phawinee Denworakun
กลุ่มต่ออายุ
Head of Renewal Group

10. นางสาวชุติมา มั่งมี
Ms. Chutima Mungmee
กลุ่มตรวจสอบ 7
Madrid Group

กลุ่มตรวจสอบ 3
Head of Electrics, Machinery and Equipment Group

กลุ่มตรวจสอบ 4
Head of Leather and Textile Product Group
กลุ่มตรวจสอบ 1 (รักษาการ)
Head of Trademark Group (Acting)

13. นายคชาภรณ์  เที่ยงตระกูล
Mr. Khachaphorn Thiengtrakul

กลุ่มกำ�กับการจดทะเบียนและสารบบ
Head of Registration Process Control and Index Group
กลุ่มประกาศโฆษณาและหนังสือสำ�คัญ (รักษาการ)
Notification Control and lndex Group (Acting)
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สำ�นักบริหารกลาง

Office of Central Administration

5
6

4

22

3

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

7

2
1

1. นางสาววันเพ็ญ  นิโครวนจำ�รัส
Ms. Wanpen Nicrovanachumrus
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง
Director of Central Administration Office

2. นางสาวณัฐธยาน์  เติมศรีสมุทร
Ms. Nattaya Termsrisamut
กลุ่มบริหารงานคลัง
Finance Administration Group

3. นายวิโรจน์  จงกลวานิชสุข
Mr. Wirote Chongkolwanichsuk
กลุ่มประชาสัมพันธ์
Public Relation Group

4. นายวิชยา  วังภคพัฒนวงศ์
Mr. Vichaya Wangpakapattanawong
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Lnformation Technology

5. พ.จ.ท.จำ�รัส ยิบพิกุล
Mr. Jumras Yippikul

กลุ่มบริหารงานบุคคล
Human Resoure Administration Center

6. นางสาวกันตรัตน์  ภู่ศิริ
Ms. Kantarat Phusiri

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
Planning and Evaluating Group

8

9

7. นางสุรัตน์  เผื่อนพงษ์
Mrs. Surat Phuenpong
ฝ่ายบริหารทั่วไป
General Administration Section

8. นางสาวนฤมล  ศรีคำ�ขลิบ
Ms. Narumon Srikumklip

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administration System Enhancement Group

9. นางสาวทัศนาวดี  สุรางกูร
Mrs. Tasanavadee Surangkul
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group
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สำ�นักลิขสิทธิ์

Copyright Office

3

2

1

1. นายขจิต สุขุม
Mr. Kajit Sukhum

3. นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
Ms. Kemasiri Nitchakorn

2. นางสาวนุสรา  กาญจนกูล
Ms. Nusara Kanjanakul

4. นายสุรภูมิ  ตีระนันทน์
Mr. Surapoom Teranantana

ผู้อำ�นวยการสำ�นักลิขสิทธิ์
Director of Copyright Office

กลุ่มคุ้มครองงานลิขสิทธิ์
Copyright Protection Group
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

กลุ่มส่งเสริมงานลิขสิทธิ์
Copyright Promotion Group

กลุ่มจัดการงานลิขสิทธิ์ (รักษาการ)
Copyright Management Group (Acting)

4

สำ�นักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Office of Prevention and Suppression of
Intellectual Property Rights Violation

1

2

4

1. นายสมบูรณ์  เฉยเจริญ
Mr. Somboon Cheycharoen

3. นายวัลลพ ศรีวิลัย
Mr. Wallope Sriwilai

2. นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
Ms. Jittima Srithaporn

4. นายประกาศิต  สุทธิกุล
Mr. Prakasith Sutthikul

ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Director of The Office of Prevention and
Suppression of Intellectual Property Rights Violation

กลุ่มอำ�นวยการและพัฒนาระบบงานป้องปราม
Directorate and System Development Group

3

กลุ่มการผลิตผลิตภัณท์ซีดี
Optical Disc Production Monitoring Group

กลุ่มปฏิบัติการป้องปราม
Suppression Group
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สำ�นักส่งเสริมการพัฒนาทรัพท์สินทางปัญญา

Intellectual Property Promotion and Development Office

3
2
4
1

1. นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม
Mrs. Auramon Supthaweethum

3. นายสุภัทธ์  ตั้งตรงจิตร
Mr. Supat Tangtrongchit

2. นายพรวิช  ศิลาอ่อน
Mr. Pornvit Sila-On

4. นางสาวกนิษฐา  กังสวนิช
Ms. Kanitha Kungsawanich

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Promotion and
Development Office

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 1
International Co-operation Section 1
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2
International Co-operation Section 2

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 3
International Co-operation Section 3

สำ�นักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Management Office

1

2

4

3

1. นางขวัญใจ  กุลกำ�ม์ธร
Mrs. Kwanjai Kulkamthorn

3. นายนิธิ  กฤษณพันธุ์
Mr. Nithi Krisanaphan

2. นางสาวสิรีรัศมิ์  ชูลิตะวงศ์
Ms. Sireeras Chulitawong

4. นางสาวนิศาชล ศศานนท์
Ms. Nisachol Sasanon

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Director of Intellectual Property Management Office

กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
Knowledge Promotion and Dissemination Group

กลุ่มพัฒนาความรู้
Knowledge Development Group

กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์
Encouraging Utilization Group
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สำ�นักสิทธิบัตรการออกแบบ
Design Office

2
1

4

3

1. นางสาวสายฝน แป้งหอม
Ms. Saifon Panghom

3. นางสาวเกษมศิริ  ป้อมเรือง
Ms. Kasemsiri Pomruang

2. นายศรัณย์ธร  ยกเชื้อ
Mr. Saruntron Yokchue

4. นายสรายุทธ  พาหุมันโต
Mr. Sarayut Phahumunto

ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิทธิบัตรการออกแบบ (รักษาการ)
Director of Design Office (Acting)
กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป
General Product Design Group

กลุ่มคัดค้าน
Design Opposition Group
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

กลุ่มสารบบหนังสือสำ�คัญเปลี่ยนแปลงและกำ�กับการจดทะเบียน
Design Petent Administration Certificate Regulate
and Licensing Group

กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Design Group
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โครงสร้างกรมทรัพย์สินทางปัญญา

(Organization Chart of the Department of Intellectual Property)

รองอธ�บดี
Deputy Director General
นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs. Kulanee Issadisai
สำนักปองปรามการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา

Office of Prevention and Suppression
of Intellectual Property Rights Violation

นายสมบูรณ เฉยเจร�ญ
Mr. Somboon Cheycharoen

สำนักสงเสร�มการพัฒนา
ทรัพยสินทางปญญา

Intellectual Property Promotion and
Development Office

นางอรมน ทรัพยทว�ธรรม
Mrs. Auramon Supthaweethum

สำนักลิขสิทธ�์

Copyright Office

นายขจ�ต สุขุม
Mr. Kajit Sukhum

สำนักบร�หารกลาง

Office of Central Administration

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส
Ms. Wanpen Nicrovanachumras

สำนักบร�หารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property
Management Office

นางขวัญใจ กุลกำมธร
Mrs. Kwanjai Kulkamthorn
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

รองอธ�บดี
Deputy Director General
-วาง-

อธ�บดี
Director General
-วางรองอธ�บดี
Deputy Director General

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานลิขสิทธ�์

นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
Mr. Somsak Phanichayakul

นายนร�นทร พสุนธราธรรม
Mr. Narin Phasuntharatham

สำนักสิทธ�บัตร

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดาน
ทรัพยสินอุตสาหกรรม

Patent Office

นายว�ระศักดิ์ ไมวัฒนา
MR. Verasak Maiwatana

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานสิทธ�บัตร
Assistant Director-General

-วาง-

Assistent Director-General

Assistent Director-General

นายชุมพล ศิร�วรรณบุศย
Mr. Chumpon Sirivannabood

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานทรัพยสิน
ทางปญญาระหวางประเทศ
Assistent Director-General

นางขวัญใจ กุลกำมธร
Mrs. Kwanjai Kulkamthorn

สำนักเคร�่องหมายการคา

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย

นายวรวุฒิ โปษกานนท
Mr. Voravut Posaganondh

นายว�ชัย สุขลิ้ม
Mr. Wichai Suklim

สำนักกฎหมาย

กลุมตรวจสอบภายใน

นายทศพล ทังสุบุตร
Mr. Thosapone Dansuputra

นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร
Ms. Tasanavadee Surangkul

สำนักสิทธ�บัตรการออกแบบ

กลุมพัฒนาระบบบร�หาร

Trademark Office

Legal Office

Design Office

นางสาวสายฝน แปงหอม
Ms. Saifon Panghom
(รักษาการ)

Assistent Director-General

Internal Audit

Administration System
Enhancement Group

นางสาวนฤมล ศร�คำขลิบ
Ms. Narumon Srikumklip
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หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Functions and Responsibility of the Department of Intellectual Property
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาในเชิ ง พาณิช ย์ รวมทั้ง ให้ค วามคุ้มครองและ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำ � เนิ น การตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แบบผังภูมขิ องวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสิง่ บ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมาย
ว่าด้วยเครือ่ งหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์
ซีดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ดำ � เนิ น การเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา
(3) ดำ�เนินการเกีย่ วกับการจดทะเบียนคุม้ ครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
(4) ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) พั ฒ นากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครอง
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ ง
กั บ สถานการณ์ ท้ั ง ในประเทศและต่ า งประเทศที่ ไ ด้
เปลีย่ นแปลงไป
(6) ดำ � เนิ น การป้ อ งปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาส่งเสริมการใช้สทิ ธิอย่างเป็นธรรม และสร้างวินยั
ทางการค้า
(7) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
(8) ดำ � เนิ น การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท และการ
อนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็น
อำ�นาจหน้าทีข่ องกรม หรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

The Department of Intellectual Property has as
its missions the promotion of creation and commercial
exploitation of intellectual property, including the
protection of intellectual property rights, as a vital means
for strengthening competitiveness and national economic
development. The powers and duties of the Department
of Intellectual Property are enumerated below:
(1) Performing work in connection with the
protection of intellectual property rights under the law
on protection of topographies of integrated circuits, the
law on protection of geographical indications, the law
on trade secrets, the law on trademarks, the law on
copyrights, the law on patents, the law on production of
optical discs products other relevant laws;
(2) Performing work in connection with the
protection of intellectual property;
(3) Performing work in connection with registration
for the protection of intellectual property rights under
international agreements or co-operation schemes to
which Thailand has become a party;
(4) promoting the protection of intellectual
property rights both domestically and overseas;
(5) Conducting reform and revision of legislation
related to the protection of intellectual property to achieve
efficiency and to be well suited to changing circumstances
both in Thailand and in foreign countries;
(6) Performing work in connection with the
suppression of intellectual property infringements, the
promotion of the use of rights in a fair manner and the
development of trade disciplines
(7) Promoting activities leading to the creation,
management and commercial exploitation of intellectual
property;
(8) Handling the settlement of intellectual property
disputes by way of mediation and arbitration; and
(9) Performing such other activities as prescribed
by law to be under the responsibility of the Department
of Intellectual Property or as entrusted by the Minister
or by the Council of Ministers.

อัตรากำลังกรมทรัพยสนิ ทางปญญา Personnel
ขาราชการ/ตำแหนง : Government Official/position
ตำแหนงบร�หาร : Administration position
พ.ศ.2554
A.D.2011

18
18
18

พ.ศ.2555
A.D.2012
พ.ศ.2556
A.D.2013

ตำแหนงว�ชาการ : Technical Position
ผูต รวจสอบสิทธ�บตั ร : Patent Examiner

ผูต รวจสอบเคร�อ่ งหมายการคา : Trademark Examiner

พ.ศ.2554
A.D.2011

พ.ศ.2554
A.D.2011

42
38
38

พ.ศ.2555
A.D.2012
พ.ศ.2556
A.D.2013

นักกฎมาย : Legal Officer
พ.ศ.2554
A.D.2011
พ.ศ.2555
A.D.2012
พ.ศ.2556
A.D.2013

23
23
23

พ.ศ.2555
A.D.2012
พ.ศ.2556
A.D.2013

ตำแหนงสนับสนุน และอืน่ ๆ : Supporting Staffs & Others
พ.ศ.2554
A.D.2011

32
33
33

110
113
113

พ.ศ.2555
A.D.2012
พ.ศ.2556
A.D.2013

ลูกจางประจำ : Permanent Employees
พ.ศ.2554
A.D.2011
พ.ศ.2555
A.D.2012
พ.ศ.2556
A.D.2013

34
31
30

พ.ศ.2555
A.D.2012
พ.ศ.2556
A.D.2013

225

ลูกจางประจำ

30

พนักงานราชการ

156

Government Official

Permanent Employees

พนักงานราชการ : Government Employees
พ.ศ.2554
A.D.2011

ขาราชการ

Government Employees

140
155
156

รวม/Total พ.ศ.2556

A.D.2013
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งบประมาณประจำป Budget
งบประมาณ 2556 : Budget 2013

36%

5%

1%

งบบุคลากร
Personnel Budget

งบลงทุน
Investment Budget

งบอุดหนุน
Supporting Budget

112,577,000

14,693,000

3,190,000

27%

31%

งบดำเนินงาน
Operating Budget

งบรายจายอื่น
Other Expenses

84,490,500

98,238,000

รวม
Total

313,188,500

งบประมาณ 2557 : Budget 2014

37%

3%

1%

งบบุคลากร
Personnel Budget

งบลงทุน
Investment Budget

งบอุดหนุน
Supporting Budget

114,311,000

8,464,600

28%

31%

งบดำเนินงาน
Operating Budget

งบรายจายอื่น
Other Expenses

85,467,200

96,746,700

รวม
Total

34

3,640,000

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

308,629,500

รายได Revenue
หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
A.D. 2009 A.D. 2010 A.D. 2011 A.D. 2012 A.D. 2013

ประเภทรายได้ : Type of Revenue

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน : Registered Fee
2. ค่าหนังสือราชการและอื่น : Booklets and Others
รวม : Total

349.911
1.394
351.305

383.875
1.245
385.120

394.610
1.398
396.008

428.019
1.293
429.312

475.041
1.584
476.625

รายไดเปร�ยบเทียบกับงบประมาณ Revenue & Budget
หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2553 : A.D. 2010

พ.ศ. 2554 : A.D. 2011

พ.ศ. 2555 : A.D. 2012

พ.ศ. 2556 : A.D. 2013

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

385.120

งบประมาณ
Budget

226.029

งบประมาณ
Budget

396.008

316.196

429.312

งบประมาณ
Budget

295.362

476.625

งบประมาณ
Budget

313.188

รายไดเปร�ยบเทียบกับงบประมาณ : Revenue & Budget

.120
385
.029
226
พ.ศ
A.D.2553
.20
10
รายได

Revenue

งบประมาณ
Budget

.008
396
.196
316

พ.ศ
A.D.2554
.20
11

.312
429
.362
295

พ.ศ
A.D.2555
.20
12

.625
476
.188
313

พ.ศ
A.D.2556
.20
13

หน่วย : ล้านบาท
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แผนยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำ�ปี 2557

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการคุ้มครอง และ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญา

พันธกิจ

คุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมความรู้ การสร้างสรรค์ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำ�หนดมาตรการ
ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า นกฎหมายและระบบการ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. เพือ่ ให้ผสู้ ร้างสรรค์และผูป้ ระกอบการเข้าสูร่ ะบบการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพือ่ ให้เจ้าของ ทป. ได้รบั การปกป้องสิทธิและความเป็นธรรม
ทางการค้า

1. พัฒนาระบบจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความเป็นสากล
2. ส่งเสริมการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดสิทธิทรัพย์สนิ ทางปัญญา
4. พัฒนาความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาระหว่างประเทศ
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พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์
การสร้างเครือข่าย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1. เพื่อให้คนไทยมีความรู้ มีการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น
2. เพื่อสร้างจิตสำ�นึกให้ตระหนักถึงความสำ�คัญ ประโยชน์ และ
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาในทุกระดับ

1. เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
2. รณรงค์สร้างจิตสำ�นึกถึงความสำ�คัญ ประโยชน์ และเคารพ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. พัฒนาระบบข้อมูลทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ ใช้ประโยชน ด้าน
การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างความร่วมมือและประสานเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ

Strategic Plans of the Department of Intellectual
Property for the Financial Year 2014

Vision

Achieving Excellency in
Protecting, and Promoting
Creation of, Intellectual
Property

Missions

Protecting intellectual property rights
domestically and internationally
Promoting knowledge and the
creation as well as commercial
exploitation of intellectual

Strategy 1

Strategy 2

Objectives

Objectives

Tactics

Tactics

Developing systems for protecting intellectual
property rights domestically and internationally
and formulating measures for the prevention and
suppression of intellectual property infringement

1. Strengthening intellectual property law and systems
for the protection of intellectual property rights;
2. Bringing creators and entrepreneurs towards legal
systems for the protection of intellectual property both
domestically and in foreign countries; and
3. Enabling intellectual property owners to have their
intellectual property rights duly protected and receive
fair treatment in trade.

1. Developing systems for the registration of, and notification
of information related to, intellectual property towards the
achievement of efficiency, expediency and speediness
and meet international standards;
2. Promoting the registration for the protection of
Thai intellectual property rights domestically and
internationally;
3. Protecting intellectual property rights and suppressing
infringement of intellectual property rights; and
4. Developing international co-operation on intellectual
property.

Developing intellectual property management
systems through promoting knowledge and
encouraging creations, IP-networking and
commercial exploitation of intellectual property

1. Enabling Thai people to have greater knowledge,
greater creation and greater commercial exploitation
of intellectual property;
2. Creating awareness of the importance and value of
intellectual property as well as the need to respect
intellectual property rights; and
3. Establishing intellectual property networks at all levels.

1. Strengthening knowledge and understanding in
intellectual property and encouraging the creation and
commercial exploitation of intellectual property;
2. Campaigning for awareness of the importance and
value of intellectual property as well as the need to
respect intellectual property rights;
3. Developing intellectual property databases in the interest
of efficient management of intellectual property; and
4. Establishing co-operation and networking in connection
with intellectual property both domestically and
internationally.
รายงานประจ�ำปี 2556
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โดยกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์
ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO เป็น
เจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ การจัดประชุม
สัมมนาสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์โลก มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ และผู้ ส นใจในเรื่ อ งการนำ �
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
การบริหารจัดการสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์และการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ โดยเชิญผูส้ นใจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ
แสดงสินค้า GI ของประเทศในทวีปยุโรปและประเทศสมาชิก
อาเซียน จึงเป็นโอกาสดีทผ่ี ผู้ ลิตสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ไทย
จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองและการส่งเสริมสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมศิ าสตร์ จากวิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์ระดับโลก และผูเ้ ข้า
ร่วมงานจากนานาประเทศ ทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมสถานะของ
ไทยในการเป็นผู้นำ�เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (champion
38
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HRH Princess Sirindhorn most graciously
presided over the Opening Ceremony for the Worldwide
Symposium on Geographical Indications 2013 organised
by the Department of Intellectual Property in association
with the World Intellectual Property Organisation (WIPO)
from 27th to 29th March 2013 at the Centara Grand
at Central World Hotel, Bangkok. This symposium
was intended to disseminate to entrepreneurs as well
as interested persons knowledge in connection with
the use of geographical indications as a vital tool for
creating added values for goods, the management of
geographical indications and the commercial exploitation
of geographical indications. Interested persons both
from Thailand and elsewhere were invited to participate
in this grand event. As this symposium also included an
exhibition of GI products from European and ASEAN
countries, the symposium therefore provided producers

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดงานการประชุมสัมมนา
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก (Worldwide Symposium on
Geographical Indications 2013)

HRH Princess Sirindhorn Presiding over the Opening Ceremony for the
Worldwide Symposium on Geographical Indications 2013

country) ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามเจตนารมณ์
ทีส่ ะท้อนในแผนปฏิบตั กิ ารด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาอาเซียน
(ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan) รวมถึง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

of Thai GI-products with good opportunities to learn
from and exchange experience with world-class experts
and participants in relation to the use, protection and
promotion of geographical indications. This event also
helped the promotion of Thailand’s ‘GI Champion Country’
designation in Southeast Asia as contemplated in the
ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan and
also contributed to sustainable economic growth of the
country as well.
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100 ปี

วิวัฒนาการเครื่องหมายการค้าไทย
100-Year Evolution of Trademarks in Thailand
เครื่ อ งหมายการค้ า เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ประเภทหนึ่งที่มีความสำ�คัญต่อภาคธุรกิจและมีมูลค่า ใน
ตัวเอง ดังตัวอย่างการประเมินมูลค่าแบรนด์ของสถาบัน
ต่ า งๆ ในโลก สำ � หรั บ ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครอง
เครื่องหมายการค้า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 โดยตรากฎหมาย
ลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2457 และต่อมาได้มีการแก้ไข
กฎหมายคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้าอีกหลายฉบับ จึงนับได้
ว่าประเทศไทยมีการคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้ามายาวนาน
ถึง 100 ปีมาแล้ว
ระบบเครือ่ งหมายการค้าในประเทศในช่วงระยะเวลา
อันยาวนานนี้ ได้มีการพัฒนาให้ทันต่อสภาพของเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศไทยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้
ทันต่อยุคสมัยนั้นๆ ตลอดจนต้องพัฒนาตามเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 นี้ด้วยเช่นกัน และเนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล
มาแล้ว จึงไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนแต่อย่างใดว่า
เครื่องหมายการค้าได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเมื่อใด
เพียงแต่สันนิษฐานได้ว่าเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
40
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Trademarks constitute a type of intellectual property
of great value to the business sector and indeed exhibit
great value in itself, as envisioned, for example, from the
evaluation of branding of institutions around the world. In
Thailand, the protection of trademarks first emerged in
1914 in which the Act on Trademarks and Tradenames
was enacted and became effective as from 1st October
1914. Later, many pieces of legislation were enacted and
amended. As such, Thailand can be said to have afforded
protection to trademarks for as long as 100 years up to now.
Through the passage of a considerable length of
time, trademark systems in Thailand have been developed
to keep pace with economic and social circumstances as
well as modern technology in the 21st century. As Thailand
has been an agricultural country since the very long past, no
evidence has been found as to the exact time trademarks
began to play an important role in Thai society. It has been
merely presumed that trademarks in Thailand have evolved
from the economic development of the country. As a result

นั้นมีการพัฒนาขึ้นมาตามความเจริญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่ ง เดิ ม เป็ น สั ง คมของการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า แต่
เมื่อมีพ่อค้าชาวต่างชาติเข้ามาทำ�การค้าขายในประเทศ
จึ ง เปลี่ ย นแปลงเป็ น สั ง คมที่ มี ก ารซื้ อ ขายด้ ว ยการใช้ เ งิ น
จับจ่ายซื้อหาสินค้า การใช้เครื่องหมายการค้าจึงเริ่มต้นขึ้น
เนื่องจากบรรดาพ่อค้าได้ทำ�สัญลักษณ์เฉพาะติดกับสินค้า
ของตน เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถจดจำ�และแยกแยะออก
ระหว่างสินค้าชนิดเดียวกันของตนเองและของพ่อค้าคนอื่น
อีกทัง้ ยังเป็นการรับประกันถึงคุณภาพของสินค้าเพือ่ ให้ผซู้ อื้
สินค้าไว้วางใจ และด้วยเหตุที่ว่าการใช้เครื่องหมายกาค้าใน
ประเทศไทยมีการเริม่ ต้นจากการค้าขายของพ่อค้าชาวต่างชาติ
นี่เอง จึงทำ�ให้ระบบเครื่องหมายการค้าของไทย เริ่มต้น
พัฒนามาจากระบบเครื่องหมายการค้าของชาวตะวันตก
ระบบเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย จะมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความเจริญรุ่งเรือง
ของแต่ละยุคสมัย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์ประกอบของ
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกด้าน ทั้งในด้าน
บทบัญญัติของกฎหมาย และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจ
สอบและจดทะเบียน

of an influx of foreign merchants into our country, simple
society based upon the barter economy was gradually
turned into modern society based upon the economy
relying on money as a medium for acquisition of goods.
Thence, trademarks began to be used when merchants
intended to attach marks or logos on their goods in order
to enable purchasers to distinguish their products from
those of other merchants. The use of trademarks was
a means to ensure the quality of their goods and gain
trust by purchasers as well. Indeed, given that the use of
trademarks in Thailand evolved through trade by foreign
merchants, trademark systems in Thailand were developed
from trademark systems of western nations accordingly.
Thai trademark systems have undergone dynamic
development in response to advancements emerging in
each particular era. We have witnessed the development
pertaining to trademark registration in a variety of aspects,
whether in the aspect of law-making or law amendment
and in the aspect of data handling for the purposes of
examination and registration of trademarks.

วิ วั ฒ นาการด้ า นกฎหมายเครื่ อ งหมาย
การค้าไทย

Legislative Evolution of Trademarks in
Thailand

ในส่วนของการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้า
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยนั้นเป็นสังคมกสิกรรม
ซึ่งในยุคแรกเริ่มก็มีเพียงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน
โดยอาจมี ก ารประทั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ไว้ กั บ ตั ว สิ น ค้ า เพื่ อ
เป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของสินค้า แต่กย็ งั ไม่ชดั แจ้งว่า
สัญลักษณ์นั้น จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ จวบจน

As far as the legal development of trademarks
law in Thailand is concerned, it has been previously
explained that, in our early days, Thai economy rested
upon agriculture and principally involved a barter system,
under which some marks were stamped on products
as an indication of ownership of such products. It has
รายงานประจ�ำปี 2556
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กระทั่งเริ่มมีพ่อค้าชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทำ�การค้าขาย
ในประเทศไทย การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าจึงมีมากขึ้น
บทบาทของเครื่ อ งหมายการค้ า ในเวลานั้ น ยั ง ไม่ มี ค วาม
เด่นชัดมากไปกว่าการนำ�มาตราสัญลักษณ์มาเป็นสัญลักษณ์
บ่งบอกถึงแหล่งกำ�เนิดของสินค้าว่าเป็นสินค้าของผู้ใด
การติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั บ พ่ อ ค้ า ชาวต่ า งชาติ นั้ น มี ม า
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่การ
ค้าขายกับต่างชาติมคี วามเพือ่ งฟูถงึ ขนาดมีการจัดเรือสำ�เภา
บรรทุกของไปขายยังต่างประเทศ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2457
ประเทศไทยจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะ
เครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 (LAW
ON TRADEMARK AND TRADENAME B.E 2457) ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของไทย
โดยเนื้ อ หาของกฎหมายเน้ น ในเรื่ อ งการรั บ จดทะเบี ย น
เครื่ อ งหมายการค้ า แต่ ไ ม่ มี ก ารกล่ า วถึ ง แนวทางของ
กฎหมายในกรณีทมี่ กี ารพิพาทเกีย่ วกับเครือ่ งหมายการค้าแต่
อย่างใด ผูท้ ไี่ ด้รบั การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าอันเป็น
เครือ่ งหมายแรกของประเทศไทย เป็นบริษทั สัญชาติองั กฤษ
ที่เข้ามาทำ�การค้าขายในประเทศไทย

ภาพเครื่องหมายการค้าแรก
จดทะเบียนเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2457
แต่ เ มื่ อ การค้ า ขายเจริ ญ ขึ้ น พ่ อ ค้ า ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของ
เครื่ อ งหมายการค้ า จำ � เป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง
จากการจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า เนื่ อ งจากมี ก าร
แข่งขันระหว่างกันมากขึ้น ประเทศไทยจึงได้พัฒนาระบบ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายการค้ า ขึ้ น คื อ “พระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474” พระราชบัญญัติ
ดั ง กล่ า วเป็ น การนำ � เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้ามาจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ
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remained unclear as to whether such marks or logos
functioned as trademarks per se. Later, the inflow of
foreign merchants into Thailand brought about a rising
number of commercial transactions. Yet, marks stamped
on goods did not play any modern role; rather, they
were merely used to indicate the origins and producers
of the goods.
Trade with foreign merchants was actually in place
since the Ayudhaya period. Later, in the Rattanakosin era,
trade with foreigners so much prospered that goods were
carried by sampans from Thailand for sale in foreign land.
In 1914, the Act on Trademarks and Tradenames, B.E.
2457 (1914) was promulgated and indeed emerged as
the very first trademark law of Thailand. This law, in its
essence, dealt largely with registration of trademarks but
contained no provisions on legal treatment of trademark
disputes. The first trademark was, in effect, registered in
the name of an English firm doing business in Thailand.
The prosperity of trade and greater competition
prompted a need for owners of trademarks to have
their marks protected through registration. As such,
Thailand developed its legal schemes for the protection
of trademarks, which emerged as the “Trademarks Act,
B.E. 2474 (1931)”. The said Act adopted, by and large,
legal concepts concerning registration of trademarks as
embodied in the English “Trademarks Act 1905”. This
Thai law was amended on two occasions – the first
amendment was through the Trademarks Amendment
Act, B.E. 2476 (1933) which amended appeal procedures
and the second amendment was through the Trademarks
Act (No. 3), B.E. 2504 (1961), which indeed repealed the
Trademarks Amendment Act, B.E. 2476 (1933) and, for
the first time, established the Trademarks Board.
After the Trademarks Act, B.E. 2474 (1931)
was in use for a considerable length of time, economic
circumstances of Thailand changed, with gradual growth
and advancements. Trademarks were used not merely
with goods but also with services made available to
inhabitants in society. Much need thus arose for the
legal protection to be afforded to services as well. This

คือ “TRADEMARK ACT 1905” มาใช้ กฎหมายฉบับนี้ได้
มีการแก้ไขอีกสองครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2476 ซึง่ เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมวิธกี ารอุทธรณ์ และครัง้ ทีส่ อง
เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 โดยเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2476 และ
กำ�หนดให้มคี ณะกรรมการเครือ่ งหมายการค้าขึน้ เป็นครัง้ แรก
หลังจากที่ได้ใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2474 มาเป็นระยะเวลานาน สภาพเศรษฐกิจเริม่ ขยายตัว
และเจริญขึน้ ตามลำ�ดับ จากเดิมทีม่ กี ารใช้เครือ่ งหมายการค้า
กับตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว ก็เริ่มมีธุรกิจบริการขึ้นเพื่อ
ให้บริการด้านต่างๆ กับผู้คนในสังคม การคุ้มครองธุรกิจ
บริการจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มี ก ารเสนอยกเลิ ก พระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 และ
ตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ขึ้น
มาใช้ โ ดยบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารคุ้ ม ครองเครื่ อ งหมายบริ ก าร
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม อีกทั้งกำ�หนด
อำ�นาจหน้าทีข่ องนายทะเบียนผูพ้ จิ ารณาการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
รวมตลอดจนถึงกำ�หนดสิทธิของผู้จดทะเบียนอย่างชัดเจน
และเมือ่ ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูก่ ารเป็นสมาชิกขององค์การ
การค้าโลก ทำ�ให้มีพันธะกรณีที่จะต้องออกกฎหมายอนุวัต
ิก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความตกลงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาทีเ่ กีย่ วกับการค้า (Agreement on Trade - Related
Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs) จึงได้
มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า
พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่
บังคับใช้จนถึงปัจจุบนั โดยมีการขยายขอบเขตความคุม้ ครอง
ไปถึงเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุและ
เครื่องหมายการค้าที่เป็นกลุ่มของสี และในอนาคตได้มีการ
ยกร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าซึ่งจะทำ�การแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้ครอบคลุมถึง
เครือ่ งหมายการค้าทีจ่ บั ต้องไม่ได้ คือ เครือ่ งหมายเสียงและ
เครื่องหมายกลิ่น

therefore led to a recommendation that the Trademarks
Act (No. 3), B.E. 2504 (1961) be repealed and replaced
by the new piece of legislation, viz, the Trademarks Act,
B.E. 2534 (1991), which also provides for the protection
of service marks, certification marks and collective marks.
In addition, the new Act provides powers and duties of
Registrars, who make the determination as to whether to
approve registration of trademarks, and establishes the
Trademarks Board. Further, it makes clear provisions as
to rights of applicants. Following Thailand becoming a
member of the World Trade Organisation (WTO), Thailand
has become bound by emerging international obligations
to enact legislation in the implementation of the Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPs). The Trademarks Act (No. 2), B.E. 2543 (2000)
was thus enacted to make necessary amendment to the
Trademarks Act, B.E. 2534 (1991) to the effect of such
implementation. With such amendment, the trademarks
law as in force at present extends the scope of protection
to trademarks in the form of a shape or configuration
of an object or a combination of colours. In effect, draft
legislation has also been prepared in order to amend the
current Trademarks Act to the effect of affording legal
protection to intangible trademarks – audible signs and
fragrances as well.
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วิวัฒนาการด้านกระบวนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า

การพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และการตรวจ
สอบเครื่องหมายการค้า ในระหว่างที่กฎระเบียบเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้าได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำ�ดับ ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าก็ได้มี
การพัฒนาปรับปรุงให้ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
เวลาใกล้เคียงกับที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับ
แรกของประเทศไทยออกมาใช้บังคับเพื่อให้การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดำ�เนินไปด้วยความราบรื่น และเพราะ
จำ�นวนคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็มีจำ�นวนเพิ่ม
ขึ้น ทำ�ให้เกิดปัญหาของการจัดเก็บข้อมูลเครื่องหมายที่มี
การจัดเก็บไม่ดีพอ
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2502 จึงได้มีการวางระบบการ
จัดเก็บข้อมูลเครื่องหมายการค้าเป็นสารบบรูปและสารบบ
คำ � โดยเก็ บ เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ เ ป็ น รู ป ไว้ ใ นหมวดหมู่
ของรูปลักษณะอย่างเดียวกัน เช่น เสือ ลิง คน หากใน
เครื่องหมายหนึ่งมีหลายๆ รูป ก็จะแยกเก็บไว้ทุกหมวด
เพื่อที่จะสามารถตรวจค้นพบได้ทันที ส่วนสารบบคำ�ก็จะ
กำ�หนดอักษรตัวหน้าและเสียงท้ายของเครื่องหมายการค้า
โดยอักษรหน้าจะเป็นพยัญชนะในภาษาอังกฤษ เมื่ออ่าน
ออกเสียงเครือ่ งหมายการค้าได้อย่างไรก็แทนด้วยพยัญชนะ
ตัวนั้น เช่น หากเป็นเครื่องหมายคำ�ว่า “หอมจัง” ตัวหอหีบ
จะแทนด้วยตัว H ในภาษาอังกฤษขณะที่เสียง “จัง ให้ลาก
ยาวและใส่เสียง อ แทนที่คำ�ว่า จัง ใส่เสียง อ แทนเป็น
อัง เมื่อลากเสียงให้ยาวจึงเป็น อาง” การจัดเก็บข้อมูลใน
ลักษณะนี้ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมี
การนำ�เทคโนโลยีเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์มาพัฒนาการจัดเก็บ
สารบบรูปและคำ�ของเครื่องหมายก็ตาม จากการลงสารบบ
ด้วยลายมือ และการตรวจสอบด้วยการเปิดแฟ้มสารบบใน
ได้พัฒนาเป็นการสแกนรูปเครื่องหมาย และคีย์ข้อมูลของ
เครื่องหมายการค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำ�การ
เรียกตรวจสอบได้จากคอมพิวเตอร์ แต่แม้ว่าจะมีการนำ�
เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลและ
การตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูลเครือ่ งหมายทีเ่ ป็นคำ�ก็ยงั คง
เป็นไปตามแนวคิดดั้งเดิมที่มีมาเกือบร้อยปี คือการจัดเก็บ
ด้วยวิธอี กั ษรแลกเสียงท้ายและตรวจสอบด้วยการเรียกดูจาก
อักษรแรกเสียงท้าย ส่วนการจัดเก็บข้อมูลเครือ่ งหมายการค้า
ที่เป็นรูปเครื่องหมาย จากการจัดเก็บลงแฟ้มเป็นหมวดหมู่
ก็ทำ�การพัฒนาโดยนำ�การจัดเก็บรูปเครื่องหมายตามระบบ
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Administrative Evolution of Trademarks:
Registration Procedures

Along side the gradual development of substantive
provisions of law on trademarks, concurrent development
has been made in the sphere of systems for storing data
related to trademarks and examination of trademarks in
order to be well suited to change of circumstances. In
effect, such administrative development was put in place
almost at the same time as the promulgation of the first
Trademarks Act of Thailand. It was indeed intended to
ensure smooth operation of registration of trademarks and
to solve problems arising in connection with the storage
of data related to trademarks amidst a growing number
of applications for registration of trademarks and poor
storage-management.
Thus, in 1959, storage of data related to
trademarks was systematised, with the establishment of
a database of images and a database of words used
as elements of trademarks. For these purposes, imagetrademarks are stored in different categories classified by
reference to similarities of images e.g. tigers, monkeys or
human-beings. Where a particular trademark is composed
of several images, such trademark is to be stored in all
categories associated with all images used, in order to
enable immediate search and immediate search results. As
for a database of word-oriented trademarks, the storage
is operated by reference to the beginning character
and the ending sound of the trademark. The beginning
character is to be indicated by the alphabet in the English
language which corresponds to the pronunciation in Thai.
For instance, in the case of the “หอมจัง” trademark, the
beginning “ห” alphabet in Thai corresponds to the “H”
alphabet in English whilst the ending sound “จัง“ (Jang)
is to be pronounced in a lengthening manner (“Jaang”)
and replaced by “A” so as to be “A-ang” for the purpose
of the inclusion of such trademark on the database.
This manner of storage has been in use up to present,
despite the parallel use of computing technology for
storing images and words forming integral elements of
trademarks. The manual entry of information and manual
file-opening in the process of trademark examination have
now been replaced or supplemented by the computerassisted administration, whereby images of trademarks
are scanned and information pertinent to them are
keyed onto the computer system allowing computerised

เวียนนา (Vienna Agreement) ซึ่งกำ�หนดให้ทำ�การจัดเก็บ
เครื่องหมายตามหมวดหมู่ที่กำ�หนด เช่น รูปพระอาทิตย์ จะ
กำ�หนดรหัสพระอาทิตย์เป็นหมวด 1.1 เป็นต้น การจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยระบบเวียนนา ยังคงใช้มาอยู่ถึงปัจจุบันนี้ โดย
การกำ�หนดรหัสและทำ�การสแกนรูปเครื่องหมายการค้าลง
เก็บไว้ ในฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์เพื่อรอให้ เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบเรียกข้อมูลนั้นๆ มาทำ�การตรวจสอบเปรียบ
เทียบความเหมือนคล้ายกับเครือ่ งหมายของบุคคลอืน่ ต่อไป
ส่วนการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในปัจจุบันก็มีการ
พัฒนาให้บคุ คลภายนอกสามารถทีจ่ ะเรียกข้อมูลนีม้ าทำ�การ
ตรวจสอบได้ โดยสามารถเช็คสถานะของคำ�ขอจดทะเบียน
ของตน หรือเช็คสถานะโดยทั่วๆ ไป ตลอดจนสามารถตรวจ
สอบความเหมือนคล้ายของเครือ่ งหมายการค้า ก่อนทำ�การ
ยื่นของจดทะเบียน ทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่
สามารถทำ�งานที่บ้าน (WORK AT HOME) ได้อีกด้วย

searching. Notwithstanding such computer technology
used in informational handling as well as trademark
examination, storing word-based trademarks remains
founded upon the traditional concept in operation over
a hundred years – storing by reference to the beginning
character and the ending sound of each trademark. Also,
the systematic filing of image-based trademarks has been
developed along the line of the international classification
of the figurative elements of marks embodied in the Vienna
Agreement, under which figurative elements of trademarks
are to be divided into categories, divisions and sections,
each of which has been given a number according to a
special coding system; for instance, trademarks bearing
the “Sun” image are in a special category marked with
the number 1.1 as its code. Data arrangement under
the Vienna Classification system has been in use up till

วิวัฒนาการการบริการข้อมูลเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2474

พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2557
aslkj dlfkjd
lk jdfjk lkj
sldk a dlk
ldkd dkk
alkskd kdkd
dkej k dkd e tkah kt hek
lkejlke dlke kd fe tlke oie
keroiweoiueor wleeiue ie
dslkelkeldf eoiumc lk lak
aslkj dlfkjd askjhsdkj wkjs82 skjk dkjsh kjskskwol
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sldk a dlkldkd dkkalkskd kdkd dkej k dkd e tkah
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dslkelkeldf eoiumc lk lak
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Translation

OHIM
TM View

Work at Home

ไมโครฟิล์ม

เครื่องคอมพิวเตอร์

พิมพ์ดีด

วิ วั ฒ นาการการเตรี ย มการให้ บ ริ ก าร
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

ระบบเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเป็นระบบ
การจดทะเบียน กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะ
ต้องนำ�เครื่องหมายการค้าของตนมาจดทะเบียนต่อ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงจะได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยทั่วไปการขอรับความ
คุ้มครองในประเทศใดก็ตาม เจ้าของเครื่องหมาย การค้าจะ
ต้องจดทะเบียนเพือ่ ขอรับความคุม้ ครองในประเทศนัน้ ๆ อัน
เป็นไปตามหลักดินแดน ประเทศส่วนใหญ่ในโลกจะให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระบบจดทะเบียนดังกล่าวนี้

ระบบอินเทอร์เน็ต

Paperless

Work at home

present. Images used as trademarks are all scanned
and stored onto a computerised database with special
codes being ascribed to them in order to allow retrieval
of those images by competent officials for examination
as to their similarity to trademarks owned by others. With
respect to trademark examination, development has also
been made in the direction of allowing general members
of the public to, via the Internet, retrieve trademark data
for the examination purpose and check every status of
their applications as well as similarities of trademarks
before proceeding with registration. Such online interface
also allows officials concerned to work at home as well.
รายงานประจ�ำปี 2556
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ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยต้องการจะขยายตลาดการ
ค้าไปยังต่างประเทศ จะต้องดำ�เนินการยื่นขอจดทะเบียน
ในทุกๆ ประเทศที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง ทำ�ให้เสีย
เวลาและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการต่างๆ อาทิ การจัดทำ�
คำ�ขอที่ใช้ภาษาต่างกัน การชำ�ระค่าธรรมเนียมในสกุลเงินที่
ต่างกัน รวมทั้งการบริหารจัดการคำ�ขอทั้งก่อนและหลังการ
จดทะเบียนด้วย เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การต่ออายุ
การโอน เป็นต้น
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในอนาคตข้าง
หน้าของประเทศไทย จึงจำ�เป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลกที่ เ ติ บ โต
อย่างรวดเร็ว โดยระยะแรก กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
เพียงแต่บริการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�หลักเกณฑ์ และขั้น
ตอนเบื้องต้นในการยื่นขอ จดทะเบียนในต่างประเทศ และ
เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ มาให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการ
เป็นระยะๆ จัดทำ�เอกสารเผยแพร่ เช่น คูม่ อื การจดทะเบียน
เครือ่ งหมายการค้าเบือ้ งต้นใน 30 ประเทศ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
และผูส้ นใจใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินการยืน่ ขอจดทะเบียน
แต่อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการก็ยงั ต้องเดินทางไป ดำ�เนินการ
เองหรือจ้างตัวแทนในการดำ�เนินการแทน ซึ่งเป็นอุปสรรค
อี ก ประการหนึ่ ง ในการขยายตลาดและ การปกป้ อ ง
เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีนโยบาย
ทีจ่ ะอำ�นวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการไทย ในการขอรับ
ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
โดยได้ดำ�เนินการเตรียมการให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้
พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งจะเป็นอีกช่องทาง
หนึ่ ง ที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ประกอบกับ
การที่ประเทศไทยได้ร่วมจัดทำ�แผนงานการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community (AEC)
Blueprint) โดยมีข้อตกลงให้สมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคี
พิธีสารมาดริดภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์กร
ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกเรียบร้อยแล้ว ขณะนีร้ อการแก้ไขกฎหมายให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของพิธีสารมาดริดเท่านั้น
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Evolution towards Services for International Registration of Trademarks

The protection of trademarks in Thailand has
been founded upon the registration system, under
which trademark owners are required to register their
trademarks with the Department of Intellectual Property
in order to be afforded protection by law. In general, in
order for trademarks to be protected in any particular
country, owners of those trademarks must register their
trademarks in that country. This is indeed based upon the
“territoriality” principle adopted by most countries for the
purpose of trademark protection. As such, Thai traders
who intend to expand their market to foreign countries
need to take action in filing applications for registration
of their trademarks in every country where they intend
their trademarks to be protected. Such multiplicity of
application engenders a great waste of time as well as
handling costs and involves difficulties, for instance, arising
from differences of languages and currencies in which the
required payments are to be made. Some difficulties may
also surround the management of applications prior to
and subsequent to the registration, including amendment
and alteration of applications, extension of the protection
period and assignment of trademarks.
Much need is, therefore, felt for the development
of the scheme for registration of trademarks in Thailand in
the future to suit the world’s fast-growing economic and
social circumstances. In an early phase, the Department of
Intellectual Property merely provided consultancy services,
under which advice has been given on rules and procedures
for the filing of applications in foreign countries. In this
regard, speakers from foreign countries have been invited
to give talks to entrepreneurs and advisory documents,
including manuals on registration of trademarks in 30
countries, have been prepared and distributed with a
view to guiding interested persons through actions to be
pursued for registration of trademarks in foreign countries.
Nevertheless, entrepreneurs would remain obliged to
travel to the intended countries, or engage agents to do
so, for the purpose of filing applications, hence another
impediment to market penetration and the protection of
Thai trademarks in foreign countries. To curb all these
difficulties, the Department of Intellectual Property has
put in place its policy facilitating Thai traders’ application

=

ภาพที่มาของแนวคิด-การค�ำนวณเพื่อการบริการ
สำ � นั ก เครื่ อ งหมายการค้ า ในฐานะผู้ ดู แ ลและ
รับผิดชอบในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเอง
ก็ได้สร้างบุคคลากรผู้ที่มีความสามารถในแต่ละยุคสมัยของ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ ตั้งแต่
สำ � นั ก เครื่ อ งหมายการค้ า ยั ง มี ฐ านะเป็ น หอทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้า ในกระทรวงเกษตราธิการและโอนไป
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในกรมทะเบียนการค้า จนกระทั่ง
ในปี พ.ศ.2535 ในหลวงรัชกาลทีเ่ ก้าได้มพี ระบรมราชโองการ
การตั้ง “กรมทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งโอนหน่วยงานรับผิด
ชอบดูแลเรื่องการจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ให้ไปเป็นกองตรวจสอบสอง ในกรมทรัพย์สินทางปัญญา
จนกระทั่ ง เป็ น สำ � นั ก เครื่ อ งหมายการค้ า ในปั จ จุ บั น นี้
บุคลากรรุ่นใหม่ในสำ�นักเครื่องหมายการค้าพร้อมแล้วที่จะ
ให้บริการต่อประชาชนและพร้อมที่จะผลักดันให้ระบบของ
เครื่องหมายการค้าตอบสนองต่อความก้าวหน้าและความ
ทั น สมั ย ในยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ กำ � ลั ง เฟื่ อ งฟู แ ละ
ก้าวหน้าสู่ความเป็นสากลตามช่วงจังหวะของการพัฒนาใน
ยุคการสื่อสารไร้พรมแดนนี้

for the protection of their trademarks in foreign countries.
Such facilitation is to be carried into real effect through
taking action in preparation for the accession to the
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning
the International Registration of Marks (Madrid Protocol),
which serves as another convenient, expeditious and
cost-reducing channel for registration of trademarks
in other countries. Indeed, as Thailand participated in
the preparation of the ASEAN Economic Community
(AEC) Blueprint which in effect requires ASEAN
members to join the Madrid Protocol within 2015, the
Department of Intellectual Property has felt compelling
need for, and indeed has been successfully working
towards, the preparation of its organisational structure,
personnel and technology for linking with the trademark
registration system established by the World Intellectual
Property Organisation (WIPO). With such readiness, the
Department of Intellectual Property now merely awaits
amendment of legislation in line with the requirements
under the Madrid Protocol.
The Trademarks Office, as the Department’s
internal body directly in charge of the protection of
trademarks, has unfailingly built up personnel well
capable, at every advent of change, of performing
official duties efficiently to the satisfaction of general
members of the public using the Department’s services.
Historically, the Trademarks Office has been developed
from the Trademarks Registration Office within the
Ministry of Agriculture, which was later shifted to be part
of the Department of Commercial Registration, Ministry
of Commerce. In 1992, following the establishment of
the “Department of Intellectual Property” in the reign of
King Rama IX, the agency responsible for affairs relating
to registration for the protection of trademarks was
transferred to the Department of Intellectual Property and
given the new official name as the “Examination Division
2”, which becomes the Trademarks Office nowadays. At
present, new-generation personnel of the Trademarks
Office are well ready to deliver services to the public
and put forth schemes for protecting trademarks in
response to advancements and modernity in the era of
highly developed information technology so as to bring
Thailand to internationality consistent with borderless
communication development.
รายงานประจ�ำปี 2556
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ ปี พ.ศ. 2556
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Work of Particular Importance in 2013
Undertaken by the Department of Intellectual Property
(มกราคม 2556 – มกราคม 2557/January 2013 – January 2014)

1. การเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

1. Preparedness in the Sphere of Intellectual
Property towards the ASEAN Community

(2) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำ�นักงานทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาอาเซียน-ญีป่ นุ่ เพือ่ ติดตามความคืบหน้าและผลการ
ดำ�เนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan
IPR Action Plan 2012-2013) ปี 2555-2556 และวางแผน
กิจกรรมที่จะดำ�เนินการในอนาคตตามร่างแผนปฏิบัติการ

(2) ASEAN-Japan Heads of Intellectual Property
Offices Meeting. The Department of Intellectual Property
attended this meeting for following up the progress and

(1) เข้าร่วมประชุมคณะทำ�งานความร่วมมือด้าน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอาเซี ย น (AWGIPC) ซึ่ ง เป็ น การ
ประชุมระดับหัวหน้าสำ�นักงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาอาเซียน
เพื่อหารือในการดำ�เนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน เช่น การแลกเปลี่ยนแผนการ
ตรวจสอบสิทธิบัตรภายใต้โครงการ ASPEC เป็นต้น โดยใน
ปี 2556 เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 39 ณ เมือง
บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ 40 ณ เมืองหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และครั้งที่ 41 ณ
จังหวัดเชียงใหม่
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(1) Meetings of the ASEAN Working Group on
Intellectual Property Co-operation (AWGIPC). The
Department of Intellectual Property attended the meetings
of the AWGIPC, at which heads of intellectual property
agencies in ASEAN met for discussing activities to be
undertaken under the ASEAN Intellectual property action
plan, for instance, the exchange of patent examination
plans under the ASEAN Patent Examination Co-operation
(ASPEC) programme. In 2013, three such meetings were
attended –the 39th Meeting in Bundung, the 40th Meeting
in Luang Prabang, Lao PDR and the 41st Meeting in
Chiang Mai.

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan
IPR Action Plan 2014-2015) ปี 2557-2558

(3) จัดประชุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทย –
สหภาพยุโรป (Thai – EU IPR Dialogue) ครัง้ ที่ 3 เพือ่ หารือ
ในการดำ�เนินความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาระหว่าง
อาเซียนกับประชาคมยุโรป (The EU-ASEAN Intellectual
Property Rights Cooperation Programme: ECAP II) มีหน่วย
งานเข้าร่วมประชุม เช่น สำ�นักงานอัยการ ฝ่ายคดีทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ กองบั ง คั บ การ
ปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ และกรมศุลกากร เป็นต้น
(4) การเข้ า ร่ ว มจั ด งานเสวนา ภายใต้ ชื่ อ งาน
“อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน” ณ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโดยกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้า
ร่วมจัดงานเสวนา ใน 2 หัวข้อ ดังนี้

results of work operation in the sphere of intellectual
property under the ASEAN-Japan IPR Action Plan
2012-2013 and also for planning future activities to be
undertaken under the draft ASEAN-Japan IPR Action
Plan 2014-2015.

(3) Third Thai-EU IPR Dialogue. The Department
of Intellectual Property organised the Third Thai-EU
IPR Dialogue for discussing the EU-ASEAN Intellectual
Property Rights Co-operation Programme (ECAP II). This
Dialogue was attended by representatives of several
agencies such as the Office of the Attorney-General
(Intellectual Property and International Trade Section),
the Economic Crime Division (ECD) and the Customs
Department.
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- เรื่อง “ก้าวสู่ AEC คุณลืม IP หรือไม่” เมื่อวันที่ 1
พฤศจิ ก ายน 2556 โดยมี ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดสินค้าและบริการส่งออกของไทย และผูป้ ระกอบการ
ไทยที่มีประสบการณ์ดำ�เนินธุรกิจในประเทศอาเซียน ได้แก่
บริษัท ปูนซิเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท และบริษัท เอพลัส
ซัพพลาย จำ�กัด ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ
ในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญารองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา จำ�นวน
200 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- เรือ่ ง “บันเทิงไทยสีสนั ใหม่ของอาเซียน” เมือ่ วันที่ 5
พฤศจิกายน 2556 โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว
ผู้ กำ � กั บ ภาพยนตร์ ชั้ น นำ � ของประเทศ และคุ ณ ลั ก ษมณ์
เตชะวันชัย รองนายกสมาพันธ์สมาคมดิจิทัลบันเทิงแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยว
กับโอกาสทางการตลาดและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจบันเทิง
ไทยให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน โดยมีผู้
เข้าร่วมเสวนา จำ�นวน 150 คน ประกอบด้วย เจ้าของผลงาน
อันมีลิขสิทธิ์ อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง “การเข้าถึง
ข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาสำ�หรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Smart Track
to IP Information)” ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำ�เนินงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น (ASEAN
– Japan) โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทางทรัพย์สนิ ทางปัญญาสำ�หรับผูป้ ระกอบการ
SMEs มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 50 คน
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(4) IP Talks. The Department of Intellectual
Property organised talks related to intellectual property
as part of the “Future of Thai Economy under the
ASEAN Community” event held by the Department
of Trade Negotiations at the Government Complex
Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday
Anniversary. Talks organised by the Department were on
2 topics as follows.
- “Do you forget IP as we are moving towards the
AEC?”, held on 1st November 2013. The talk was joined,
as speakers, by experts in the area of market promotion
of exported goods and services of Thailand and also
by Thai traders experienced in carrying out business in
ASEAN countries, namely, Siam Cement Public Company
Limited and A-Plus Supply Co. Ltd. It was intended to be
a forum for fostering understanding in IP preparedness
for moving towards the ASEAN Community. This talk
was attended by 200 people from public and private
agencies, the academia and the general public.
- ”Thai Entertainment: New Charm for ASEAN”,
held on 5th November 2013. Speakers for this talk
included Mr. Prachya Pinkaew, the leading film director
of Thailand and Mr. Luk Techawanchai, Deputy President
of the Thai Digital Entertainment Content Federation.
The talk was intended to disseminate knowledge and
exchange opinions on market opportunities and ways
to operate Thai entertainment business in the hope that
this line of business would grow and become competitive
in the ASEAN market. This event was participated by
150 people – copyright owners, teachers, students and
representatives of agencies concerned.
(5) Regional Seminar on “SMEs Smart Track
to IP Information”. This event was along the line of the
ASEAN-Japan IPR Action Plan and served as a practical
forum for exchanging experience in relation to access
by SME operators to information related to intellectual
property. This seminar was attended by 50 people.

(6) จัดสัมมนา The Consultation Seminar on
Accession to the Madrid Protocol เพือ่ สร้างความรูค้ วาม
เข้าใจ และเผยแพร่ขอ้ มูลการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
ระหว่ า งประเทศภายใต้ ร ะบบพิ ธี ส ารมาดริ ด (Madrid
Protocol) ให้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ตัวแทนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และประชาชน
ผู้สนใจ มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 50 คน

(7) จัดสัมมนา ในหัวข้อ “บุกตลาดอาเซียนด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา” รวม 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานรวม
1,043 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
และกระบวนการยื่นคำ�ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม สิงค์โปร์
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม
และสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย

(8) จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “WIPO-ASEAN
Workshop on Copyright and Orphan Works” ณ กรุงเทพ
โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทาง

(6) Consultation Seminar on Accession to
the Madrid Protocol. This Seminar was intended to
disseminate information on international registration of
trademarks under the Madrid Protocol to entrepreneurs,
trademark owners, trademark attorneys and general
members of the public and was attended by 50
participants.
(7) Seminar on “Penetrating the ASEAN Market
through Intellectual Property”. The Department of
Intellectual Property organised a seminar on “Penetrating
the ASEAN Market through Intellectual Property” on
8 occasions, with 1,043 participants, for promoting
knowledge and understanding in connection with steps
and procedures involving application for registration of
intellectual property in ASEAN countries. Experts from
the Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam,
Singapore, Cambodia, Lao PDR, Vietnam and Myanmar
were invited as speakers in the interest of entrepreneurs
as well as public and private agencies in Thailand.

(8) WIPO-ASEAN Workshop on “Copyright and
Orphan Works”. This workshop was organised by the
Department of Intellectual Property in collaboration with
the World Intellectual Property Organisation (WIPO) for
promoting knowledge and understanding in relation to
schemes for administering orphan works and how to do
justice to copyright owners as well as users of orphan
รายงานประจ�ำปี 2556
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ปัญญาโลก (WIPO) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการงานลิขสิทธิท์ หี่ าเจ้าของไม่ได้ และให้ความ
เป็นธรรมแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน Orphan Works
ของกลุ่มประเทศอาเซียน อันเป็นการลดความเสี่ยงจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากงานลิขสิทธิ์ มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จำ�นวน 85 คน

2. การพั ฒ นาระบบคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ และกำ � หนด
มาตรการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2.1 การประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน
ทางปัญญาแห่งชาติ เพื่อให้การดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ในด้านการสร้างสรรค์
การใช้ประโยชน์ การคุ้มครอง การปราบปรามการละเมิด
การพัฒนาบุคลากรและการเงินการคลัง ให้มีการดำ�เนิน
งานที่สอดคล้องและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สร้างผลงานนำ�ไป
สู่การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ รวม 3 ครั้ง รวม 120 คน
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works in ASEAN countries in an attempt to reduce
copyright-infringement risks and also for enhancing
opportunity to access and exploit copyrighted works.
This workshop was attended by 85 participants.

2. Development of Schemes for Protecting
Intellectual Property in Thailand and Elsewhere
and Measures for Suppression of Intellectual
Property Infringement

2.1 Meetings of the National Committee on
Intellectual Property Policies. The National Committee
on Intellectual Property Policies met on 3 occasions
to ensure uniformity of work operation of agencies
concerned with intellectual property in connection with
the creation, exploitation and protection of intellectual
property, the suppression of intellectual property
infringement and the development of personnel as well as
finance administration. The meetings were also intended
to build incentives for creating intellectual property works
leading to the development of knowledge, innovation and
technology as well as a good reputation of the country.
These meetings had the total audience of 120 people.

2.2 งานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
- ประชุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก (Worldwide
Symposium on Geographical Indications 2013) โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำ�เนินทรงเป็นประธานเปิดงาน เพือ่ ส่งเสริมการนำ�
องค์ความรูข้ องท้องถิน่ หรือชุมชนด้านสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ในการนำ�มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของไทย และแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำ�เรื่องสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (champion country) ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีผเู้ ข้าร่วมงานมาจากประเทศสมาชิก 63
ประเทศ รวม 350 คน

2.2 Work in relation to Geographical Indications
- Worldwide Symposium on Geographical
Indications 2013. The Department of Intellectual Property
organised the Worldwide Symposium on Geographical
Indications 2013, the opening of which was most
graciously presided over by HRH Princess Sirindhorn, as a
forum for promoting the exploitation of local geographical
indications (GI) to create added value for Thai products
and creating public awareness of GI champion countries
in the ASEAN region. The symposium had extensive
participation by 350 people from 63 countries.

- รั บ มอบประกาศขึ้ น ทะเบี ย นข้ า วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยในสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์
สาธารณรั ฐ เบลเยี่ ย ม ประเทศไทยได้ รั บ มอบประกาศ
การขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ของไทย เป็น
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: Geographical Indication หรือ
GI ในสหภาพยุโรป (EU) จากประธานกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรป ซึ่งเป็นสินค้าข้าวรายแรกในอาเซียนที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรป

- Certificate of Registration of the Hom Mali
(Jasmine) Rice of the Thung Kula Rong-Hai Paddy
Field in the European Union. Thailand was, in Brussels,
Belgium, conferred upon a certificate of registration of
the Hom Mali Rice of the Thung Kula Rong-Hai Paddy
Field as a geographical indication (GI) in the European
Union. The certificate was presented by President of the
European Commission. In effect, it is the first rice from
รายงานประจ�ำปี 2556
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- จัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในแนวคิด “น้ำ�พระทัยจากฟากฟ้า แผ่ผ่านแผ่นดิน สู่ห้วงนที
สีคราม” ทีแ่ สดงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้�ำ การพัฒนา
พื้นดินและอาชีพ โดยการคิดค้นนวัตกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น
ฝนหลวง เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ�หมุนช้าแบบทุ่นลอย
หรื อ กั ง หั น น้ำ � ชั ย พั ฒ นา กระบวนการปรั บ ปรุ ง สภาพ
ดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะต่อการเพาะปลูก หรือ โครงการ
แกล้งดิน และการใช้น�้ำ มันปาล์มบริสทุ ธิเ์ ป็นเชือ้ เพลิงสำ�หรับ
เครือ่ งยนต์ดเี ซล หรือ ไบโอดีเซล มีผเู้ ข้าร่วม จำ�นวน 500 คน
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ไ ทยทั้ ง ในประเทศและต่ า งประทศ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไทยในตลาดต่างประเทศ เช่น ข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในสหภาพยุโรป รวม 6 ครั้ง ในประเทศ เช่น งาน “มหกรรม
ข้าวไทย ไร้สารพิษ เพื่อคนไทยและตลาดโลก และงานวัน
ข้าวและชาวนาไทยปี 2556 ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ฝรั่งเศส มีผู้เข้าร่วม รวม 2,550 คน
- ให้บริการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
จำ�นวน 2 คำ�ขอ ได้แก่ ชามไก่ลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง และ
ปลาแรดลุ่มน้ำ�สะแกกรังอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี
- การประชุ ม หารื อ ทางการดำ � เนิ น การจั ด การ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ สินค้าน้ำ�หมากเม่าสกลนคร
และสินค้าผ้าย้อมครามธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้มี
ความรูเ้ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ การจัดทำ�
ข้อกำ�หนดมาตรฐานของสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ จัดโดย
สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาขน)
โดยมีผู้ผลิตสินค้าน้ำ�หมากเม่าสกลนคร และผ้าย้อมคราม
ธรรมชาติ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด
สกลนครและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมจำ�นวน 49 คน
- ประชุ ม ส่ ง เสริ ม และติ ด ตามผลการส่ ง เสริ ม
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย เช่น “มะม่วงน้ำ�
ดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า” ณ จังหวัดสมุทรปราการ “ลิ้นจี่ค่อม
สมุทรสงคราม” และ “ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม” ณ
จังหวัดสมุทรสงคราม “ข้าวฮางงอกหนองบัวลำ�ภู” ณ จังหวัด
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ASEAN to be registered as a GI product in the European
Union.
- Exhibition and Activities in Honour of His
Majesty the King’s Genius in Intellectual Property.
The Department of Intellectual Property organised this
Exhibition and activities under the theme “The Royal Good
Heart from the Sky to the Land and the Blue River”, which
depicts His Majesty the King’s genius in the management
of water resources as well as the development of soils and
occupations through His Majesty’s various innovations
and projects for which registration has been made for
the protection of the royally created intellectual property,
for instance, the rain-making process, the Chaipattana
low surface aerator (Model RX-2), the soil treatment
process for modification of acidic soil into soil suitable for
agricultural cultivation (the so-called “soil bullying project”)
and the process for producing biodiesel from pure palm
oil. This grand event was attended by 500 participants
- Exhibitions of Thai and Foreign GI Products.
The Department of Intellectual Property held these
exhibitions on 6 occasions for disseminating, and
expanding marketing channels for, GI products of Thailand
in foreign countries such as the Hom Mali (Jasmine)
Rice from the Thung Kula-Rong-Hai Paddy Field, for
which a geographical indication has been registered in
the European Union. The exhibitions held in Thailand
included the “Poison-Free Thai Rice for Thais and the
World Market” Festival, and the “Rice and Rice Farmers’
Day 2013” while the exhibitions outside Thailand were
held in New Zealand, Singapore, Beijing and France. The
Exhibitions had the total audience of 2,550 participants.
- Registration of Geographical Indications.
The Department of Intellectual Property approved 2
applications for registration of geographical indications,
namely, the registration for the chicken-pattern bowls
from Lampang (Lampang Province) and the registration
for Giant Gourami fishes from the Sagaegrang River (Uthai
Thani Province).

หนองบัวลำ�ภู เป็นต้น รวม 6 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วม จำ�นวน 306 คน
2.3 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา
- ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับร่างคูม่ อื การ
ตรวจสอบคำ�ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสาขาเคมีและ
เภสัชภัณฑ์ เพื่อพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางการ
ตรวจสอบคำ�ขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รสาขาเคมีและเภสัช
ภัณฑ์ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาตรวจสอบ
และสั่ ง การของพนักงานเจ้าหน้าที่ใ นด้านการตรวจสอบ
คำ�ขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์และอนุสทิ ธิบตั รสาขาเคมีและ
เภสัชภัณฑ์ มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติในการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตาม
สนธิสญ
ั ญาความร่วมมือด้านสิทธิบตั ร (Patent Cooperation
Treaty)
- ประชุมทางวิชาการ (Focus Group) ในหัวข้อ
“กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า ของพื้ น ที่
กรณีอนุญาตให้บคุ คลอืน่ ใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ การจำ�หน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า” เพื่อรับฟังความ
คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากเจ้ า ของพื้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
กำ�หนดให้มีมาตรการในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าของพืน้ ทีใ่ น
กรณีปล่อยปละละเลยหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้พื้นที่เพื่อ
การจำ�หน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าให้
ต้องรับผิดตามกฎหมาย

- ประชุ ม คณะทำ � งานเพื่ อ ศึ ก ษาและยกร่ า ง
กฎหมายสิทธิบัตร เพื่อกำ�หนดแนวทางการแก้ไขกฎหมาย
สิ ท ธิ บั ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ พิ ธี ส ารแก้ ไขความตกลงทริ ป ส์
โดยทีป่ ระชุมมีมติให้ยกร่างกฎหมายสิทธิบตั รเป็นหมวดใหม่
แยกต่างหากจากเดิม

- Meeting for Discussion on Geographical
Indications Management. The Department of Intellectual
Property held this meeting for discussing how to manage
geographical indications for the berry wine and for
naturally dyed textiles from Sakon Nakhon Province. It
was intended to disseminate knowledge in relation to the
protection of geographical indications and the preparation
of standard requirements for geographical indications.
This meeting was indeed held in collaboration with the
Biodiversity-Based Economy Development Office (Public
Organisation), with participation by 49 people, who were
Sakon Nakhon berry wine producers and representatives
of State agencies in Sakon Nakhon and neighbouring
Provinces.
- Meetings for Promoting and Following Up
the Promotion of Thai Geographical Indications
Products. The Department of Intellectual Property
held 6 such meetings, including those dedicated to
the following products: “Nam Dokmai Mangoes of
Khung Bang Kachao”(Samut Prakarn Province), “Khom
(dwarf) Lychees of Samut Songkram” (Samut Songkram
Province), “Khao Yai Pomelos of Samut Songkram”
(Samut Songkram Province) and “Khao Ngang Ngok
from Nong Bua Lamphu” (Nong Bua Lamphu Province).
These 6 meetings were attended by 306 participants.
2.3 Reform and Revision of Intellectual
Property Law
- Meeting for Public Consultation on the
Draft Manual on Examination of Patent and PettyPatent Applications for Chemical and Pharmaceutical
Products. This meeting was held as a practical forum
for considering and revising the manual to be relied on
in examining patent and petty-patent applications for
chemical and pharmaceutical products so as to achieve
clarity and be in line with the Patents Act, B.E. 2522
(1979), which indeed will enable competent officials in
charge of the examination of patents and petty patents
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- ประชุมหารือ เรื่อง “การดำ�เนินการเพื่อยื่นสาร
ยอมรับร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์” เพื่อชี้แจง
ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การดำ �เนิน การเพื่อ ยื่น พิธีส ารยอมรับ ร่ า ง
พิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ในส่วนของการศึกษา และ
ยกร่างกฎหมายสิทธิบตั รให้สอดคล้องกับร่างพิธสี ารดังกล่าว

- ประชุม Focus Group (ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติ
ในการเก็บข้อมูลภูมิปัญญา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ให้ ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นความเป็ น จริ ง ที่
เกิดขึน้ และนำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาได้อย่างถูกต้อง โดยทีป่ ระชุม
ได้มีการเสนอให้มีการจัดทำ�แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ
ข้อมูลภูมิปัญญาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้ผู้จัดเก็บข้อมูลด้าน
ภูมิปัญญาสามารถนำ�ไปปฏิบัติต่อไปได้ รวมทั้งเสนอให้มี
การจัดทำ�ฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ช่วยลดปัญหา
การละเมิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 30 คน

- ประชุมทางวิชาการ (Focus Group) หัวข้อ
“แนวทางและมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หากรณี เ จ้ า ของ
พื้ น ที่ อ นุ ญ าตให้ บุ ค คลอื่ น ใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ การจำ � หน่ า ย
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์และ
เครื่องหมายการค้า” ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของพื้นที่ ผู้ครอบครอง
และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำ�พื้นที่ออกให้ผู้อื่นจำ�หน่าย
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in the areas of these products to perform their duties
with modernity and efficiency corresponding to practices
in relation to applications for the protection of inventions
under the Patent Co-operation Treaty.
- Focus Group Meeting on “Law on Liability
of Owners of Premises Permitting the Use of Space
for Distribution of Goods Infringing Copyright and
Trademarks”. This meeting was organised to hear from
premises-owners useful opinions and recommendations
in connection with the introduction of measures for
the prevention of intellectual property infringement by
enforcing the law against owners of premises in case of
their neglect or allowing other persons to use space in
their premises for distributing products infringing copyright
and trademarks.
- Working Group Meetings for Studying and
Preparing Draft Law on Patents. The working group
meetings were held to set appropriate directions for
amending the law on patents in line with the Protocol
Amending the TRIPS Agreement. In this connection, a
resolution was passed by the meeting for drafting a new
chapter to be added to the Patents Act currently in force.
- Meeting for Public Consultation on
“Procedures for Submission of the Instrument of
Acceptance of the Protocol Amending the TRIPS
Agreement”. This meeting was intended to provide
explanations on actions to be taken in connection with
the submission of the Instrument of Acceptance of the
Protocol Amending the TRIPS Agreement insofar as it
concerns the study and preparation of draft law amending
the Patents Act in the implementation of such Protocol.
- Focus Group Meeting on Preparation of a
Manual on the Collection of Intellectual Information.
This meeting was held in Chiang Mai to ensure that the
information collected would actually reflect reality and
lead to proper ways to solve problems encountered. It
was recommended by this meeting that a manual on
the collection of intellectual information be prepared to

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และเครือ่ งหมายการค้า โดยจะเป็นการ
เสนอผลการศึกษาสภาพปัญหา ผลกระทบจากการมีสินค้า
ละเมิดจำ�หน่ายในสถานที่ทั่วไป และเพื่อศึกษาถึงอุปสรรค
ในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในส่วนของกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา และกฎหมายใกล้เคียง เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
และให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและบริบท
ทางเศรษฐกิจ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำ�นวน 100 คน
- ประชุมคณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า
ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2556 เพื่อพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาเครื่ อ งหมายการค้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งแพร่ ห ลาย
(Well known mark) ในด้านรูปแบบการกำ�หนดแนวทาง
การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และ
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเครื่ อ งหมายการค้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
แพร่หลาย หลักฐานการประกอบการพิจารณา เป็นต้น
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 15 คน
2.4 งานด้านพิจารณาอุทธรณ์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
- ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการสิ ท ธิ บั ต ร สาขาเคมี
จำ�นวน 3 ครั้ง เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คัดค้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำ�นวน 2 คำ�ขอ

- ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการสิ ท ธิ บั ต ร สาขาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 5 ครัง้ เพือ่ ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคำ�ขออุทธรณ์หรือคัดค้านสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
- ประชุมคณะกรรมการสิทธิบัตร ครั้งที่ 6/2556
เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองร่ า งคำ � วิ นิ จ ฉั ย /คำ � สั่ ง คณะกรรมการ
สิ ท ธิ บั ต ร จำ � นวน 2 คำ � ขอ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ คั ด ค้ า น

provide guidance to collectors of such information. It was
also suggested, as a resolution of the meeting, that an
efficient database be established for efficient and concrete
reduction of infringement problems. This meeting was
attended by 30 people.
- Focus Group Meeting on “Directions
and Measures for Solving Problems Surrounding
Permission Granted by Premises-Owners to Use
Space in the Premises for Distributing Products
Infringing Copyright and Trademarks”. The Department
of Intellectual Property held this event in Bangkok to hear
opinions and recommendations from owners or occupiers
of the premises and those involved in the permission
of the use of the space in the premises for distributing
products infringing copyright and trademarks. At this
meeting, a study report on problems concerning effects
of the distribution of pirated products in premises in
general was also presented so as to provide an insight into
obstacles encountered in the enforcement of intellectual
property law and related laws and ideas as to appropriate
approaches to the amendment of the copyright and
trademarks legislation to ensure consistency with national
development directions as well as the country’s economic
context. This meeting was attended by 100 participants.
- Meeting of the Trademarks Sub-Committee
Considering Legal Matters, No. 5/2013. This meeting
was held for considering rules applicable to official
consideration of well-known marks. The meeting, for
example, set directions and rules to be observed in giving
decisions on well-known marks and also set criteria on
supporting documents. The meeting was attended by
15 people.
2.4 Consideration of Appeals in relation to
Intellectual Property
- Meeting of the Sub-Committee on Patents
(Chemical Field). The Sub-Committee on Patents
(Chemical Field) met on 3 occasions for considering
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สิทธิบตั รการประดิษฐ์ จำ�นวน 3 คำ�ขอพิจารณาการเพิกถอน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมรายปี จำ�นวน
45 ราย และ พิจารณาคำ�ร้องขอขยายระยะเวลาการชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมรายปี จำ�นวน 49 ราย
2.5 งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศ
- ประชุ ม Intergovernmental Committee
on Inlellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore ครัง้ ที่ 25 ณ องค์การ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก นครเจนี ว า สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส
ที่ประชุมได้มีการหารือในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของ
การประชุม WIPO IGC เพื่อเป็นแนวทางในการเจรจาไปสู่
พันธกรณีด้านกฎหมาย ทรัพยากรด้านพันธุกรรม และการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
- เข้าร่วมประชุมคณะทำ�งานเตรียมการประชุม
WIPO IGC ด้ า นทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมด้ า นภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น และด้านการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
ณ กระทรวงการต่างประเทศ ซึง่ ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันพิจารณา
และเสนอแนวทาง ในการจัดทำ�กรอบการเจรจา WIPO IGC
และเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศ ยกร่างกรอบการ
เจรจา WIPO IGC ทั้งสามด้าน โดยคำ�นึงถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ 67
และครอบคลุมประเด็นหลักของร่างข้อบทฉบับปัจจุบันใน
แต่ละด้าน 1. ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources
– GRs) ควรครอบคลุมประเด็นหลัก อาทิ สิทธิอธิปไตยของ
ประเทศเหนือทรัพยากรธรรมชาติภายในขอบเขตอำ�นาจ
ของตน การกำ�หนดให้มกี ารเปิดเผยแหล่งทีม่ าในการขอสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม
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appeals or objections in relation to patents for inventions
under 2 applications submitted.
- Meeting of the Sub-Committee on Patents
(Product Designs Field). The Sub-Committee on
Patents (Product Designs Field) met on 5 occasions for
considering appeals or objections in relation to patents
for product designs.
- Meeting of the Patents Board, No. 6/2013.
This meeting was held for endorsing draft decisions
or draft orders of the Patents Board in relation to 2
applications, considering appeals challenging patents
for inventions in relation to 3 applications, considering
revocation of patents or petty patents on the ground
of failure to make payment of annual fees in relation to
ภถ applications and considering 49 applications for an
extension of time within which to make payment of annual
fees.
2.5 International Protection of Intellectual
Property
- 25th Session Meeting of the Intergovernmental
Committee on Intellectual Property and Genetic
Resources, Traditional Knowledge and Folklore. At
this meeting, which was held at Geneva, Switzerland,
by the World Intellectual Property Organisation (WIPO),
discussions were made on the steering of its work
towards negotiations leading to international obligations
in relation to genetic resources and traditional cultural
expressions.
- Meeting of the Working Group on Preparation
for the Meeting of the Intergovernmental Committee
on Intellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IGC
Meeting). This Working Group’s Meeting was held
at the Ministry of Foreign Affairs for considering and
proposing the negotiation frameworks for the WIPO IGC
Meeting. It was resolved that the Ministry of Foreign
Affairs should draw up the negotiation frameworks in

2. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge – TK)
ควรครอบคลุมประเด็นหลัก อาทิวัตถุประสงค์และหลักการ
คุม้ ครองภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เนือ้ หาสาระ คำ�จำ�กัดความ และ
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรคุ้มครอง อาทิ ขอบเขต
และแนวทางการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์
และความเกี่ยวข้องระหว่างระบบการคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
และ 3. ด้านการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดัง้ เดิม (Traditional Cultural Expressions – TCEs) ควรครอบคลุมประเด็น
หลัก อาทิ ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องระหว่างระบบ
การคุ้มครองการแสดงออก ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกับ
ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
- ประชุ ม สมั ช ชาใหญ่ อ งค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาโลก (WIPO General Assembly : WIPO GA)
ครั้งที่ 51 ซึ่งเป็นการจัดประชุมเพื่อหารือกับผู้อำ�นวยการ
ใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (Mr. Francis Gurry)
และเสนอแผนกิจกรรมทีไ่ ทยประสงค์จะขอรับการสนับสนุน
จาก WIPO ในปี 2014 – 2015 เช่น การจัดสัมมนาระดับ
ประเทศและระดับภูมภิ าคว่าด้วยเรือ่ งองค์การจัดเก็บลิขสิทธิ์
การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร
มาดริด และความตกลงกรุงเฮก เป็นต้น

- ประชุม Informal Meeting on Inlellectual
Property related to Genetic Resources Traditional
Knowledge and Folklore (IGC Retreat) โดยหารือใน
ระดับนโยบายเพือ่ ขับเคลือ่ นการทำ�งานของ WIPO IGC และ
พิจารณาร่างข้อบทด้านการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
(Traditional Cultural Expressions) รวมทั้ง way forward

all the 3 matters (i.e. Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore), having regard to section 66
and section 67 of the Constitution of the Kingdom of
Thailand, B.E. 2550 (2007) and covering main issues of
draft articles in each matter as follows. (1) In relation to
Genetic Resources (GRs), the main issues to be covered
should be, for example, the State’s sovereign rights over
natural resources within its territorial jurisdiction and
disclosure of the origin or source of intellectual property
connected with genetic resources. (2) With regard to
Traditional Knowledge (TK), the main issues should
include purposes of and principles for the protection of
traditional knowledge, contents, definitions and types of
traditional knowledge to be protected, the scope and
schemes for the protection of traditional knowledge and
the interaction between schemes for the protection of
traditional knowledge and schemes for the protection of
intellectual property. (3) As regards Traditional Cultural
Expressions (TCEs), the main issues ought to embrace
the interplay between schemes for the protection of
Traditional Cultural Expressions and schemes for the
protection of intellectual property.
- 51st Session of the WIPO General Assembly
(WIPO GA). This General Assembly was held for
discussing with Director General of WIPO (Mr. Francis
Gurry) and proposing activities for which Thailand intended
to request support from WIPO in 2014-2015. The activities
include domestic and regional seminars on collecting
societies, and Thailand’s preparedness for accession to
the Madrid Protocol and the Hague Agreement.
- Informal Meeting on Intellectual Property
Related to Genetic Resources Traditional Knowledge
and Folklore (IGC Retreat). At this meeting, the
Department of Intellectual Property had policy-oriented
discussions on work operation of the WIPO IGC
and considered draft articles on Traditional Cultural
Expressions as well as the ways forward for further
submission to the WIPO General Assembly. The meeting
รายงานประจ�ำปี 2556
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เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO General Assembly)โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ผู้แทนระดับเอกอัครราชทูต ผู้แทน
ถาวรประจำ�สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เจ้าหน้าที่อาวุโส/
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐสมาชิก WIPO
- ประชุ ม WIPO Working Group on the
Legal Development of the Hague System for the
International Registration of Industrial Designs ครัง้ ที่ 3
ณ สำ�นักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน
200 คน โดยหารือในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) ปรับปรุงแบบฟอร์ม
คำ�แถลงตามมาตรา 16 (2) สำ�หรับให้สำ�นักงานที่ได้ทำ�
คำ�แถลงตามมาตรา 16 (2) ใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ
ลดความสับสนของผู้ขอยื่นเอกสาร 2) แก้ไขกฎข้อ 5 ของ
Common Regulations under The 1999 Act ซึ่งกำ�หนด
ข้ อ ผ่ อ นปรนในกรณี เ กิ ด ความล่ า ช้ า เฉพาะความขั ด ข้ อ ง
ของระบบไปรษณีย์เท่านั้น ที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไข
ถ้อยคำ�ที่ยกร่างให้เหมาะสมและกำ�หนดกรอบเวลาในการ
ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และ 3)
เสนอให้ส�ำ นักงานระหว่างประเทศของ WIPO เป็นศูนย์กลาง
รวบรวมข้อมูล และเอกสารต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แต่เนื่องจากกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่กำ�หนดให้ต้อง
ยื่นเอกสารตัวจริงเท่านั้น ทำ�ให้การใช้ฐานข้อมูลกลางผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่อาจดำ�เนินการได้
- ประชุ ม WIPO Working Group on the
Legal Development of the Madrid System for the
International Registration of Marks ครั้งที่ 11 ณ
สำ�นักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPIO)
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was attended by representatives holding the ambassador
post, Permanent Representatives to the United Nations in
Geneva and senior officers as well as experts in intellectual
property from WIPO member countries.
- 3rd Meeting of the WIPO Working Group on
the Legal Development of the Hague System for the
International Registration of Industrial Designs. This
meeting was held at the Headquarters of the World
Intellectual Property Organisation (WIPO) in Geneva,
Switzerland and attended by 200 participants. Discussions
at this meeting included the following: (1) the revision of
the declaration under Article 16 (2) in order to achieve
uniformity of use by offices making the declaration and
reduce confusion by applicants; (2) the amendment to
Rule 5 of the Common Regulations under the 1999 Act
which allows only the delay arising from irregularities in
postal services, as to which it was felt by the meeting that
the draft text be revised and the time limit be fixed for
the delivery of supporting documents as well; and (3) the
suggestion that the WIPO International Office serve as a
focal point for electronic information and documents (given
that the requirements under the law of most countries
that original documents be submitted cause hindrances
to the use of electronic central databases).
- 11th Meeting of the WIPO Working Group
on the Legal Development of the Madrid System for
the International Registration of Marks. This meeting
was held at the Headquarters of the World Intellectual
Property Organisation (WIPO) at Geneva, Switzerland,
for discussing Amendment to the Common Regulations
under the Madrid Agreement Concerning the international
Registration of Marks and the Protocol Relating to that
Agreement in the following aspects. (1) Enhancement of
Grace Period. In this regard, amendment was intended
to be made in order to enhance the grace period in the
case where the applicant fails to rectify irregularities in the
application within the time limit. For this purpose, it was
suggested that amendment be made to Rule 5bis, Rule

นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อหารือ 1) แก้ไข Common
Regulations under the Madrid Agreement Concerning
the international Registration of Marks and the Protocol
Relating to that Agreement ให้มีระยะผ่อนผันเพิ่มเติม ใน
กรณีที่ผู้ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนไม่สามารถดำ�เนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องในคำ�ขอได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด โดยที่
ประชุมเสนอให้แก้ไข Rule 5bis Rule 30 Rule 31 และ
อัตราค่าธรรมเนียม เพื่อขยายระยะเวลาให้ผู้ขอจดทะเบียน
เครื่องหมายระหว่างประเทศสามารถขอผ่อนผันการดำ�เนิน
การแก้ไขข้อบกพร่องในคำ�ขอจดทะเบียนของตนได้โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 2) กรณีการรวมและแยกทะเบียน
ระหว่างประเทศ โดยเห็นว่าการแก้ไขจะต้องไม่เป็นการบังคับ
ให้ภาคต้องแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ และต้องไม่เป็นการ
สร้างภาระงานแก่สำ�นักระหว่างประเทศที่จะทำ�ให้ระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเกินกว่า
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 3) กรณีการสิ้นผลไปซึ่งความคุ้มครอง
ของทะเบียนระหว่างประเทศ (Ceasing of Effect ,Central
Attack) และการแปลงคำ�ขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหลัง
จากการสิน้ สุดไปซึง่ ความคุม้ ครองดังกล่าว (Transformation)

- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “Asia-Pacific
Regional Workshop on the Development and
Implementation of National Copyright Policies and
Strategies” ณ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสำ�คัญของทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการกำ�หนด
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวนโยบายด้ า นลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ชั ด เจน และ
เปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริม
และบริหารจัดการงานลิขสิทธิ์ระหว่างกัน ผู้เข้าร่วมประชุม

30, Rule 31 and rates of fees to the effect of allowing
the applicant for international registration to extend the
time limit for correction of application defects upon
payment of an additional fee. (2) Merger and Separation
of International Registrations. At this issue, it was felt
that amendment to the Common Regulations should not
require Members to amend domestic law and should not
create greater burdens to the International Office than
the benefits to be derived. (3) Ceasing of Effect, Central
Attack and Transformation of International Application
subsequent to the Ceasing of Effect and Central Attack.
- Asia-Pacific Regional Workshop on “The
Development and Implementation of National
Copyright Policies and Strategies”. This Regional
Workshop was held in Bangkok as a forum for public
education on the importance of intellectual property and
discussions on clear intellectual property strategies and
policies. The Workshop also provided participants with
opportunities to exchange information, experience and
views in connection with the protection, promotion and
management of copyright. The audience consisted of
40 representatives from 20 countries in the Asia-Pacific
region, including China, Vietnam, Malaysia, Mongolia,
India and Fiji.
- Second Round of Thailand–EU Negotiations.
The Department of Intellectual Property held the 2nd
Round of Thailand–EU Negotiations in Chiang Mai
for discussing matters related to intellectual property,
including definitions, general provisions, interaction with
international agreements, standards of protection,
enforcement of law on intellectual property and public
health, geographical indications and co-operation on law
enforcement. This event was joined by 200 attendees.
- DIP–JPO PPH Experts Consultation Meeting.
This meeting was organised to discuss the development
of the system for exchanging patents data. It also
constituted a forum for following up the progress of
work carried out in pursuit of the co-operation between
รายงานประจ�ำปี 2556
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ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จำ�นวน 20 ประเทศ เช่น ประเทศจีน เวียดนาม มาเลเซีย
มองโกเลีย อินเดีย ฟิจิ เป็นต้น จำ�นวน 40 คน
- ประชุ ม Thailand – EU Negotiations 2 nd
Round ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ หารือข้อเสนอเรือ่ งทรัพย์สนิ
ทางปัญญาไทยเกี่ยวกับคำ�นิยาม ข้อบททั่วไปความสัมพันธ์
กับความตกลงระหว่างประเทศ มาตรฐานการคุ้มครองและ
การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และสาธารณสุข
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 200 คน
- เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสิทธิบัตร DIP – JPO PPH Experts
Consultation เพือ่ ติดตามความคืบหน้าการดำ�เนินการความ
ร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา (DIP) และสำ�นักงาน
สิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) ภายใต้โครงการ Patent Prosecution
Highway (PPH) ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกัน ตั้งแต่วัน
ที่ 24 กันยายน 2556 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดย
กรมจะออกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยว
กับระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสิทธิบัตรตามโครงการ PPH
ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2556 ต่อไป

- ประชุ ม หารื อ และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสำ�นักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาเวียดนาม (NOIP) ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดดั๊กลัก อานซาง ผู้แทน
สมาคมกาแฟบวนมาถวต และผู้แทนสมาคมข้าวเวียดนาม
โดยมีหัวข้อประชุม เรื่อง “ระบบการคุ้มครองและตรวจสอบ
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ เพือ่ ยกมาตรฐานสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ของทั้งสองประเทศ” และในโอกาสนี้ คณะผู้แทนสำ�นักงาน
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the Department of Intellectual Property of Thailand
(DIP) and the Japan Patents Office (JPO) under the
Patent Prosecution Highway (PPH) programme. This
co-operation was concluded on 24th August 2013 in
Geneva, Switzerland. In this connection, the Department
of Intellectual Property intended to issue the Notification of
the Department of Intellectual Property on the System for
an Exchange of Patents Data under the PPH Programme
in mid-December 2013.
- DIP-NOIP Meeting. The meeting was held
between the Department of Intellectual Property of
Thailand and the National Office of Intellectual Property
of Viet Nam (NOIP) for discussing and exchanging
views on intellectual property. The meeting was joined
by representatives of the Ministry of Science and
Technology, Duk Lak Province, An Sang, representatives
of the Association of Coffee Producers of Matuad and
representatives of the Association of Rice Traders of
Vietnam. The main agenda of the meeting centred
on the “System for the Protection and Examination of
Geographical Indications (GI) of Thailand and Vietnam”.
On this occasion, the delegation of the National Office
of Intellectual Property of Viet Nam made a site visit for
observing processes of production of GI products of
Thailand as well.
- Seminar on the “International Convention
for the Protection of New Varieties of Plants
(UPOV1991)”. This seminal was held at the Department
of Agriculture and was, with great privilege, joined by Mr.
Martin Ekvad, President of the Community Plant Variety
Office (CPVO) as a speaker in an attempt to disseminate
to personnel of all sections concerned correct information
on the “International Convention for the Protection of New
Varieties of Plants”. The main issues of the talk included
the scope of rights of breeders, plant varieties bred from
genetic material of other plant varieties, exceptions to
rights of breeders, seeds harvesting for use in future
seasons and special rights of agriculturists.

ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเวียดนามได้ลงพืน้ ที่ ดูกระบวนการผลิต
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย

- เข้ า ร่ ว มสั ม มนา เรื่ อ ง “อนุ สั ญ ญาระหว่ า ง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV1991)”
ณ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Martin Ekvad
ประธานสำ�นักคุม้ ครองพันธุพ์ ชื แห่งสหภาพยุโรป มาบรรยาย
ให้ความรู้ เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนได้รบั ทราบข้อมูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ซึง่ มีหวั ข้อสำ�คัญ - ขอบเขตของสิทธินกั ปรับปรุงพันธุ์ - พันธุพ์ ชื
ทีไ่ ด้จากการใช้พนั ธุกรรมสำ�คัญของพันธุพ์ ชื อืน่ ๆ มาปรับปรุง
พันธุ์ - ข้อยกเว้นสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ - การเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูต่อไป และสิทธิพิเศษของเกษตรกร
- จัดอบรม เรื่อง National Advanced Training
Program on Successful Technolog Licensing (STL)
โดยกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาร่ ว มกั บ องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาโลก (WIPO) และการสนับสนุนของประเทศ
ออสเตรเลีย (FIT Australia) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ
จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้
เข้าร่วมจำ�นวน 30 คน

- National Advanced Training Programme
on Successful Technology Licensing (STL). This
training programme was organised by the Department
of Intellectual Property in association with the World
Intellectual Property Organisation (WIPO) and with kindest
support from FIT Australia. Experts from WIPO were
invited as speakers for this training programme, which
took place at the Department’s building with the total of
30 trainees.
- 2013 Korea-Thailand Copyright Forum.
The Department organised the “2013 Korea-Thailand
Copyright Forum” as a forum for promoting knowledge on
the protection, promotion and management of copyright in
digital content industries of Thailand and Korea and also
for providing opportunities to exchange information, views
and recommendations amongst those concerned in digital
content industries of both countries. This event had the
total audience of 100 participants from creative industries
(involving, for examples, songs, movies, literature, sound
and video recordings), public agencies in Thailand and
Korea, users of copyrighted works, academics, students
and general members of the public.
2.6 International Co-operation on Intellectual
Property
- Signing the Thai-Lao MOU on Intellectual
Property Co-operation. This MOU contains important
details regarding, for example, an exchange of information
and experience related to intellectual property. The cooperation embraces the promotion and exchange of
experience in the management of intellectual property,
enforcement of intellectual property law, an exchange of
information, seminars, training programmes and study
trips.
- Signing the DIP-NOIP Minutes of Discussion.
The Department of Intellectual Property of Thailand and
the National Office of Intellectual Property of Viet Nam
signed the Minutes of Discussion in Vietnam pursuant
รายงานประจ�ำปี 2556
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- จัดการสัมมนา เรื่อง “2013 Korea-Thailand
Copyright Forum” ณ กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคุ้มครอง ส่งเสริม และบริหารจัดการงานลิขสิทธิ์ ใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ของไทยและเกาหลี รวมทั้ง
ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ระหว่างผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมดิจทิ ลั - คอนเทนต์ของ
ทั้งสองประเทศ มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 100 คน ประกอบด้วย
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์
วรรณกรรม และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ หน่วยงานภาครัฐ
ของไทยและเกาหลี ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ นักวิชาการ อาจารย์
นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

2.6 จั ด ทำ � ความร่ ว มมื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ระหว่างประเทศ
- การลงนามความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา
ไทย-ลาว ในร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทย-ลาวโดยมีสาระสำ�คัญ เช่น
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และประสบการณ์ ด้ า นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา ความร่วมมือ จะครอบคลุมการเสริมสร้างการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ และการ
บังคับใช้กฎหมายสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา การแลกเปลีย่ น
ข้อมูล การสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน
เป็นต้น
- การลงนามผลการหารือระหว่างกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยกับสำ�นักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ของเวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม (Minutes of Discussion)
เพื่อเห็นชอบแผนกิจกรรมประจำ�ปี 2557 – 2558 ภายใต้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง
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to which both agencies approved the plan of activities
2014-2015 under the Agreement on Intellectual Property
Co-operation which involves co-operation in 4 main
areas, namely, (1) the exchange of speakers and qualified
persons for giving talks at seminars to be organised for
disseminating to entrepreneurs knowledge on registration
for the protection of intellectual property in both countries,
(2) the exchange of knowledge and experience amongst
officials of both agencies in relation to important matters
including the preparation for accession to the Madrid
Protocol (given that Vietnam has joined this Protocol and
had direct experience in this matter) and the exchange
of experience in relation to systems for the protection
of geographical indications (GI), (3) co-operation on the
prevention of intellectual property infringement and the
promotion of knowledge and understanding of intellectual
property and (4) the exchange of information, documents
and relevant laws as well as regulations between the 2
agencies.
- Signing the Minutes of Discussion between
DIP of Thailand and the Intellectual Property Office of
Cambodia. The signing of these Minutes of Discussion
took place in Cambodia for approving the Implementation
Plan on Bilateral Co-operation Activities 2013-2015
under the Intellectual Property Co-operation Agreement
which requires co-operation in 4 areas as follows: (1) the
exchange of speakers and qualified persons for giving
talks at seminars to be organised for disseminating to
entrepreneurs knowledge on registration for the protection
of intellectual property in both countries, (2) the exchange
of knowledge and experience amongst officials of both
agencies in relation to important matters including the
preparation for accession to the Madrid Protocol (given
that Cambodia has joined this Protocol and had direct
experience in this matter) and the exchange of experience
in relation to systems for the protection of geographical
indications (GI), (3) the bilateral discussion on appraisal
of activities to be carried out in 2013-2014 and (4) the

ประกอบด้วย ความร่วมมือ 4 ด้าน ที่สำ�คัญ คือ (1) การ
แลกเปลี่ยนวิทยากรและผู้ทรวงคุณวุฒิเพื่อบรรยายในงาน
สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เรื่องการจดทะเบียน
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทั้ง 2 ประเทศ (2) การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
ทั้ง 2 หน่วยงาน เช่นเรื่องการเตรียมการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร
มาดริด ซึ่งเวียดนามเข้าเป็นภาคีและมีประสบการณ์เรื่อง
นี้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านระบบการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) (3) ความร่วมมือในการป้องกัน
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (4) การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เอกสาร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องระหว่าง 2 สำ�นักงาน
- การลงนามผลการหารือระหว่างกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยกับสำ�นักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ของกัมพูชา ณ ประเทศกัมพูชา (Implementation Plan on
Bilateral Cooperation Activities 2013-2015) เพื่อเห็นชอบ
แผนกิจกรรมประจำ�ปี 2556 – 2558 ภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีความร่วมมือ 4
ด้าน ดังนี้ (1) การแลกเปลีย่ นวิทยากรและผูท้ รวงคุณวุฒเิ พือ่
บรรยายในงานสัมมนาให้ความรู้ แก่ผปู้ ระกอบการ เรือ่ งการ
จดทะเบียนคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาในทัง้ 2 ประเทศ (2)
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ของทั้ง 2 หน่วยงาน เช่น เรื่องการเตรียมการเข้าเป็นภาคีพิธี
สารมาดริด ซึ่งกัมพูชา เข้าเป็นภาคีและมีประสบการณ์
เรื่ อ งนี้ แ ละการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ด้ า นระบบการ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) (3) การหารือทวิภาคี
ประจำ�ปีเพื่อประเมินแผนกิจกรรมประจำ�ปี 2556 – 2558
(4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระหว่าง 2 หน่วยงาน
- จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้าน
ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา
และสำ�นักงานลิขสิทธิ์เกาหลี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง MOU ดังกล่าว จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมลิขสิทธิไ์ ทย เนือ่ งจากมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุม้ ครองและ
ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม (cultural industries) ของทั้งสองประเทศ

exchange of information and relevant laws as well as
regulations between the 2 agencies.
- Signing Ceremony for the MOU on Copyright
and Neighbouring Rights between DIP of Thailand and
South Korea Copyright Office. This signing ceremony
took place on 7th November 2013 at the Department
of Intellectual Property. This MOU is of significant
contribution to the development of the copyright industry
of Thailand simply because it is aimed at promoting cooperation on the protection of copyright and prevention
of infringement and also promoting cultural industries of
both countries.
2.7 Establishment of Regional Centres for
Intellectual Property Promotion and Mobile Units for
Registration of Intellectual Property
- Establishment of 7 Regional Centres for
Intellectual Property Promotion. The Centres were set
up in Chiang Mai, Song Khla, Chonburi, Samut Prakarn,
Khon Kaen, Phuket and Nakorn Ratchasima for offering
services to residents in those provincial areas. Since their
inauguration, the Centres received 2,678 applications for
registration or notifications of intellectual property and
3,435 applications for variation of registered particulars
or others. Also, 10,964 persons approached the Centres
for consultancy and advice. The total amount of 533,250
Baht has been offered for funding relevant fees as well.
- Mobile Units for Registration of Intellectual
Property. The Department of Intellectual Property made
available, on 17 occasions, mobile units for registration of
intellectual property both in Bangkok and other provinces
outside Bangkok. Indeed, 647 people approached the
mobile units for advice on intellectual property. The
mobile units also received 7 applications for a grant to
be given as funding for fees incurred in the registration of
intellectual property and 136 applications for registration
of intellectual property.
รายงานประจ�ำปี 2556
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2.7 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ภูมภิ าค และให้บริการรับคำ�ขอจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาเคลื่อนที่
- จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค
ประจำ�จังหวัด จำ�นวน 7 แห่ง คือ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา
ชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น ภูเก็ต และนครราชสีมา เพือ่
ทำ�หน้าที่ให้บริการประชาชนในส่วนภูมิภาคมีผ้มู ายื่นคำ�ขอ
จดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาผ่านศูนย์ส่งเสริม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาภูมภิ าค รวม 2,678 คำ�ขอ มีค�ำ ขอแก้ไข
เปลีย่ นแปลง/อืน่ ๆ จำ�นวน 3,435 รายการ และให้ค�ำ ปรึกษา/
แนะนำ� จำ�นวน 10,964 ราย ให้ทนุ ค่าธรรมเนียม 533,250 บาท
- จัดหน่วยบริการรับคำ�ขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเคลือ่ นที่ (Mobile Unit) ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
และส่วนภูมภิ าค รวม 17 ครัง้ มีผมู้ าขอคำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา รวม 647 คน มีผู้ขอรับทุนสนับสนุน
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวม 7 ราย และรับคำ�ขอ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ รวม 136 คำ�ขอ
2.8 ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา ดำ�เนินการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท รวม
32 เรื่อง แยกเป็นข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์ จำ�นวน 9 เรื่อง
ข้อพิพาทด้านสิทธิบัตร จำ�นวน 7 เรื่อง ข้อพิพาทด้าน
เครื่องหมายการค้า จำ�นวน 16 เรื่อง

2.9 การสร้างจิตสำ�นึกและป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
- รณรงค์ ป ลู ก จิ ต สำ � นึ ก ไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญา เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละเคารพสิ ท ธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ให้แก่เยาวชนในระดับ
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2.8 Mediation and Resolution of Intellectual
Disputes. The Department of Intellectual Property
carried out the mediation and resolution of 32 intellectual
disputes – 9 copyright disputes, 7 patent disputes and
16 trademark disputes.
2.9 Creation of the IP-Respecting Mindset and
Prevention of Intellectual Property Infringement
- Non-Infringement Campaign. The Department
held a campaign for non-infringement in an attempt
to build up awareness of the need to respect others’
intellectual property amongst the youth in higher
educational institutions. As part of such campaign, the
Department held a contest of anti-piracy music videos
for protecting copyrighted songs. The music video
entitled “Jiid Jai” by “Khun Juice Juice” gracefully won
this contest.
- Co-ordination and Inspection in relation to
the Prevention of Intellectual Property Infringement.
The Department of Intellectual Property co-ordinated
with public and private agencies with respect to 795
infringement cases and, on 341 occasions, made a survey
into markets of goods suspected to involve piracy. Also,
416 plants producing optical discs, with 104 occupiers,
were inspected. The special taskforce undertook an
inspection on 814 occasions leading to an arrest of 644
offenders in 749 cases, with 493,129 pirated items.
- Raiding on Places for Distribution of Goods
Infringing Copyright and Trademarks. The goods
found to infringe copyright and trademarks included
cosmetics, bags and watches. The raiding operation
led to the finding of 280,000 pirated items, involving the
loss of approximately 7,000,000 Baht, and an arrest of 2
offenders against whom further legal proceedings would
be taken.
- Ceremony for the Destruction of Infringing
Products Subsequent to the Finality of Court Cases.
The Department of Intellectual Property held this

อุดมศึกษา โดยจัดการประกวดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ
การประกวดมิวสิควีดโี อเพลงต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิเ์ พลง
“จี๊ดใจ” ประพันธ์โดย คุณจุ๋ยส์จุ๋ยส์
- ดำ � เนิ น การประสานและตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ ง
ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ประสานกับ
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวม 795 เรื่อง สำ�รวจ
ตลาดสินค้าทีน่ า่ สงสัยว่าจะละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวม
341 ครัง้ ตรวจสอบโรงงานผลิตซีดี 416 โรงงาน 104 ผูค้ รอบ
ครอง และจัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ รวม 814 ครั้ง โดยจับกุม
ได้ 749 คดี ผู้ต้องหา 644 คน ของกลาง 493,129 ชิ้น
- จับกุมแหล่งจำ�หน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และ
เครื่องหมายการค้า เช่น เครื่องสำ�อางปลอม กระเป๋า
นาฬิกา เป็นต้น มีของกลาง จำ�นวน 280,000 ชิ้น มีมูลค่า
ความเสียหายประมาณ 7,000,000 บาท และจับกุมผูก้ ระทำ�
ความผิดมาดำ�เนินคดีตามกฎหมาย รวม 2 ราย
- จัดพิธีทำ�ลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งของกลาง
เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า มาจาก
กองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 8 กองบัญชาการตำ�รวจภูธร
ภาค 9 และสำ�นักงานศุลกากรภาค 4 จำ�นวน 94,120 ชิ้น
รวมมูลค่า 297,040,300 บาท

3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์
การสร้างเครือข่าย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดยจัดสัมมนาและเสวนาให้ความรูด้ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา
รวม 21 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วม จำ�นวน 2,353 คน รายละเอียดมีดงั นี้

ceremony in Phuket. In this connection, 94,120 items
of copyright-infringing and trademark-infringing goods,
worth 297,040,300 Baht, as received from the Provincial
Police Command Bureau, Region 8, the Provincial Police
Command Bureau, Region 9 and Customs Office, Region
4, were all destroyed.

3. Development of Intellectual Property
Management Systems through Knowledge Promotion,
Encouragement of Creation, Building Networks and
Commercial Exploitation
3.1 Promotion of Knowledge in Intellectual
Property. In an endeavor to promote knowledge in
intellectual property, the Department of Intellectual
Property held seminars and special talks on 21 occasions,
with 2,353 participants, as detailed below.
(1) In the Area of Copyright. Events were held
on 10 occasions, with 1,176 participants.
- Talk on “Copyright and Innovation of
Thai Literary Works”. This talk, which was attended by
100 participants, was intended to offer knowledge and
understanding of modern technology involving books and
also provide useful tips to writers, translators, publishers’
representatives, those concerned in literary works,
academics, teachers and general members of the public.
- Talk on “Copyright and Broadcasting
Works: ‘Must Have Rule’ Cases”. This talk was aimed
at fostering proper understanding of copyright law insofar
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(1) ด้านลิขสิทธิ์ รวม 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน
1,176 คน
- เสวนา เรื่ อ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ กั บ นวั ต กรรม
ของวรรณกรรมไทย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทกี่ �ำ ลังเข้าสูว่ งการหนังสือ และข้อแนะนำ�
ในการผลิตผลงานวรรณกรรม ให้แก่นกั เขียน นักแปล ผูแ้ ทน
สำ�นักพิมพ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวรรณกรรม นักวิชาการ ครู
อาจารย์ และประชาชนทั่วไป จำ�นวน 100 คน

- เสวนา เรื่อง “ลิขสิทธิ์กับงานแพร่เสียง
แพร่ภาพ : กรณี Must Have Rule” เพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ซึง่ เข้าข่ายเป็น
“งานแพร่เสียงแพร่ภาพ” มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 90 คน

- เสวนา เรื่อง “ลิขสิทธิ์กำ�พร้า” (Orphan
Works) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางาน
ลิขสิทธิ์กำ�พร้าของต่างประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น การออกกฎหมายจำ�กัดความรับผิด
ของผู้ใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) หรือ code of
conduct และการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ที่เรียกว่า “extended
collective management” รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อลดปัญหาข้อพิพาท
เกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ในอนาคต มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 100 คน
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as it concerns a live broadcast of sports, which constitutes
a “broadcasting work”. The talk had the audience of 90
persons.
- Talk on “Orphan Works”. This special
talk was organised as part of the Department’s attempts
to disseminate knowledge in connection with solutions to
problems surrounding orphan works in other countries,
including Canada and the United States of America,
enactment of law limiting liability of users, best practices
and codes of conduct and right management known
as the “extended collective management”. The talk
also served as a forum for exchanging knowledge and
experience amongst participants in the hope of reducing
disputes in copyrighted works in the future. The talk was
attended by 100 interested persons.
- Talk on “Copyright in General
Perspectives”. This talk was held to foster understanding
of roles and significance of copyright law and to be a
practical forum for exchanging amongst participants views
and experience in relation to copyright in literary works
of Thailand. The audience of this intellectually intriguing
talk consisted of 126 persons – writers, translators,
commentators, publishers, general users of copyright,
animation-film producers and students.
- Seminar on “Copyright towards
National Regions: Legitimate Use of Copyright in
Songs and Legal Proceedings against Infringers
of Copyright in Songs” This seminar was aimed at
promoting common understanding in connection with
the proper resolution of copyright problems and the
reduction of copyright disputes. The seminar was held on
2 occasions and was joined by 175 participants in total,
who are business operators using copyright in songs,
students, copyright owners, representatives of royaltycollecting firms and representatives of State agencies in
the regions.
- Seminar on Collection of Royalties in
the Digital Age”. The seminar was held in Bangkok with

- เสวนา เรื่ อ ง “สนทนาสาระ... เรื่ อ ง
ลิขสิทธิ์” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและความ
สำ�คัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์งาน
วรรณกรรมของไทย มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย นักเขียน
นักแปล นักวิจารณ์ สำ�นักพิมพ์ ผู้ที่ใช้งานลิขสิทธิ์ทั่วไป
นั กสร้ า งภาพยนตร์แ อนนิเ มชั่น นักเรียน และนักศึ ก ษา
จำ�นวน 126 คน
- สัมมนา เรื่อง “ลิขสิทธิ์สู่ภูมิภาค” ใน
หัวข้อ “การใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ถูกต้องและการดำ�เนิน
คดีกรณีละเมิดลิขสิทธิเ์ พลง” เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในการดำ�เนินงานด้านลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตรงกันในการแก้ไข
ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ และลดข้อขัดแย้งด้านลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้น
มีผู้ประกอบการที่ใช้งานลิขสิทธิ์เพลง นักเรียน นักศึกษา
เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้แทนบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ รวม 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 175 คน

- สั ม มนา เรื่ อ ง “การจั ด เก็ บ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์
ในยุคดิจิทัล” ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสำ�คัญของการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

a view to creating knowledge and understanding of the
importance of the administration of royalty collection in
relation to literary works in the digital age and exchanging
experience in connection with best practices in making
licensing agreements for the use of copyrighted works,
collecting royalty fees, sharing profits amongst members,
protecting cultures expressed through literary works and
also developing future co-operation on efficient collection
of copyright royalties.
- Seminar on “Software Assets
Management”. This seminar (No. 1/2013) was held
in Bangkok in order to promote knowledge and
understanding in connection with intellectual property
rights in software, State policies on software development,
e-Government, safe electronic transactions, software
management, reduction of risks emanating from using
pirated software, good governance promotion and
establishment of organisational trustworthiness. The
seminar was attended by 100 interested persons.
- Seminar on “The Future of Thai Arabica
Coffee”. This seminar was held in Chiang Mai and served
as an assembly for discussion on the establishment and
maintenance of standards of geographical-indication
coffees, covering all stages – from its process of
production to its management – in the hope that local
residents would be able to exploit geographical indications
as a tool for local development as well as for efficient
marketing. This seminar had the audience consisting of
150 persons.
- Talk on “The Use of Copyrighted Works
in the Entertainment Business”. This seminar, which
was held in Chiang Mai, was intended to be a forum for
public education on copyright law as well as other related
laws and practices for the use of copyright in songs in
the entertainment business. Speakers for this seminar
included the Association of Singers, the Association of
Musicians, actors in Chiang Mai, entertainment business
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งานวรรณกรรมในยุคดิจทิ ลั และได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์
เกี่ยวกับแนวทางการทำ�สัญญาอนุญาตในงานลิขสิทธิ์ การ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสมาชิก
แนวทางการปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านสื่อ
งานวรรณกรรม รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการบริหาร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิท์ อ่ี าจมีขน้ึ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 150 คน

- สั ม มนา เรื่ อ ง “การบริ ห ารจั ด การสิ น
ทรัพย์ซอฟแวร์” ครั้งที่ 1/2556 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ซอฟแวร์ นโยบายภาครัฐในการพัฒนา e-Government การ
ทำ�ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอกภัย และการบริหารจัดการ
ซอฟแวร์ ลดความเสี่ยงจากการใช้ซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
สนับสนุนหลักธรรมาภิบาล เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือให้กบั องค์กร
มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 100 คน

- สั ม มนา เรื่ อ ง “กำ � หนดอนาคตกาแฟ
อาราบิกา้ ไทย” ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ วางระบบการรักษา
มาตรฐานคุณภาพสินค้ากาแฟที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และเพื่อให้คนใน
ชุมชนใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
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operators and general members of the public. The seminar
was joined by 185 participants.
(2) In the Area of the Prevention of Intellectual
Property Infringement. The Department of Intellectual
Property organised 4 talks related to the prevention of
intellectual property infringement, with the total audience
of 765 persons, as follows.
- Seminar on “Prevention of Intellectual
Property Infringement in the Digital Age”. This
seminar was intended to foster skills in relation to legal
proceedings against infringers of intellectual property
rights in digital contents and also in relation to how to
distinguish genuine products and counterfeits in order
that infringers via the Internet would be inflicted with
punishment. This seminar was held on 3 occasions, with
the total audience of 660 participants.
- Seminar on “Resolution of Intellectual
Property Disputes through Restorative Justice”. The
Department of Intellectual Property held this seminar in
Chiang Mai with a view to promoting and building up,
amongst entrepreneurs, intellectual property owners and
lawyers, proper understanding of arbitration and mediation
practices and also developing procedures for resolution
of intellectual property disputes towards efficiency. This
seminar was extensively attended by 105 interested
persons.
(3) In the Area of Patents and Trademarks.
In this area, 3 seminar was held, with the total audience
of 241 persons.
- Seminar on “Intellectual Property
and Techniques for Searching Information on Thai
and Foreign Patents”. This seminar was held jointly
with Maejo University, Chiang Mai, for disseminating
to students, researchers, teachers, SME operators
and general members of the public the knowledge,
understanding and importance of the exploitation of
intellectual property as an instrument for giving goods
or products outstanding characters meeting the demand

ท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 150 คน
- เสวนา เรื่อง “การใช้งานลิขสิทธิ์ในธุรกิจ
บันเทิง” ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมาย
ลิขสิทธิแ์ ละกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ แนวทางปฏิบตั ิ
ในการใช้งานลิขสิทธิเ์ พลงในธุรกิจบันเทิง โดยมีวทิ ยากรเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ สมาคม
นักร้อง สมาคมนักดนตรี นักแสดงจังหวัดเชียงใหม่ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจบันเทิง และบุคคลทั่วไป จำ�นวน 185 ราย
(2) ด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวม 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 765 คน
- สัมมนา เรื่อง “การป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล” เพื่อพัฒนาทักษะใน
การดำ�เนินคดีละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาในงานดิจติ อล และ
การตรวจสอบสินค้าของจริงและของปลอม เพื่อเอาผิดกับ
ผู้กระทำ�การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ต
โดยจัดสัมมนารวม 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 660 คน
- สัมมนา เรื่อง “การระงับข้อพิพาทด้าน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาด้ ว ยวิ ธี ส มานฉั น ท์ ” ณ จั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และสร้ า งความเข้ า ใจใน
แนวทางปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการและ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งพัฒนากระบวนการระงับ
ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ ให้
แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา และ
ทนายความ มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 105 คน
(3) ด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า รวม 3
ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 241 คน
- อบรม เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคนิ ค การตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศไทย
และนานาชาติ” ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำ�คัญในการนำ�
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นตรงกับความต้องการของตลาด
โดยใช้ข้อมูลสิทธิบัตรหรือภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือต่อยอด
การพัฒนา แก่นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือผู้ที่สนใจ
- สัมมนา เรื่อง “การสร้างแบรนด์แนวใหม่
โดยเครื่องหมายกลิ่นและเสียง” เพื่อสร้างความเข้าใจ ใน

of the market, through the use of patent information or
wisdom as a means to make further advancements.
- Seminar on “New Ways of Branding
through Using Fragrances and Audible Signs as
Trademarks” This seminar was intended to provide
entrepreneurs, exporters, members and networks of the
Federation of Thai Industries with proper understanding
of the details of Draft Trademarks Law which seeks to
extend the protection to fragrances and audible signs
and will be effective by 2013. The seminar was attended
by 201 participants.
- “Patent Agents Training, Class 7”
The training was held at Pakping Ing-Tang Boutique
Hotel, Ngamwongwan, for promoting knowledge and
understanding in relation to rules and procedures for
conducting tests of knowledge required for registration as
patent agents. This training had an intake of 40 trainees.
(4) In the Area of International Knowledge
Promotion. The Department of Intellectual Property
organised 4 events, with the attendance of 171 persons,
as follows.
- Seminar on “SMEs Smart Track to IP
Information”. This seminar was held in pursuit of the
ASEAN-Japan IPR Action Plan and served as a forum
for exchanging amongst SME operators experience in
connection with the access of information on intellectual
property. This seminar had 50 participants.
- “WIPO-Thailand Summer School on
Intellectual Property”. This academic programme was
organised by the Department of Intellectual Property
in collaboration with the World Intellectual Property
Organisation (WIPO) and Bangkok University to give new
entrepreneurs as well as those working with intellectual
property enhanced knowledge on intellectual property
and enable them to exploit intellectual property so as to
obtain economic, social and cultural value in the interest
of technological development. The programme was also
intended to provide trainees with updated knowledge on
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รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่
ขยายความคุม้ ครองไปยังเครือ่ งหมายการค้าทีเ่ ป็นกลิน่ และ
เครื่องหมายการค้าที่เป็นเสียง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในปี
2556 ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สมาชิกและเครือข่าย
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน
201 คน

the roles of the World Intellectual Property Organisation
in relation to the promotion of intellectual property
exploitation and management at an international level.
This programme was attended by 21 trainees – 13 foreign
trainees from Bangladesh, India, Mongolia, Myanmar,
Poland, Spain and the United States of America and 8
trainee from Thailand.
- National Training of Trainers (TOT)
Programme on Effective Intellectual Property
Asset Management by Small- and Medium-Sized
Enterprises. This programme was held in Bangkok
to encourage and enable Thai SMEs to have efficient
exploitation of intellectual property so as to be ready
for trade competition with foreign rivals. This training
programme was participated by 50 trainees.

- ฝึ ก อบรม “โครงการอบรมตั ว แทน
สิทธิบัตร” (Patent Agent) รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมพักพิง
อิงทาง บูติค โฮเทล งามวงศ์วาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนวิธีการสอบความรู้และ
การทดสอบความรู้สำ�หรับขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 40 คน

(4) ส่งเสริมความรู้ระหว่างประเทศ รวม 4 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 171 คน
- สั ม มนา เรื่ อ ง “การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทาง
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาสำ � หรั บ ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Smart Track to IP
Information)” เพื่อดำ�เนินงานตามแผนการดำ�เนินงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น (ASEAN –
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- National Workshop on IP, Climate
Change and Green Technologies. This workshop
was held in Bangkok by the Department of Intellectual
Property to provide participants with updated information
on climate change and environmentally friendly innovations
as well as information on procedures and mechanisms
for making relevant applications in connection with green
technologies. This workshop was attended by 50 people.
3.2 Establishment of Networks. In this connection,
15 activities, with participation by 1,125 people, were
undertaken by the Department of Intellectual Property.

Japan) โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเข้าถึงข้อมูล
ข่ า วสารทางทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาสำ � หรั บ ผู้ ป ระกอบการ
SMEs เข้าร่วมจำ�นวน 50 คน
- อบรม เรื่อง “ WIPO – Thailand Summer
School on Intellectual Property” โดยกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ร่วมกับ องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก (WIPO)
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่
หรือผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้เพิ่มพูนความรู้
ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา และสามารถนำ�ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งได้รับทราบ
ถึงบทบาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในด้านการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการและทรัพย์สนิ
ทางปัญญาในระดับสากล ทัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมทัง้ สิน้ 21 คน เป็น
ชาวต่างประเทศ 13 คน จากประเทศ บังคลาเทศ อินเดีย
มองโกเลีย เมียนมาร์ โปแลนด์ สเปน และสหรัฐอเมริกา
และชาวไทย 8 คน
- อบรม National Training of Trainers
(TOT) Program on Effective Intellectual Property Asset
Management by Small and Medium-Sized Enterprises
ณ กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม SMEs ของไทยสามารถนำ � ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาทีม่ อี ยูไ่ ปใช้ประโยชน์ให้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่
ให้สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งจากต่างประเทศ มีผเู้ ข้าร่วมอบรม
จำ�นวน 50 คน

- อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร National Workshop
on IP, Climate Change and Green Technologies in
Bangkok ณ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ ให้ทราบถึงความ

(1) Supporting Technology Licensing Offices
in Higher Education Institutions. In the interest of
developing potential in IP management of higher education
institutions, the Department of Intellectual Property
provided financial support to Technology Licensing Offices
(TLO) in 5 universities, namely, Chiang Mai University
(Chiang Mai Province), Prince of SongKla University
(Songkhla Province), Burapha University (Chonburi
Province), Khon Kaen University (Kon Kaen Province) and
Naresuan University (Pitsanulok Province), as expenses
for organising training on intellectual property for SME
operators, operators of local enterprises producing local
products, OTOP operators, inventors, researchers, State
agencies’ officials and general members of the public. In
this connection, such training was held on 9 occasions,
with the participation by 368 trainees, as detailed below.
- Training on “Introduction to Intellectual
Property and Management and Protection of Creative
Works”, held for 43 design students of the Faculty of
Fine Arts.
- Training on “A Clinic for Consultancy on
Registration of Patents/Petty Patents and Copyright”,
held for teachers, researchers, personnel and graduate
students of the Faculty of Medical Technology, with 17
trainees in total.
- Training on “How to Create Intellectual
Property from Research Work”, held for university
personnel, with 50 trainees.
- Training on “Creating IP Readiness for
Business Operators in Upper Northern Thailand towards
Greater Competitiveness”, with 44 trainees.
- Training on “Introduction to Patents and
Petty Patents”, held in Khon Kaen, with 88 trainees.
- Training specially held in Chiang Mai for
disseminating knowledge and providing consultancy
services to researchers and entrepreneurs, with 34
trainees.
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เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ทราบถึงขั้นตอนและกลไก
ของการขอรับใบอนุญาตเทคโนโลยีเพือ่ สิง่ แวดล้อม มีผเู้ ข้าร่วม
การฝึกอบรมครั้งนี้ 50 คน

3.2 การสร้างเครือข่าย รวม 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
จำ�นวน 1,125 คน
(1) สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยการสนั บ สนุ น
งบประมาณ เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ใน 5 สถาบัน คือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP นักประดิษฐ์ นักวิจัย
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐ และบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ รวม 9 ครัง้
มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 368 คน รายละเอียดมีดังนี้
- เรือ่ ง “ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา การบริหารจัดการและปกป้องคุ้มครองผลงาน
จากการสร้างสรรค์” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
คณะวิจิตรศิลป์ จำ�นวน 43 คน
- เรื่อง “คลินิกให้คำ�ปรึกษาอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์” ให้กับ
คณาจารย์ นักวิจยั บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทย์ จำ�นวน 17 คน
- เรื่อง “จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจาก
งานวิจยั ได้อย่างไร” ให้กบั บุคลากรในมหาวิทยาลัย จำ�นวน
50 คน
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- Training on “Introduction to Intellectual
Property and Exploitation of Intellectual Property for
Business Development towards AEC”, held at the
Department of Intellectual Property in collaboration with
Suranaree University of Technology for disseminating to
SME operators, researchers, inventors and interested
persons proper understanding of intellectual property
and promoting their awareness of the importance of the
exploitation of intellectual property as a tool for business
development.
- Training specially organised on 2
occasions for business operators in the Northeast, with
the attendance of 92 trainees – 38 trainees under the
“Local Wisdom” Programme and 54 trainees under the
“Patents and Petty Patents” Programme.
- Training under which consultancy units
were made available for giving general members of
the public advice on registration of intellectual property
and accepting applications for registration of intellectual
property. This training had 18 participants and indeed led
to 32 applications for registration of patents and petty
patents, 1 application for registration of a trademark and
39 applications for notification of copyright.
(2) Creating Networks through Youth Camps
and IP Networks. In this connection, 6 events were
organised with participation by 757 persons in total.
- Civic Training on “Developing Potential
of IP Protection Volunteers” and Brainstorming
Meeting for Improving and Developing IP Networks.
These 2 events were participated by 105 people – 43
attendees for the event held in the Central Part (in
Nonthaburi) and 62 attendees for the event held in the
Northeast (in Khon Kaen).
- Training on “IP Knowledge towards
Provincial Areas”. This training was held in Udon Thani
and intended to disseminate knowledge on intellectual
property to officials of local government organisations
(LGO), with 90 attendees.

- เรือ่ ง “เตรียมความพร้อมให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ทางภาคเหนือตอนล่าง ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขัน” มีผเู้ ข้าร่วมอบรม จำ�นวน
44 คน
- เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/
อนุสทิ ธิบตั ร” ณ จังหวัดขอนแก่น มีผเู้ ข้าร่วมอบรม จำ�นวน
88 คน
- จัดอบรมให้ความรู้และคำ�ปรึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักวิจัย และ
ผู้ประกอบการ จำ�นวน 34 คน
- จั ด อบรมหลั ก สู ต รความรู้ ทั่ ว ไปด้ า น
ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาและการใช้ทรัพ ย์สินทางปั ญ ญา
ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ สู่ AEC กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักวิจยั นักประดิษฐ์ หรือ
ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำ�คัญใน
การนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- จัดอบรมผู้ประกอบการภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำ�นวน 2 ครั้ง จำ�นวน 92 คน
หลักสูตร “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีผู้เข้ร่วม รวม 38 คน และ
หลักสูตร “สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” มีผู้เข้าร่วม รวม 54 คน
- จัดหน่วยบริการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และ
ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ที่สนใจ
จำ�นวน 18 คน พร้อมทั้งมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร จำ�นวน 32 รายการ และเครื่องหมายการค้า
จำ�นวน 1 รายการ และลิขสิทธิ์ จำ�นวน 39 รายการ
(2) การสร้างเครือข่าย โดยจัดค่ายเยาวชนและ
เครือข่ายด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวม 6 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วม
จำ�นวน 757 คน
- อบรมเครื อ ข่ า ยภาคประชาชน เรื่ อ ง
“พั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านอาสาพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา” และประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุงและ
พัฒนางานด้านเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา รวม 2 ครั้ง
จำ�นวนผู้เข้าร่วม รวม 105 คน พื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัด
นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม จำ�นวน 43 คน และ พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรม
จำ�นวน 62 คน

- IP Creativity Youth Camp. This Youth
Camp was organised in Bangkok for fostering fundamental
knowledge and understanding in intellectual Property and
creative economy and inculcating the non-infringement
mindset. In this connection, the training, which was
based upon practice activities divided into 5 stations, was
participated by 192 trainees, who are adolescents and
teachers from 20 schools in different provinces outside
Bangkok.
- “IP Young Ambassadors towards the
AEC” Camp. This activity was organised for promoting
knowledge in intellectual property amongst the Thai youth,
creating their awareness of the importance of intellectual
property and inculcating in them the non-infringement
mindset. This event took place at the TOT Academy,
Ngamwongwan, Nonthaburi, with the audience of 120
participants, who are teachers and students of secondary
schools in Bangkok and Greater Bangkok.
- Training on “IP Networks”. This
training was held in Nonthaburi, and indeed attended
by 250 persons, with a view to building knowledge and
understanding in connection with roles and duties of IP
Protection Volunteers as well as general knowledge in
intellectual property and the prevention of intellectual
property infringement. In effect, the training served as
a forum for exchanging views amongst IP Protection
Volunteers as well.
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- อบรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ภูมิภาค เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ จังหวัดอุดรธานี มี
ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำ�นวน 90 ราย
- จัดค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างรากฐาน
ความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และปลูกจิตสำ�นึกไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
โดยอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ ารในรูปแบบของฐานกิจกรรม
จำ�นวน 5 ฐาน มีผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชนและคณาจารย์จาก
โรงเรียนในส่วนภูมิภาค รวม 20 โรงเรียน จำ�นวน 192 คน

- จัดค่ายพัฒนายุวทูตทรัพย์สนิ ทางปัญญา
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ แ ก่ เ ยาวชนไทยเพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพย์สินทางปัญญา และสร้าง
จิตสำ�นึกไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล
อื่น ณ สถาบันวิชาการทีโอที งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์ นักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 120 คน
- อบรม เรื่ อ ง “เครื อ ข่ า ยทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา” ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่ อ งบทบาทหน้าที่ของอาสาพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา
ความรูเ้ บือ้ งต้นทรัพย์สนิ ทางปัญญา การป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของอาสา
พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 250 คน
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3.3 Commercial Exploitation of Intellectual
Property. Activities in this regard were held on 20
occasions, with the participation by 33,659 people.
(1) Training Entrepreneurs on Commercial
Exploitation and Capitalisation of Intellectual Property.
This training aimed to enable entrepreneurs to exploit
intellectual property for business development and
also provide advice in connection with the commercial
exploitation of intellectual property, assignment and
licensing agreements for the use of intellectual property
rights and branding. It also provided entrepreneurs with
guidance on how to draft applications for registration
of patents and petty patents, the filing of applications,
the notification of information and efficient registration of
intellectual property. The training was organised on 14
occasions in 4 regions of the country – the Central Part,
the North, the Northeast and the South – on 9 topics,
with the total audience of 671 trainees, as detailed below.
- Training on “Introduction to Intellectual Property”,
No. 1, with 55 participants.
- Training on “Introduction to Intellectual Property”,
No. 2, with 53 participants.
- Training on “Introduction to Intellectual Property”,
No. 3, with 60 participants.
- Training on “Registration of Patents and Petty
Patents”, No. 1 with 53 participants.
- Training on “Registration of Patents and Petty
Patents”, No. 2 with 120 participants.
- Training on “Registration of Trademarks”, No. 1
with 36 participants.
- Training on “Registration of Trademarks”, No. 2
with 36 participants.
- Training on “Trademarks”, No. 1 with 46
participants.
- Training on “Trademarks”, No. 2 with 45
participants.
- Training on “Development of Potential for
Enhancing Efficiency, with 19 participants.

3.3 การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาใน
เชิงพาณิชย์ รวม 20 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 33,659 คน
(1) อบรมผู้ ป ระกอบการในการใช้ ป ระโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าและการแปลงเป็นทุน
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใน
การพัฒนาธุรกิจ และให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการนำ�ทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การดำ�เนินการ
โอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และวิธีการสร้างแบรนด์
(Branding) ตลอดจนให้ผู้ประกอบการสามารถร่างคำ�ขอ
ในการยืน่ ขอจดทะเบียนสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร เพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิ มีการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน/ แจ้งข้อมูล/ขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม 4 ภาค คือ
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
มีหัวข้อเรื่องรวม 9 เรื่อง จัดอบรมรวม 14 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
รวม 671 คน รายละเอียดมีดังนี้
- เรือ่ ง “ความรูท้ วั่ ไปด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา” ครัง้ ที่
1 มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 55 คน
- เรือ่ ง “ความรูท้ วั่ ไปด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา” ครัง้ ที่
2 มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 53 คน
- เรือ่ ง “ความรูท้ วั่ ไปด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา” ครัง้ ที่
3 มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 60 คน
- เรื่อง “การจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร”
ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 53 คน
- เรื่อง “การจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร”
ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 120 คน
- เรือ่ ง “การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า” ครัง้ ที่ 1
มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 36 คน
- เรือ่ ง “การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า” ครัง้ ที่ 2
มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 36 คน
- เรื่อง “เครื่องหมายการค้า” ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วม
จำ�นวน 46 คน
- เรื่อง “เครื่องหมายการค้า” ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วม
จำ�นวน 45 คน
- เรื่อง “พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” มี
ผู้เข้าร่วม จำ�นวน 19 คน
- เรือ่ ง “เตรียมความพร้อม/พัฒนาผูป้ ระกอบการ” มี
ผู้เข้าร่วม จำ�นวน 27 คน

- Training on “Preparedness/Development of
Entrepreneurs”, with 27 participants.
- Training on “Geographical Indications”, with 26
participants.
- Training on “Registration of Patents for Product
Designs”, with 50 participants.
- Training on “Traditional Knowledge”, with 45
participants.
(2) Training on “Preparing Business Plans in
Support of Applications for Loans or Other Sources
of Funding on Security of Intellectual Property”. This
training was held for SME operators, with 60 trainees.
(3) Seminar on “Creation of Advertising
Works” and Advertising Works Contest. These activities
were intended to be a forum for exchanging knowledge
in relation to advertising works. The Advertising Works
Contest, which was organised as part of the ADFEST
2013 and was indeed joined by 3,500 works in 16
categories, was intended to encourage new creativity
in the advertising circle and to constitute a practical
channel for meetings amongst operators of advertisement
businesses and producers of advertising works. These
events were participated by 1,305 people from the
advertisement circle in the Asia-Pacific and the Middle
East regions.
(4) Seminar related to Woven Textiles of the
Thung Kra Mung Arts Centre. This seminar was held
to disseminate knowledge to, and develop potential of,
producers of textiles and woven textiles of the Thung
Kra Mung Arts Centre in the hope that the products
would be further developed and marketed worldwide at
an international level. The seminar was attended by 77
participants.
(5) Capacity Building Workshop on the
Exploitation of Geographical Indications and
Trademarks. This workshop aimed to disseminate
knowledge in connection with how to acquire optimal
รายงานประจ�ำปี 2556
Annual Report 2013

77

26 คน

- เรื่อง “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน

- เรื่ อ ง “การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์” มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 50 คน
- เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน
45 คน
(2) อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
เขี ย นแผนธุ ร กิ จ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการขอกู้ เ งิ น โดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเงินกู้ หรือเข้าถึง
แหล่งเงินทุนอื่น ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 60 คน
(3) สั ม มนาแลกเปลี่ ย นความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
สร้างสรรค์ผลงานด้านการโฆษณา และจัดการประกวด
งานโฆษณา มีผลงานเข้าประกวด จำ�นวน 3,500 ชิ้นงาน ใน
16 ประเภท ภายในงานมหกรรมโฆษณาแอดเฟส (ADFEST
2013) เพื่อกระตุ้นวงการโฆษณามีความคิดสร้างสรรค์งาน
โฆษณาใหม่ๆ และเป็นช่องทางในการพบปะเจรจาระหว่าง
นักธุรกิจและผู้ผลิตงานโฆษณา มีคนในวงการโฆษณาจาก
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง เข้าร่วมงาน
จำ�นวน 1,305 คน
(4) สัมมนาให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่
กลุ่มผู้ผลิตผ้า ผ้าทอ ของศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมัง เพื่อ
การต่อยอดและนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการพัฒนาแล้วออกสู่
ตลาดนานาชาติพร้อมที่จะแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก มี
ผู้เข้าร่วม จำ�นวน 77 คน
(5) อบรม Capacity Building Workshop เพื่อ
ให้ความรู้ความเกี่ยวกับการนำ�สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ
เครื่องหมายการค้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้ผลิต
และผู้ประกอบการสินค้าประเภท ผ้าไหมยกดอกลำ�พูน
ผ้าตีนจกแม่แจ่ม และเครื่องจักสานบางเจ้าฉ่า มีผู้เข้าร่วม
จำ�นวน 76 คน
(6) อบรมผู้ ป ระกอบการ/พั ฒ นาสิ น ค้ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนา
ทักษะองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและ
ผูป้ ระกอบการให้มคี วามคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างให้โดดเด่นตรงกับความ
ต้องการของตลาด โดยใช้ขอ้ มูลสิทธิบตั รหรือภูมปิ ญ
ั ญาเป็น
เครื่องมือต่อยอดการพัฒนา โดยจัดอบรม 4 ครั้ง ในภาค
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value from geographical indications and trademarks to
producers and traders of silk mantles from Lamphun,
cotton mantles from Mae Jaem, and wickerwork form
Bang Chao Cha. This workshop was attended by 76
participants.
(6) Training on “Developing Goods or Products
through Thai Innovation and Wisdom”. This training
provided entrepreneurs with skills and knowledge and
was also intended to foster entrepreneurs’ as well as
their employees’ potential so as to be well equipped with
creativity leading to the production of goods or services
of distinct characteristics meeting market demand with
the help of patent information or wisdom as a tool for
making further development. This training was organised
on 4 occasions in northern, northeastern, central and
southern Thailand and proceeded on 4 topics, with the
total audience of 159 persons, as detailed below.
- Training on “Enhancement of IP Knowledge and
Product Development”
- Training on “I.C. CAMP: Ignite Your Creativity
Camp, aimed at promoting the development of products
through Thai innovation and Thai wisdom.
- Training on “IP Knowledge and Techniques for
Searching Patents Information of Thailand and Other
Countries”, participated by 145 trainees.
- Training on “Making Further Development of
Goods and Products through Thai Innovations and
Wisdom, participated by 70 trainees.
(7) “IP Fair 2013”. This IP Fair 2013 is the 11th
IP Fair event organised by the Department of Intellectual
Property. This grand event was intended to disseminate

เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มี
หัวข้ออบรม 4 เรื่อง และผู้เข้าร่วมอบรมรวม 159 คน ดังนี้
- เรื่อง “เพิ่มความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์”
- เรื่อง “I.C.CAMP: Ignite your Creativity Camp”
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและ ภูมิปัญญาไทย
- เรือ่ ง “ความรูด้ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญาและเทคนิค
การตรวจค้นข้อมูลสิทธิบตั รของประเทศไทยและนานาชาติ”
มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 145 คน
- เรื่อง “การพัฒนาต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วย
นวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย” มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 70 คน
(7) จัดงาน “ตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ปี
2556 IP Fair 2013” ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิรกิ ติ ิ์ เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ
สร้างโอกาส/ช่องทางการเจรจาธุรกิจระหว่างนักประดิษฐ์
ผูส้ ร้างสรรค์ และเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้พบปะเจรจา
กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือผู้ส่งออกภายใต้แนวคิด
ในการจัดงาน (Theme) “Creative Innovation หรือ นวัตกรรม
ไทย ก้าวไกลสู่สากล” ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น
จั ด แสดงนิ ท รรศการในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
จั ด ประกวดออกแบบชุ ด บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร ออกร้ า น
จำ�หน่ายสินค้า และให้บริการรับคำ�ขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเคลื่อนที่ มีผู้เข้าร่วมงาน รวม 31,297 ราย มีผู้
เข้าร่วมสัมมนาและเสวนา รวม 697 ราย มีผลงานนวัตกรรม
ร่วมจัดแสดง รวม 50 ผลงาน มีสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ร่วมออกร้าน รวม 74 ร้าน และ
มียอดจำ�หน่ายสินค้า รวม 2,972,535 บาท ทั้งนี้ มีผู้มาขอ
คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวม 264 ราย
มีจำ�นวนคำ�ขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวม 89

knowledge in relation to intellectual property and provide
inventors, creators and IP owners with opportunities
to meet and have business negotiations with industry
operators or exporters. The IP Fair 2013 proceeded under
the theme “Creative Innovation towards Internationality”.
Several activities at this Fair included the Exhibition of the
Creative Life of His Majesty the King, the Food Packaging
Kit Contest, booths selling products and mobile units
accepting applications for registration of intellectual
property. This IP Fair 2013 had 31,297 visitors. In addition,
seminars and special talks organised at this Fair were
attended by 697 participants. Also, 50 creative works
joined the Exhibition and 74 booths were established
for selling products involving intellectual property or
geographical indications. This Fair generated the sale
volume worth 2,972,535 Baht. At this Fair, 264 persons
visited the mobile units for seeking advice on intellectual
property and 89 applications were filed for registration of
intellectual property, 78 of which were offered financial
support for registration fees, with the aggregate amount
of 33,500 Baht.
(8) Licensing Expo 2013. This Expo, which
featured a grand exhibition of innovative IP works, was
held at Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas,
Nevada, the United States of America. The Department
of Intellectual Property, in collaboration with the Thai
Digital Entertainment Content Federation (TDEC) and
the World Muaythai Council, selected 14 Thai business
operators owning copyright in digital contents for joining
รายงานประจ�ำปี 2556
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คำ�ขอ และกรมได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา รวม 78 คำ � ขอ รวมเงิ น ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุน 33,500 บาท
(8) จั ด แสดงผลงานนวั ต กรรมด้ า นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา (Licensing Expo 2013) ณ Mandalay bay
Convention Center เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยกรมฯ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมดิจิทัล
คอนเทนต์บันเทิงไทย (TDEC) และสภามวยไทยโลก โดยนำ�
ผูป้ ระกอบการไทยทีม่ ผี ลงานลิขสิทธิด์ จิ ทิ ลั คอนเทนต์ จำ�นวน
14 ราย เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงาน โดยเลือก “มวยไทย”
เป็นหัวข้อในการนำ�เสนอรูปแบบบูธของประเทศไทย เพื่อ
ให้ผู้ประกอบการนำ�เสนอผลงานของตนสู่ตลาดโลก และได้
มีการร่วมงาน Thai night จับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
เพือ่ เป็นการแสดงผลงานสร้างสรรค์แก่ลกู ค้าทีส่ นใจ เป็นการ
ต่อยอดและเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย สร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ ขยายผลสูธ่ รุ กิจทีห่ ลากหลาย สร้างมูลค่าเพิม่ ได้
อีกทัง้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายการค้า
ระหว่างประเทศในงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

(9) จั ด กิ จ กรรม “เมื อ งต่ อ ยอดนวั ต กรรม
สร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยดำ�เนินการ
คัดเลือกเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก 10 เมือง ให้
เหลือ 4 เมือง ที่มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดสินค้าหรือ
บริการของตนให้เป็นเมืองต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 4 ประเด็น คือ แนวคิดในการส่งเสริม
เมืองต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ แผนการดำ�เนินงานกรณี
ได้รับคัดเลือก การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในจังหวัด
และประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับคัดเลือกให้เป็นเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และแนวคิดในการเชื่อมโยง
โครงการสู่ AEC โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจ
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this Expo. In this connection, Thai Boxing or ‘Muay
Thai’ was chosen as the main issue of the Exhibition at
Thailand Booth where creative works of these operators
were made known to the world. At this Expo 2013, the
Thai Night was also organised as a forum for business
matching and presenting creative works to potential
customers. This event would lead to further development
and dissemination of the unique Thai culture, commercial
value, business expansion and added value for goods
and services. Indeed, this would contribute to useful
relationship and networks in international trade in the
aspect of intellectual property as well.
(9) “Enhancement of Creative Cities through
Intellectual Property” Project. Under this Project, 10
cities were shortlisted for the purpose of further selection
of Model Creative Cities. Out of these 10 shortlisted cities,
4 cities were finally pronounced as Model Creative Cities
based upon their leading ideology in putting forth further
development of goods or services in their areas. In this
connection, the final selection was made by reference to
4 criteria, namely, a concept of a Creative City, an action
plan in the event of being selected as a Creative City,
participation by agencies in the province and benefits
derived from the selection of the province as a Creative
City and, finally, the concept as to an integration into the
AEC. In making the selection, the Committee made site
visits and sought details as to practical feasibility of the
action plan under the Project and then selected the cities
which had interesting proposals, met the set criteria and
demonstrated such potential as to deserve the support

เยี่ยมและสอบถามรายละเอียดความเป็นไปในทางปฏิบัติ
ของแผนงานตามโครงการและพิจารณาคัดเลือกเมืองทีม่ ขี อ้
เสนอน่าสนใจและเป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด และมีศกั ยภาพ
สมควรได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ดูงานในต่างประเทศเพื่อพบหารือกับผู้แทนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้มาปรับใช้สำ�หรับการพัฒนา
สินค้าและบริการของจังหวัด และเมืองที่ได้รับการคัดเลือก
จำ�นวน 4 เมือง มีดังนี้
1. จังหวัดลำ�ปาง ลำ�ปางเมืองเซรามิก
2. จังหวัดยะลา Bird City ศูนย์กลางเศรษฐกิจนก
3. จังหวัดมหาสารคาม เมืองแห่งการเรียนรู้ สู่การ
พัฒนาชุมชน
4. จังหวัดเชียงราย เมืองแห่งการพัฒนา (ดอยตุง)
4. กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับรางวัลดัชนีวัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555 จัดโดยสำ�นักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้คะแนนสูงสุดในดัชนีที่ 7 การดำ�เนิน
งาน ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ณ สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ จังหวัด นนทบุรี

and join an overseas study trip for meeting representatives
of agencies concerned with a view to further application
of the knowledge to the development of goods and
products of the province. In this connection, 4 provinces
have been selected as Creative Cities, namely:
1. Lampang Province : City of Ceramics
2. Yala Province : Bird City
3. Maha Sarakham Province: City of Learning
towards Community Development
4. Chiang Rai Province : City of Development
(Doi Tung)
4. Award in Recognition of DIP’s Transparency
Indexes for State Agencies 2012
On 11th December 2013 at the Office of the
National Anti-Corruption Commission located in
Nonthaburi, the Department of Intellectual Property was
presented a merit trophy in recognition of its formulation of
indexes for transparency of State agencies. This awarding
activity was organised by the Office of the National AntiCorruption Commission. The Department of Intellectual
Property most prestigiously achieved the highest score
in its 7th Index (Implementation of the National Strategy
in connection with Anti-Corruption).
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สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบปี พ.ศ. 2556

Summary of the Department of Intellectual Property’s

Work Performance in 2013 in Compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)

พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 9 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ข้อ 4
ได้ก�ำ หนดให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกระเบียบกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554 โดย
ให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายใต้การกำ�กับดูแล
ของสํานักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งทําหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บ รวบรวม และจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารราชการของกรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ซึง่ กำ�หนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำ�สรุปผลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ในรายงานประจำ�ปี
ในปี พ.ศ. 2556 กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้
ดำ�เนินงานด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
1. ด้านการจัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 (ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู)
กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการภายใน
กรมฯ มาตั้งแต่ ปี 2542 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 4 (ห้องสมุด) โดยได้มี
การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารและปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของ
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาโดยตลอด และมีเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดเป็นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ทัง้ นี้ เมีอ่ วันที่ 13 กันยายน
2556 กรมฯ ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุดใหม่ที่มีความทันสมัย
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนและสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Section 9 of the Official Informational Act,
B.E. 2540 (1997), in conjunction with Clause 4 of the
Notification of the Official Information Commission Re:
Rules and Procedures Concerning the Availability of
Official Information for Public Inspection, requires all
State agencies to prescribe rules in connection with the
availability of official information for public inspection. For
the purpose of implementing such legal requirement, the
Department of Intellectual Property has issued the Rule
on Official Information, B.E. 2554 (2011) under which
the Official Information Centre has been established
and, under supervision of the Intellectual Property
Management Office, serves as the Department’s focal
point for collection, compilation and arrangement of all
the Department’s official information in compliance with
the Official Informational Act, B.E. 2540 (1997). Also, the
resolution of the Council of Ministers of 20th February
2007 makes it mandatory for every Government agency
to prepare and include in its annual report a summary of
its work performance under the law on official information.
In 2013, the Department of Intellectual Property
has carried out the following activities in fulfillment of
statutory requirements set out by the Official Information
Act, B.E. 2540 (1997)
1. Establishment of an Information Focal Point
under Section 9 of the Act (Information for Public
Inspection)
The Department of Intellectual Property has set
up its Official Information Centre within the Department
since 1999 for serving the public with regard to official
information. This Centre is now located on the 4th Floor
(Library) of the Department Building. In effect, informational
services and practices in this regard have consistently
been developed along the line of the Official Information

2. ด้านการสอดส่องดูแลการปฏิบัติและการให้
คำ�แนะนำ�แก่ส่วนราชการในสังกัดและประชาชน
ผูบ้ ริหารของกรมฯ ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อ
การปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
เรื่อง กำ�หนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวกับผล
การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)
แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่
จะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่
กำ�หนดภายใต้พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว และยังมีแนวนโยบาย
ที่จะให้ข้าราชการบรรจุใหม่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และ
ผ่านการทดสอบเกีย่ วกับเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตลอดจนมีแนวคิด
ที่จะให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูลข่าวสาร
ของราชการสำ�หรับการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นพนักงาน
ราชการของกรมฯ ต่อไป
3. ด้านการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554
และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กรมฯ ได้ด�ำ เนินการปรับปรุงแก้ไขและยกร่างประกาศ
และคำ � สั่ ง ต่ า งๆ ของกรมฯ ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
3.1 ร่ า งประกาศกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เรื่ อ ง โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก รในการ
ดำ�เนินงาน สรุปอำ�นาจหน้าที่ที่สำ�คัญและ
วิธีการดำ�เนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับ
ข้อมูลข่าวสาร หรือคำ�แนะนำ�ในการติดต่อกับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Act, B.E. 2540 (1997) and the delivery of those services is
the responsibility of the Department’s librarians. In effect,
on 13th September 2013, the Department of Intellectual
Property held an opening ceremony for a new library
actually improved to be so modern as to serve general
members of the public with greater convenience and
efficiency.
2. Supervision of Informational Services and
Provision of Advice to Internal Agencies and the Public
The Department of Intellectual Property’s
executives have full awareness of, and indeed dedicate
particular importance to, the performance of duties
in compliance with the requirements in the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997), in particular, in
relation to the compliance with the Notification of the
Official Information Commission Re: Prescribing Official
Information Relating to Results of Public Procurements
of State Agencies as Information Compulsorily Made
Available for Public Inspection under Section 9 (8) of
the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), which is
indeed in line with standard criteria and key indicators
of transparency set forth under the said Act. In addition,
the Department of Intellectual Property has put in place
the policy ensuring that all new officials will be well
equipped with the knowledge and understanding in, and
indeed pass a test on, the compliance with the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997).To this end, it is now
the Department of Intellectual Property’s intention that, in
its selection of persons to hold the office of Government
Personnel, a test of knowledge and understanding in
relation to official information should also be included.

3.2 ร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง
การขอตรวจดู แ ละขอสำ � เนาข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ราชการ

3. Revision of Notifications and Orders of
the Department of Intellectual Property in Line with
the Rule of the Department of Intellectual Property
on Official Information, B.E. 2554 (2011) and
Appointment of the Department’s Official Information
Administration Committee in Execution of the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997)

3.3 ร่างคำ�สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแต่ง
ตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในกรมทรัพย์สินทางปัญญา

The Department of Intellectual Property has taken
action in revising and drafting Notifications and Orders of
the Department in connection with the implementation
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ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554
ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการเสนอร่ า งดั ง กล่ า วเพื่ อ ให้ ก รมฯ
พิจารณาก่อนดำ�เนินการต่อไป
4. ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เมือ่ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 กรมฯ ได้จดั ฝึกอบรม
เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ จำ�นวน
80 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
โดยมีวทิ ยากรจากสำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการมาให้ความรู้
กรมฯ ได้สง่ เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักกฎหมายเข้าร่วมโครงการ
ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ตามโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำ�ปี 2556
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 กรมฯ ได้
ส่งผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นฝ่าย
เลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาทาง
วิชาการ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ก้าวต่อไปของ
ประเทศไทย” ซึ่ ง จั ด โดยสำ � นั ก งานคณะกรรมการข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
5. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
กรมฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กำ � กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ซึ่งได้มีการทำ�เป็น Banner
Link ไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ชื่อว่า “DIP INFO” เพื่อ
ให้ เ กิ ด ความสะดวกแก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ จ ะได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ ซึง่ เว็บไซต์ของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), as
detailed below:
3.1 Draft Notification of the Department of
Intellectual Property on the Structure and
Organisation of Operation, the Summary
of Important Powers and Duties and
Operational Methods and the Address for
the Purpose of Contacting the Department
of Intellectual Property for Obtaining
Information or Advice;
3.2 Draft Notification of the Department of
Intellectual Property on Making Requests for
Inspecting Official Information and Requests
for Obtaining Copies of Official Information;
and
3.3 Draft Order of the Department of
Intellectual Property on Appointment of
the Department’s Official Information
Administration Committee.
All these attempts have been intended to
implement the Rule of the Department of Intellectual
Property on Official Information, B.E. 2554 (2001). At
present, all these drafts are under the Department’s
consideration before further proceeding.
4. Promotion of Knowledge and Understanding
Regarding the Delivery of Functions under the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997) for Government
Officials and Personnel of the Department of
Intellectual Property
On 19th April 2013, the Department of Intellectual
Property organised a training on “The Official Information
Act, B.E. 2540 (1997) and Rule on Official Secrets
Keeping, B.E. 2544 (2001) for the Department’s
executives, Government officials and personnel. This
training took place at the Conference Room 1, on the
13th Floor of the Department’s Building, with the total of
80 participants and with distinguished speakers from the
Office of the Official Information Commission.

ของกรมฯ คือ http://www.ipthailand.go.th/info/ โดยได้มี
การปรับปรุงฐานข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ อี ยูใ่ ห้ถกู ต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

The Department of Intellectual Property has
consistently sent officials from its Legal Office to
participate in the “Test of Knowledge and Understanding
of Work Performance under the Official Information Act,
B.E. 2540 (1997)” Project. In such Project for the Year
2013, the Department’s officials successfully passed the
test held for officials of State agencies.
Further, on 9th August 2013, the Department
of Intellectual Property also sent the Director of its
Legal Office and officials responsible for clerical work
of the Department’s Official Information Administration
Committee to attend a seminar on “Data Protection : A
Step forwards for Thailand”, organised by the Office of the
Official Information Commission (attached to the Office of
the Permanent Secretary, Prime Minister’s Office) as well.
5. Development of Informational Systems for
Dissemination of Information
The Department of Intellectual Property has tasked
its Information Technology Centre with the supervision of
the development of systems for the dissemination of the
Department’s information through its website. For this
purpose, the Banner Link, displayed as “DIP INFO”, has
been placed on the website’s front page for convenience
of Internet users in accessing and learning the
Department’s information. In addition, the Department’s
Official Information Centre has its own official website at
http://www.ipthailand.go.th/info. The Department’s official
information is regularly updated to ensure its accuracy
and completeness for ease of public use.

รายงานประจ�ำปี 2556
Annual Report 2013

85

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนสิทธิบัตร
Statistics of Patent Application and Granted

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

จำ�นวนการจดทะเบียน / Granted

จำ�นวนการยื่นขอ / Application

ปี / year

86

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

ไทย / Thai

1,062

922

893

1,068

929

-13.2

-3.1

19.6

-13.0

ต่างชาติ /
Foreigner

4,820

1,066

3,013

5,678

6,478

-77.9

182.6

88.5

14.1

รวม / Total

5,882

1,988

3,906

6,746

7,407

-66.2

96.5

72.7

9.8

ไทย / Thai

3,171

2,648

2,513

2,292

2,527

-16.5

-5.1

-8.8

10.3

ต่างชาติ /
Foreigner

702

966

1,276

1,189

1,275

37.6

32.1

-6.8

7.2

รวม / Total

3,873

3,614

3,789

3,481

3,802

-6.7

4.8

-8.1

9.2

ไทย / Thai

4,233

3,570

3,406

3,360

3,456

-15.7

-4.6

-1.4

2.9

5,522

2,032

4,289

6,867

7,753

-63.2

111.1

60.1

12.9

รวม / Total

9,755

5,602

7,695

10,227

11,209

-42.6

37.4

32.9

9.6

ไทย / Thai

59

48

49

39

52

-18.6

2.1

-20.4

33.3

ต่างชาติ /
Foreigner

787

724

851

969

1,097

-8.0

17.5

13.9

13.2

รวม / Total

846

772

900

1,008

1,149

-8.7

16.6

12.0

14.0

ไทย / Thai

709

841

677

1,173

1,586

18.6

-19.5

73.3

35.2

ต่างชาติ /
Foreigner

455

491

576

934

1,272

7.9

17.3

62.2

36.2

รวม / Total

1,164

1,332

1,253

2,107

2,858

14.4

-5.9

68.2

35.6

ไทย / Thai

768

889

726

1,212

1,638

15.8

-18.3

66.9

35.1

สิทธิบัตรรวม ต่างชาติ /
/ Total Patent Foreigner
รวม / Total

1,242

1,215

1,427

1,903

2,369

-2.2

17.4

33.4

24.5

2,010

2,104

2,153

3,115

4,007

4.7

2.3

44.7

28.6

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ /
Invention
สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ /
Design

สิทธิบัตรรวม ต่างชาติ /
/Total Patent Foreigner

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ /
Invention
สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ /
Design

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
Statistics of Petty Patent Application and Granted

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ปี / year
ไทย / Thai

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

1,416

1,238

1,234

1,364

1,503

-12.6

-12.9

10.2

21.8

51

90

108

122

106

76.5

111.8

35.6

-1.9

1,467

1,328

1,342

1,486

1,609

-9.5

-8.5

11.9

19.9

ไทย / Thai

451

634

860

812

773

40.6

90.7

28.1

-10.1

ต่างชาติ /
Foreigner

43

51

69

90

95

18.6

60.5

76.5

37.7

494

685

929

902

868

38.7

88.1

31.7

-6.6

จำ�นวนการยื่นขอ ต่างชาติ /
/ Application Foreigner
รวม / Total
จำ�นวนการจด
ทะเบียน /
Registration

2552
2009

รวม / Total

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Statistics of Trademark Application and Registration

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ปี / year

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

ไทย / Thai

24,733

24,781

23,457

27,508

27,881

0.2

-5.3

17.3

1.4

จำ�นวนการยื่นขอ ต่างชาติ /
/ Application Foreigner
รวม / Total

11,354

12,875

15,493

17,455

18,216

13.4

20.3

12.7

4.4

36,087

37,656

38,950

44,963

46,097

4.3

3.4

15.4

2.5

ไทย / Thai

11,981

13,268

11,657

11,821

11,148

10.7

-12.1

1.4

-5.7

ต่างชาติ /
Foreigner

10,502

8,562

7,053

8,004

8,415

-18.5

-17.6

13.5

5.1

รวม / Total

22,483

21,830

18,710

19,825

19,563

-2.9

-14.3

6.0

-1.3

จำ�นวนการจด
ทะเบียน /
Registration

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013
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สถิติเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามประเภท
Statistics of Trademark classified by Type

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

จำ�นวนการจดทะเบียน / Registration

จำ�นวนการยื่นขอ / Application

ปี / year

88

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

เครื่องหมาย
การค้า

Trademark

30,263

31,297

31,702

36,427

36,611

3.4

1.3

14.9

0.5

เครื่องหมาย
บริการ

Service
Mark

5,761

6,336

7,154

8,507

9,422

10.0

12.9

18.9

10.8

เครื่องหมาย
รับรอง

Certification
Mark

19

19

86

17

29

0.0

352.6

-80.2

70.6

เครื่องหมาย
ร่วม

Association
Mark

44

4

8

12

35

-90.9

100.0

50.0

191.7

รวม

Total

36,087

37,656

38,950

44,963

46,097

4.3

3.4

15.4

2.5

เครื่องหมาย
การค้า

Trademark

18,179

18,233

15,591

15,841

15,043

0.3

-14.5

1.6

-5.0

เครื่องหมาย
บริการ

Service
Mark

4,285

3,582

3,097

3,962

4,465

-16.4

-13.5

27.9

12.7

เครื่องหมาย
รับรอง

Certification
Mark

12

7

8

21

49

-41.7

14.3

162.5

133.3

เครื่องหมาย
ร่วม

Association
Mark

7

8

14

1

6

14.3

75.0

-92.9

500.0

รวม

Total

22,483

21,830

18,710

19,825

19,563

-2.9

-14.3

6.0

-1.3

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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ยาง พลาสติก Rubber, Plastic

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย พรม วัสดุปูพื้น
Furniture, Household Appliances, Needle Works, Carpet, Flooring
Materials

เส้นใย เส้นด้าย สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม Fiber, Thread, Textiles, Clothing

อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน Food, Beverage, Sweet

7

8

9

10

รวม / Total

เครื่องหมายร่วม Collective Marks

กระดาษ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ Paper, Stationary, Printing Materials

6

13

เครื่องดนตรี ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ยาสูบและอุปกรณ์
Musical Instruments, Toys, Sport Equipment, Tobacco &
Equipment

5

เครื่องหมายรับรอง Certification Marks

โลหะมีค่า นาฬิกา เครื่องหนัง
Precious Stone, Watches, Leather Products

4

12

เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ
Machinery, Electrical Appliances, Vehicles, Weapons

3

เครื่องหมายบริการ Service Marks

โลหะ เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
Metal, Tools & Equipment, Construction Materials

2

11

ผลิตภัณฑ์เคมี ยา เครื่องสำ�อาง
Chemical Products, Drugs, Cosmetics

รายการ / Articles

1

No.

Statistics of Trademark Application by Classes

44 (ใหม่ 47)

43 (ใหม่ 46)

35 - 42
(ใหม่ 35-45)

29 - 33

22 - 25

20, 21, 26, 27

17

16

15, 28, 34

14, 18

7, 9 - 13

6,8,19

1-5

จำ�พวก
Inter. Class

36,087

44

20

5,763

5,689

4,049

1,101

324

1,001

796

1,209

5,381

1,091

9,619

2552
2009

37,656

4

19

6340

6253

3822

1266

314

1047

843

1412

5895

1041

9,400

2553
2010

38,950

8

86

7,154

6,687

3,787

1,236

402

1,064

810

1,630

5,831

1,272

8,983

2554
2011

44,963

12

17

8,507

7,488

4,504

1,612

405

1,246

966

1,966

6,799

1,402

10,039

2555
2012

46,097

35

29

9,421

8,442

4,051

1,482

405

1,084

933

1,975

6,960

1,475

9,805

2556
2013

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามจำ�พวก

4.3

-90.9

-5.0

10.0

9.9

-5.6

15.0

-3.1

4.6

5.9

16.8

9.6

-4.6

-2.3

2553
2010

3.4

100.0

352.6

12.8

6.9

-0.9

-2.4

28.0

1.6

-3.9

15.4

-1.1

22.2

-4.4

2554
2011

15.4

50.0

-80.2

18.9

12.0

18.9

30.4

0.7

17.1

19.3

20.6

16.6

10.2

11.8

2555
2012

2.5

191.7

70.6

10.7

12.7

-10.1

-8.1

0.0

-13.0

-3.4

0.5

2.4

5.2

-2.3

2556
2013

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)
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โลหะ เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
Metal, Tools & Equipment, Construction Materials

เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ
Machinery, Electrical Appliances, Vehicles, Weapons

โลหะมีค่า นาฬิกา เครื่องหนัง
Precious Stone, Watches, Leather Products

เครื่องดนตรี ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ยาสูบและอุปกรณ์
Musical Instruments, Toys, Sport Equipment, Tobacco &
Equipment

กระดาษ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ Paper, Stationary, Printing Materials

ยาง พลาสติก Rubber, Plastic

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย พรม วัสดุปูพื้น
Furniture, Household Appliances, Needle Works, Carpet, Flooring
Materials

เส้นใย เส้นด้าย สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม Fiber, Thread, Textiles, Clothing

อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน Food, Beverage, Sweet

เครื่องหมายบริการ Service Marks

เครื่องหมายรับรอง Certification Marks

เครื่องหมายร่วม Collective Marks

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

รวม / Total

ผลิตภัณฑ์เคมี ยา เครื่องสำ�อาง
Chemical Products, Drugs, Cosmetics

รายการ / Articles

1

No.

Statistics of Trademark Registration by Classes

44 (ใหม่ 47)

43 (ใหม่ 46)

35 - 42
(ใหม่ 35-45)

29 - 33

22 - 25

20, 21, 26, 27

17

16

15, 28, 34

14, 18

7, 9 - 13

6,8,19

1-5

จำ�พวก
Inter. Class

สถิติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามจำ�พวก

22,483

5

10

4,286

3,534

2,006

697

218

676

594

799

3,750

779

5,129

2552
2009

21,830

8

7

3,582

3,027

2,331

817

268

789

402

898

3,793

768

5,140

2553
2010

18,710

14

8

3,097

2,984

2,153

733

177

589

448

855

2,464

527

4,661

2554
2011

19,825

1

21

3,962

2,920

2,163

731

248

672

480

993

2,324

532

4,778

2555
2012

19,563

6

37

4,469

2,876

2,692

663

191

454

428

1,167

2,049

495

4,036

2556
2013

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

-2.9

60.0

-30.0

-16.4

-14.3

16.2

17.2

22.9

16.7

-32.3

12.4

1.1

-1.4

0.2

2553
2010

-14.3

75.0

14.3

-13.5

-1.4

-7.6

-10.3

-34.0

-25.3

11.4

-4.8

-35.0

-31.4

-9.3

2554
2011

6.0

-92.9

162.5

27.9

-2.1

0.5

-0.3

40.1

14.1

7.1

16.1

-5.7

0.9

2.5

2555
2012

-1.3

500.0

76.2

12.8

-1.5

24.5

-9.3

-23.0

-32.4

-10.8

17.5

-11.8

-7.0

-15.5

2556
2013

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

สถิติการยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียน และจำ�นวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Statistics of the Application and Registration of Geographical Indication

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ปี / year
จำ�นวนการยื่น
คำ�ขอ /
Application

จำ�นวนการขึ้น
ทะเบียน /
Registration

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

11
7
10

2554
2011

2555
2012

2556
2013

5

10

11

7

10

100.0

10.0

ต่างชาติ /
Foreigner

2

0

1

1

0

-100.0

-

รวม / Total

7

10

12

8

10

42.9

ไทย / Thai

7

0

3

0

13

-100.0

-

-100.0

-

ต่างชาติ /
Foreigner

2

0

0

0

2

-100.0

-

-

-

รวม / Total

9

0

3

0

15

-100.0

-

-100.0

-

ไทย : Thai

10

2553
2010

ไทย / Thai

จำนวนการยื่นคำขอ : Application

5

2556
2013

i
i
i
i
i
ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
ไทย / Thaไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha

i
i
i
i
i
i
i
ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha

จำนวนการยื่นคำขอ :
Application
จำนวนการข�้นทะเบียน :
Registration

ตางชาติ

ner
ner
/ Foreig างชาติ / Foreig
ต

พ.ศ.2553
A.D.2010
พ.ศ.2554
A.D.2011
พ.ศ.2555
A.D.2012

ตางชาติ

ตางชาติ

ner

/ Foreig

ner

/ Foreig

พ.ศ.2556
A.D.2013

ai

ไทย / Th

42.9

0.0

-100.0

-33.3

25.0

จำนวนการข�้นทะเบียน : Registration

ตางชาติ : Foreigner
พ.ศ.2552
A.D.2009

20.0

-36.4

ไทย : Thai

2

7

0

0

1

3

1

0

0

13

1 ไทย : Thai

i
i
i
i
i
i
i
ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha

i
i
i
ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha ไทย / Tha

ตางชาติ

r

/ Foreigne

ตางชาติ : Foreigner
พ.ศ.2552
A.D.2009

ตางชาติ

ner
ner
/ Foreig างชาติ / Foreig
ต

2

พ.ศ.2553
A.D.2010

0

พ.ศ.2554
A.D.2011

0

พ.ศ.2555
A.D.2012

0

พ.ศ.2556
A.D.2013

1

ตางชาติ

ner
ner
/ Foreig างชาติ / Foreig
ต

2

ตางชาติ : Foreigner
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สถิติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

Statistics of Copyrights Notification classified by Work
อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ปี / year

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

วรรณกรรม

Literary

3,621

4,283

4,317

3,323

3,494

18.3

0.8

-23.0

5.1

นาฎกรรม

Dance

26

23

14

14

8

-11.5

-39.1

0.0

-42.9

ศิลปกรรม

Artistic

4,968

6,776

4,625

4,811

4,267

36.4

-31.7

4.0

-11.3

ดนตรีกรรม

Musical

10,653

9,427

6,688

8,447

7,637

-11.5

-29.1

26.3

-9.6

โสตทัศนวัสดุ

Audiovisual

790

639

484

376

693

-19.1

-24.3

-22.3

84.3

ภาพยนตร์

Cinematographic

31

61

29

31

49

96.8

-52.5

6.9

58.1

สิง่ บันทึกเสียง

Sound Recording

290

216

401

159

145

-25.5

85.6

-60.3

-8.8

แพร่เสียงแพร่ภาพ

Broadcasting

2

0

1

0

0

-100.0

อี่นๆ

Others

607

411

290

38

24

-32.3

-29.4

-86.9

-36.8

รวม

Total

20,988

21,836

16,849

17,199

16,317

4.0

-22.8

2.1

-5.1

4%

1% 3%

3%

1% 2%

24%

พ.ศ. 2553
43% A.D. 2010

2% 2%

40%

20%

28%

พ.ศ. 2554
A.D. 2011

นาฎกรรม Dance

22%

47%

27%

วรรณกรรม Literary

4% 1%

พ.ศ. 2555
A.D. 2012

26%

31%

2% 1%

49%

-100.0

20%

17%
พ.ศ. 2552
51% A.D. 2009

3%

-

พ.ศ. 2556
A.D. 2013

ศิลปกรรม Artistic
ดนตร�กรรม Musical
โสตทัศนวัสดุ Audiovisual
ภาพยนตร Cinematographic

26%

สิ่งบันทึกเสียง Sound Recording
แพรเสียงแพรภาพ Broadcasting
อี่นๆ Others

92
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-

สถิติการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

Statistics of Traditional Knowledge Notifications
อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ปี / year
องค์ความรู้ของ
กลุ่มบุคคล
ท้องถิ่น / Local
Knowledge

งานศิลป
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน
/ Folklore

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2553
2010

2554
2011

กรุงเทพ /
Bangkok

91

0

1

7

6

-100.0

-

ต่างจังหวัด
/ Provincial

701

70

46

76

65

-90.0

รวม / Total

792

70

47

83

71

-91.2

กรุงเทพ /
Bangkok

3

0

0

0

0

ต่างจังหวัด
/ Provincial

13

0

0

0

รวม / Total

16

0

0

808

70

47

รวมทั้งสิ้น / Grand Total

องคความรูข องกลุม บุคคลทองถิน่ : Local Knowledge
กรุงเทพ : Bangkok

ตางจังหวัด : Provincial

2555
2012

2556
2013

600.0

-14.3

-34.3

65.2

-14.5

-32.9

76.6

-14.5

-100.0

-

-

-

0

-100.0

-

-

-

0

0

-100.0

-

-

-

83

71

-91.3

-32.9

76.6

-14.5

งานศิลปวัฒนาธรรมพืน้ บาน : Folklore
กรุงเทพ : Bangkok

ตางจังหวัด : Provincial

91

พ.ศ.2552
A.D.2009

701

3

พ.ศ.2552
A.D.2009

13

0

พ.ศ.2553
A.D.2010

70

0

พ.ศ.2553
A.D.2010

0

1

พ.ศ.2554
A.D.2011

46

0

พ.ศ.2554
A.D.2011

0

7

พ.ศ.2555
A.D.2012

76

0

พ.ศ.2555
A.D.2012

0

6

พ.ศ.2556
A.D.2013

65

0

พ.ศ.2556
A.D.2013

0

องคความรูของกลุมบุคคลทองถิ่น :
Local Knowledge
งานศิลปวัฒนาธรรมพื้นบาน :
Folklore

100

50

20

5
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โดย
ที่มา

3

2

1

ลำ�ดับ
No.

4,903
24
200

9,873

พ.ร.บ.สิทธิบัตร / Patent Act

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีฯ, พ.ร.บ.ภาพยนตร์
และวีดีทัศน์ฯ, พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค, ประมวลกฎหมายอาญา,
พ.ร.บ.ศุลกากร Other laws

รวม / Total

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ / Copyright Act

0

พ.ร.บ.สิทธิบัตร / Patent Act

: กรมทรัพย์สินทางปัญญา		
: สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ		

9,927

814

6,866,705

1,503,880

1,013,561

0

218,565

794,996

5,853,144

257,662

4,859

3,614,944

1,975,679

ของกลาง
(ชิ้น)
Materials
Seized

- สำ�นักงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

รวมทั้งสิ้น / Grand Total

พ.ร.บ.กรมศุลกากร / Customs Act

กรมศุลกากร / Department Of Customs

54

11

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ / Copyright Act

รวม / Total

43

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า / Trademark Act

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ / Royal Thai Police

4,746

คดี
Arrests

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า / Trademark Act

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ / Royal Thai Police

หน่วยงาน / Agency

ปี 2555 / Year 2012

9,795

712

85

0

18

67

9,710

268

29

4,359

5,054

คดี
Arrests

2,373,400

605,327

582,059

0

128,919

453,140

1,791,341

181,343

10,863

835,708

763,427

ของกลาง
(ชิ้น)
Materials
Seized

ปี 2556 / Year 2013

-2.18%

-12.53%

57.41%

0%

63.64%

55.81%

-1.65%

34.00%

20.83%

-11.10%

6.49%

คดี
Arrests

-64.41%

-59.75%

-42.57%

0%

-41.02%

-43.00%

-69.40%

-29.62%

123.56%

-76.88%

-61.36%

ของกลาง
(ชิ้น)
Materials
Seized

อัตราการเปลีย่ นแปลง:ร้อยละ/
Percentage change (%)

Statistics of Suppression of Intellectual Property Rights Violations (Copyright, Trademark, Patent and Other laws)

สถิติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา / Department of Intellectual Property

งบแสดงฐานะการเงิน / Financial Statement
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 / As of 30th September 2013

บาท (Baht)
สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / Cash and cash equivalents
		 ลูกหนี้ระยะสั้น / Short-term receivables
		 รายได้ค้างรับ / Accrued income
		 วัสดุคงเหลือ / Inventories
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / Total Current Assets

102,213,781.65
1,654,570.00
287,726.72
250,797.46
104,406,875.83

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non-Current Assets
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) / Property, Plants and Equipment (Net)
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) / Assets (Net)
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์ / Total Assets

49,156,120.72
27,204,868.24
76,360,988.96
180,767,864.79

หนี้สิน / Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities
		 เจ้าหนี้ / Accounts payable
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / Accrued expenses
		 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง / State revenues payable to the Treasury
		 เงินรับฝากระยะสั้น / Short-term deposit payble
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Other current liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Net Liabilities and Assets
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non-Current Liabilities
		 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว / Long-term revenues pending revenue recognition
		 เงินทดรองราชการรับจากคลัง / Advance payment from the Treasury
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน / Total Non-Current Assets
รวมหนี้สิน / Total Liabilities
สินทรัพย์สุทธิ / Net Assets
ทุน / Capital
รายได้สงู (ตำ�่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม / Revenues higher (lower) than accumulated expenses
รวมสินทรัพย์สุทธิ / Total Net Assets
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ / Total Net Liabilities and Assets

8,699,319.94
1,085,253.94
2,174,580.00
8,313,989.89
19,854,565.16
40,127,708.93
2,854,727.60
1,000,000.00
3,854,727.60
43,982,436.53
17,206,087.24
119,579,341.02
136,785,428.26
180,767,864.79
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา / Department of Intellectual Property

งบรายได้และค่าใช้จ่าย / Revenue and Expense Statement

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 / For the Financial Year Ending on 30th September 2013

บาท (Baht)
รายได้จากการด�ำเนินงาน / Operating Revenues
รายได้จากรัฐบาล / Revenues from Government Appropriation :
รายได้จากงบประมาณ / Budget revenues
รวมรายได้จากรัฐบาล / Total revenue from Government Appropriation
รายได้จากแหล่งอื่น / Revenues from other sources
รายได้อื่น / Other revenues
รวมรายได้จากแหล่งอื่น / Total revenues from other sources
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน / Total operating revenues
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน / Operating Expenses
		 ค่าใช้จ่ายบุคลากร / Personnel expenses
		 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ / Gratuities and pensions
		 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / Training expenses
		 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / Travel expenses
		 ค่าวัสดุและใช้สอย / Office supplies and overheads
		 ค่าสาธารณูปโภค / Utilities expenses
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย / Depreciation and amortisation
		 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน / Subsidies
		 ค่าใช้จ่ายอื่น / Other expenses
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน / Total operating expenses
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
Revunues over (below) operating expenses
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน / Non-operating Revenues/Expenses
		 ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ / Net Profit/Loss from Asset Sales
		 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
		 Total Non-operating Revenues/Expenses
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
Revenues over (below) expenses on normal activities
รายการพิเศษ / Special items
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย / State Revenue Allocated by Law
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (รายได้สูง(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ)
Revenues over (below) net expenses (revenues over (below) Government
agency expenses
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392,764,604.27
392,764,604.27
70,991,285.01
70,991,285.01
463,755,889.28
137,655,960.92
29,015,090.98
8,223,059.91
15,978,137.63
166,586,944.20
11,823,290.83
22,409,486.52
1,328,550.00
393,020,520.99
70,735,368.29
(94,495.68)
(94,495.68)
70,640,872.61
(50.89)
70,640,821.72

List of Contributors to
the Annual Report

คณะทำ�งาน Annual Report Team
1.นางกุลณี อิศดิศัย		
2.นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
3.นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำ�รัส
4.นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
5.นางสาวสุจิรา ปานจนะ		
6.นางสาวชมพูนุท สัตย์ต่อชาติ
7.นางสาววันทนีย์ สีนา
8.นางสาวภรัณพร พวงศิลป์
9.นางสาวพรชนก พ่วงพุก

แปลโดย
ดร. พินัย ณ นคร
Translated by
Dr. Pinai Nanakorn
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124 Communications Consulting Company Limited
2 nd Floor, Kromadit Building
2126 New Petchburi Road, Bangkapi,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel: +66 (0) 2718-1886
Fax:+66 (0) 2716-6466
www.124comm.com
Email: sopawadee@124comm.com

124 COMMUNICATIONS
SERVICES

First listed PR consulting firm in Asia providing
communication services to leading Thai and
International corporations since 1988
Corporate Communications
Corporate Social Responsibilities
Investor Relations
Crisis and Issues Management
Corporate Governance Programs Consulting
Policy Consulting
Government Relations
IPO Public Relations
Marketing Communications
Brand Communications
Media Relations
Political Campaign
Communications Strategy and Tools Development

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา
AW CMO Ad 2014 outline 5.5x10 [Converted].pdf
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bloom alice color ads.pdf

1
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sm group 1.pdf

1

4/24/14
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www.smpharma.co.th

25th Floor, Abdulrahim Place
990 Rama IV Road
Silom, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand
Tel: +66 2636 2000
Fax: +66 2636 2111
bangkok.info@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com

สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ
(Pharmaceutical Research and Manufacturers Association)

สนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมยา
เพื่อสุขภาพที่ดีกวาของคนไทยอยางยั่งยืน
Innovative Medicines, Healthier Life

"กรดซ�ลิคอน (H4 SiO4)
ใชแลวดินดีเหมือนตอนเปดปาใหม
โครงการ 1 ปหลุดหนี้ 2 ปอยูดี 3 ปมีเง�นฝาก"
บร�ษัท ฟุกเทียน กรุป จำกัด
1292 ถ.กาญจนวณิชย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.074-357727-30 โทรสาร. 074-357731
เว็บไซต http://www.fooktiengroup.co.th
Facebook : FooktiengroupTalk

Event Agency
Contact :

www.mpoasia.com

Your global disc solution optical disc
manufacturing, packaging and
supplychain management.

EXCELLING IN

Quality-Service-Intellectual Property Protection.
MPO ASIA Co.Ltd. 231/9 Bangkok Cable Building 2, Rajdamri Rd., Lumpinee Pathumwan Bangkok 10330
Tel. : (662) 651 9151 Fax : (662) 651 9154 E-Mail : info@mpoasia.com

081-661-61-43

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส

ครบรอบ 22 ป
กรมทรัพยสินทางปญญา

- รับผลิต จานดาวเทียม
ขนาด 60 cm., 75 cm.
และ รุ่น SMC ขนาด 1
m., 1.2 m., 2.4 m. และ
3.7 m.
- รับผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับจานดาว
เทียมอื่นๆ อาทิเช่น LNB เป็นต้น
Quality Interactive Co., Ltd.
(66)2-6190505

.pdf

1

4/24/14

2:51 PM

บร�ษัท ไบโออะกร�เสิรช (ไทยแลนด) จำกัด สาขา ของ Bioagricert Srl. ประเทศอิตาลี ผู ใหการตรวจสอบและการรับรองผลิตภัณฑ
เกษตรอินทร�ย (Organic Product) ในมาตรฐานระดับสากล เชน มาตรฐานสหภาพยุโรป (EU reg.834/2007) สหรัฐอเมร�กา (USDA-NOP)
ญีป่ นุ (JAS) และผลิตภัณฑสง่ิ บงช�ท้ างภูมศิ าสตร (Geographical Indication) ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (EU reg 1151/2012, EU reg 510/2006)

บร�ษัท ไบโออะกร�เสิรช (ไทยแลนด) จำกัด : 31 อาคารพญาไท หอง 716 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไทเขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
Tel&Fax : 02-6401568 email : bioagricert_thailand@yahoo.com , www.bioagricert.org , www.bioagricert-thai.org

บริการดานกฏหมายในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2433

บริษัท ติลลิกีแอนดกิบบินส อินเตอรเนขั่นแนล จำกัด
อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 26
1011 ถนนพระราม 3 ชองนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0 2653 5555
โทรสาร 0 2653 5678
E-mail: bangkok@tilleke.com

www.tilleke.com

บริษัท เดชอุดม แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
ATTORNEYS-AT-LAW
&
IPs-AT-LAW

942/142-3 อาคารชาญอิสสระ ชั้น 9
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท (66) 2233-0055 (8 คูสาย)
โทรสาร (66) 2236-6681, 2233-0227
อีเมล : dej-udom@dejudom.com
อีเมล : ip@dejudom.com (ฝายทรัพยสินทางปญญา)
เว็บไซด : www.dejudomlaw.com
A MEMBER OF INTERNATIONAL LAWYERS NETWORK,

the association of 91 high-quality, full-service law firms with over 5,000
lawyers worldwide. The Network provides clients with easily accessible
legal services in 66 countries on six continents. Website: www.iln.com
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44/100 ถนนนนทบุร� 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร. (662) 547-4621-25 โทรสาร (662) 547-4691 สายดวน 1368

Department of Intellectual Property Ministry of Commerce of Thailand

44/100 Nonthaburi 1 Rd. Tambon Bang Krasor, Amphur Muang, Nonthaburi 11000
Tel. (662) 547-4621-25 Fax. (662) 547-4691 Hotline 1368

www.ipthailand.go.th
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