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Green Workplace

ที่ทำงานสีเข�ยว (Green Workplace) คือ การฝกอบรมใหคนในกรมฯ ชวยกันประหยัดพลังงาน ร�ไซเคิล
และลดของเสียในที่ทำงาน ซ�่งถือเปนการประหยัดคาใชจายภายในองคกร เชน การปดไฟ ปดแอร
ปดหนาจอคอมพิวเตอร ปดก็อกน�ำ เมื่อไมมีการทำงานหร�อใชงาน การพิมพงานดวยกระดาษทั้ง 2 หนา
การใชยานพาหนะรวมกัน ฯลฯ
Green Workplace. This component involves training personnel to save energy, recycle materials and
reduce wastes at the workplace in an attempt to save costs. Such an effort may be materialised, for
instance, by switching off electricity, air-conditioners, computer monitors or even water taps when
not in use, making use of 2 sides of paper and carpooling.

Green Service

บร�การสีเข�ยว (Green Service) คือ เปนองคกรที่รับผิดชอบตอสังคมดานการ รักษาสิ่งแวดลอม โดยจัดการ
บร�การของกรมฯ แบบเนนการรักษาสิ่งแวดลอม เชน การรับจดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทางปญญา
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส เพือ่ ชวยลดการใชกระดาษ การเลือกใชวสั ดุ/อุปกรณในการบร�การทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
Green Service. This component signifies social responsibility in the preservation of the environment.
In this connection, the Department puts in place environmentally friendly management, which includes
handling electronic registration and notification of intellectual property so as to reduce the use of
paper and using environmentally friendly materials and equipment in delivering public services.

Green Product

ผลิตภัณฑสีเข�ยว (Green Product) คือ สินคาและบร�การที่ชวยเหลือโลกและสิ่งแวดลอม เชน การสงเสร�ม
การสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาที่รักษาสิ่งแวดลอม เปนตน
Green Product. This element involves goods and services which save the world and the environment.
Attempts along this line are envisioned, for instance, in the promotion of the creation of intellectual
property inventions incapable of environmental preservation.

Green Community

ชุมชนสีเข�ยว (Green Community) คือ สรางความรวมมือในชุมชนที่เกี่ยวของเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
Green Community. This component subsists in the creation, amongst residents of communities, of
co-operation on environmental preservation.

Green IT

ระบบ Green IT เปนการใชเทคโนโลยีโดยใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
ตลอดชวงอายุการใชงาน กลาวคือ การบร�หารจัดการและเลือกใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธ�ภาพในการจัดการการใชพลังงาน ลดการใชพลังงาน ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก ลดการสรางขยะ
รวมถึงการนำขยะอิเลคทรอนิคสมาร�ไซเคิลใหมอีกดวย
Green IT. This facet signifies the use of technology which is most cost-effective and has least negative
impacts on the environment throughout its lifespan. This may be carried into real effect through the
selection of environmentally friendly technology (for the purposes of enhancing efficiency of energy
consumption management, saving energy and reducing green-house effect gas emissions and wastes)
and through the recycling management of electronic wastes.
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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message of Minister of Commerce

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
Mr. Boonsong Teriyapirom
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce

กระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานสำ � คั ญ และ
รับผิดชอบโดยตรงในการดูแล
เศรษฐกิจการค้าของประเทศ มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยว
กับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการ
อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายกำ � หนดให้ เ ป็ น อำ � นาจหน้ า ที่ ข อง
กระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการทีส่ งั กัดกระทรวงพาณิชย์
และมีวิสัยทัศน์ว่า “เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความ
ก้าวหน้า อย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคน ทั้งประเทศ”
โดยได้กำ�หนดมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนและเป็นฐานไปสู่เวทีโลก พร้อมมอบหมายให้
ทุกหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ ดำ�เนินงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรมชัดเจน
รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศเมือ่ เดือนสิงหาคม 2553
เป็นต้นมา มีความตระหนัก
ถึ ง ความสำ � คั ญ ในการสร้ า งขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มุ่งเน้นที่จะยกระดับความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น และขยายช่ อ งทางการตลาดของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจ
ชุมชนให้เข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและ
บริการ ที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐาน
4

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

The Ministry of Commerce, as an essential agency
directly in charge of gearing and monitoring national
economy, assumes responsibilities in connection with
trade, business services, intellectual property and other
affairs prescribed by law as the duties of the Ministry of
Commerce or Government agencies attached to it. The
Ministry has indeed proclaimed its vision: “The national
economy advances in a secure, fair and sustainable
manner and with immunities against changes in the
interest of the well-being of the entire population”.
With this vision, the Ministry has set its proactive and
responsive measures dedicated to putting forth a linkage
with regional economies in preparation for the forthcoming
ASEAN Economic Community as a vital foundation for the
global trade. To these ends, the Ministry of Commerce
has instructed all agencies within its supervision to work
in an integrated and comprehensibly concrete manner.
The Government has taken administration of the
State affairs since August 2010 and, with full awareness
of the compelling need for building up our country’s
competitiveness, strives to elevate it as well as enhance
market channels for the industrial business, domestic
service business and community enterprise business in
the hope that all these businesses will proceed along the
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Strategic Review
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ความรู้ ความชำ�นาญ และความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้
สูก่ ารสร้างนวัตกรรมจากงานวิจยั พัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะงานศิ ล ปหั ต ถกรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
อัญมณี และอื่นๆ ตลอดจนใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยี และใช้
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทดแทนอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเป็นหลัก
โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากวัฒนธรรมของชาติเพื่อ
นำ�รายได้เข้าประเทศ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายทำ�ภาพยนตร์
อุตสาหกรรมอาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการออกแบบ เป็นต้น
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เป็นประเด็นสำ�คัญทีร่ ฐั บาลและ
กระทรวงพาณิชย์ ได้
กำ�หนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา โดยการพั ฒ นาระบบการจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา ตั้งแต่ส่งเสริม การจดทะเบียน การใช้ไปจนถึง
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนให้มีการนำ�
ผลงานวิจัย นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ จนเป็ น ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ น
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ รวมถึ ง การกำ � หนดมาตรการ
คุ้ ม ครองและป้ อ งปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เพื่ อ ให้ ค นไทยได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาและใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาสินค้า
และบริการ ให้มีความแปลกใหม่ สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันในตลาดการค้าและบริการ ซึง่ จะเป็นการยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการของไทยให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดการค้าระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน
วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เป็ น โอกาสพิ เ ศษที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครบรอบ วันก่อตั้งปีที่ 21 ผม
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล
โปรดประทานพรให้อธิบดี ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ�และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่าน มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา ให้มีความแข็งแกร่ง ก้าวล้ำ� ทันสมัย เป็นพลัง
นำ�ไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป

Work Undertaken

Financial Statements

line of creative economy for the purpose of producing
goods and services of high value and quality. Indeed,
this intended achievement entails human resources well
equipped with knowledge, expertise and creativity leading
to more advanced intellect and innovation based on
research and development and creating new branding out
of local wisdom, in particular, with respect to handicrafts,
community products and jewelry. Such development
also necessitates greater exploitation of know-how,
technology and traditional knowledge rather than prime
reliance on normal labour in the industries. In effect, the
Ministry of Commerce attentively promotes the creation
of innovations out of national traditions and cultures with
a view to generating national revenues, as envisioned, for
example, in the film-making industry, Thai food industry,
sports industry, tourism industry and design industry.
As intellectual property is the Government’s
agenda of paramount importance, the Government and
Ministry of Commerce have therefore set a policy for
promoting and developing it. In this light, fullest efforts
have been made for ameliorating intellectual property
management systems, indeed covering the promotion,
registration, exploitation and protection of intellectual
property. It is intended that research works, innovations,
creativity and wisdom will be commercially exploited as
an essential factor contributing to economic growth. In
effect, measures for protecting intellectual property and
preventing infringement of intellectual property rights have
been put in place in an endeavour, inter alia, to create
Thai people’s awareness of a significant role of intellectual
property as a pivotal instrument for boosting research
and development conducive to goods and services
of distinct characters and competition advantages in
markets, thereby elevating standards and qualities of
goods and services from Thailand, with a view to achieving
sustainable competitiveness in an international arena.
On the most special occasion of the 21st
anniversary of the Department of Intellectual Property’s
inauguration on 3rd May 2013, 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, for good health and high spirits essential for cooperative efforts in promoting and developing intellectual
property systems towards strength, advancement
and modernity, which will be the robust impetus for
national competitiveness and prosperity in a secure and
sustainable manner.
รายงานประจ�ำปี 2555
Annual Report 2012
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message of Deputy Minister of Commerce

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
Mr. Nattawut Saikua
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และข้อมูล
ข่าวสารไร้พรมแดน ส่งผลให้ทรัพย์สินทางปัญญาทวีความ
สำ � คั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น ในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าประเทศ
เหล่านั้นจะมีการพัฒนาอยู่ในระดับใดก็ตาม โดยเฉพาะใน
ประเทศเพื่อนบ้าน หรือกลุ่มอาเซียน ซึ่ง ณ วันนี้กลายเป็น
เป้าหมายความสนใจหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจ เนือ่ งด้วย
กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเป็นจริง
ขึ้นในปี 2558 อันใกล้นี้
ปัจจุบนั ทรัพย์สนิ ทางปัญญามิได้เกีย่ วข้องเฉพาะการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิใน “ทรัพย์สิน” ที่มาจาก “ภูมิปัญญา”
แห่งการค้นคิดของมวลมนุษยชาติเท่านั้น หากยังเป็นเรื่อง
ของการรู้จักที่จะนำ� “ผลผลิตแห่ง ภูมิปัญญา” เหล่านั้นไป
ต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ต่อไปอีกด้วย ดังนั้น เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจึงกลายเป็น
หนึ่งในวาระแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร มอบนโยบายให้ทุกฝ่ายทำ�ความเข้าใจ ปกป้อง
คุ้มครอง และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างจริงจัง
ในทุกระดับ โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สนิ
ทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ
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Advancements in technology, innovations and a
free flow of information in the borderless world have given
intellectual property greater importance in many countries
around the world, irrespective of their development levels.
This truism is envisioned, in particular, in our neighbouring
countries or ASEAN countries, which now become a
point of interest in respect of economic development
in the wake of the imminent transition into the ASEAN
Economic Community (AEC) in 2015.
At present, intellectual property is not merely
concerned with the protection of rights in “property”
emanating from creativity “wisdom” of mankind but is
also concerned with the exploitation of such “intellectual
product” in putting forth greater advancement and added
values in economic, social and cultural dimensions. As
such, intellectual property has become one of the national
agendas set by the Government. In effect, Her Excellency
Prime Minister Yingluck Shinawatra has most seriously
passed on a policy mandating that all persons concerned
have proper understanding in this matter and take
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มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
คณะกรรมการ ดำ�เนินบทบาทในการกำ�หนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการบริหารจัดการและส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
ดั ง นั้ น ก ร ม ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ใ น ฐ า น ะ
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินงาน
ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น
การปกป้อง คุ้มครอง พัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ จึงมีบทบาทและภารกิจที่หนักขึ้น แต่ก็เป็น
รูปธรรมและชัดเจนมากขึน้ ในระยะทีผ่ า่ นมา อาทิ การพัฒนา
ประสิทธิภาพและยกระดับระบบรับจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา การส่งเสริมการเข้าเป็นภาคีความตกลงต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์
ในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการ และประชาชน
ผูส้ นใจ โดยเน้นในส่วนประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ เตรียมพร้อม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น
วันนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำ�ให้ผมภาคภูมิใจ
และมองเห็นความหวังที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการที่ประเทศไทย
ของเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดย
การใช้ “ทรัพย์สิน” ที่พัฒนาบน “พื้นฐาน” และ “รากเหง้า”
แห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาไทย ในโอกาสนี้ ผมขอให้ ผู้ บ ริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจงมีแรงพลัง และความ
มุง่ มัน่ ในการร่วมกันส่งเสริม และขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทยต่อไป เพือ่ นำ�พาประโยชน์มาสู่
ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป
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effective action in protecting and promoting intellectual
property in the interest of further advancement at all
levels. In effect, the National Committee on Intellectual
Property Policy has been appointed. This Committee,
chaired by Prime Minister and composed of members
holding ministerial posts from ministries concerned, plays
a significant roles in laying down strategies and directions
for the management and promotion of intellectual property
systems development of Thailand.
Amidst the truism above, the Department of
Intellectual Property, as a key State agency responsible
for all matters related to intellectual property (including the
protection and development of intellectual property and
the promotion of commercial exploitation of intellectual
property) needs to assume even tougher roles and
missions. Over recent years, the Department’s operations
have been much more concretised and brought to greater
lucidity, as envisioned, for example, in the development of
efficiency of its operations in connection with intellectual
property registration, the promotion of accession into
international agreements accommodating international
registration of intellectual property and the dissemination,
to entrepreneurs and interested persons, of knowledge
and experience in relation to the registration for protecting
intellectual property both domestically and in foreign
countries, with particular emphasis on our neighbouring
countries in preparedness for our transition into the
ASEAN Economic Community (AEC)
Today, the Department of Intellectual Property
makes me proud of its achievement and actually provides
me with a sharper hope that Thailand will move forwards
in a secure manner and prosper through the exploitation
of “property” developed on the “foundation” and out of
the “essence” of Thai wisdom. On this most propitious
occasion, I should like to extend to executives and officials
of the Department of Intellectual Property my warmest
and most sincere wishes for strengths and willpower in
promoting and driving the development of intellectual
property systems of Thailand for the benefit of our nation
in a sustainable manner everlastingly.

รายงานประจ�ำปี 2555
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สารปลัดกระทรวงพาณิชย์

Message of Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

นางวัชรี วิมุกตายน
Mrs. Vatchari Vimooktayon
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

นั บ ตั้ ง แต่ ก่ อ ตั้ ง มา 21 ปี ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2535
กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และ
ประโยชน์ของคำ�ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างขะมักเขม้น
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป
หรือทำ�กิจกรรมสร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคนไทย จน
กระทั่งทุกวันนี้ หากผู้ใดในธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานใด
ในการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศไม่รู้จักทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือถูกรุมเร้าด้วยประเด็นด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ก็ตอ้ งถือได้วา่ ตกยุค และต้องเร่งรีบทีจ่ ะเรียนรูโ้ ดยเร็ว
กรมทรัพย์สินทางปัญญาในยุคแรกๆ นั้น ยังมัก
ถู ก มองว่ า เป็ น หน่ ว ยงานที่ ป กป้ อ งรั ก ษาผลประโยชน์
ของประเทศคู่ ค้ า มากกว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบของการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เพราะในช่วงนั้น ประเทศไทยยัง
อาศัยการพัฒนาประเทศจากการลงทุนและการหยิบยืม
องค์ความรู้จากต่างประเทศ โดยไม่ได้คาดหวังที่จะเรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตต่างๆ หรือการสร้างองค์ความรู้
เหล่านั้นเอง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ไม่ได้ให้ความสำ�คัญต่อ
การเป็นเจ้าขององค์ความรูม้ ากนัก เป็นผลให้งานในช่วงแรก
ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญามีความยากลำ�บากและเป็นงาน
ที่ต้องต่อสู้กับแนวคิดต่อต้านของสังคมอย่างหนัก
8

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Over the past 21 years since its inauguration
in 1992, the Department of Intellectual Property has
most assiduously striven to promote public awareness
of the image and value of ‘intellectual property’. These
industrious attempts involve dissemination of knowledge
to the public at large and a plethora of activities dedicated
to the creation of intellectual property for Thai people.
Today, traders carrying out businesses or those involved
in negotiations of international agreements without
awareness of intellectual property will simply be out of
trend and indeed feel obliged to learn it without delay.
In its early days, the Department of Intellectual
Property was usually perceived of as an agency
attempting to protect interests of our trading countries
rather than seeking to put forth sustainable development
of our own nation. Such perception was prompted by
the fact that at that time Thailand, for the purpose of
national development, remained essentially dependent
on foreign investments and know-how, with no practical
expectation to learn processes of production or build
up our own bodies of knowledge and with perhaps too
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แต่เมือ่ มาถึงปัจจุบนั ประกอบกับความเปลีย่ นแปลง
ทางสภาวะแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในประเทศและใน
ภูมิภาคเกิดขึ้นในทิศทางที่ไทยจะต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าของประเทศ ทำ�ให้เกิดความร่วมมือด้าน
การวิจัยและพัฒนา การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ
ไทย และการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ไทยสามารถก้าวได้ทัน
ต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าของโลก โดยเฉพาะในระดับ
ภูมิภาค อาทิ การเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเข้าสู่การเป็น
กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ เป็นต้น และยัง
มีการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยให้
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและ
สร้างรายได้ในระดับท้องถิ่น และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้ในระดับสากล อย่างเช่นระบบการคุ้มครอง
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้
ที่ได้รับการจดทะเบียนในประชาคมยุโรปในปีนี้
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกระทรวงที่รับผิดชอบ
งานของกรมทรัพย์สินทางปัญญารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับ
ผลงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในระยะที่ผ่านมา และ
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มี
ประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยต่อไปในอนาคต และเนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาจะ
เป็นเรื่องที่จะนำ�พาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาในทศวรรษ
ต่อๆ ไป
ในโอกาสที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาครบรอบ 21 ปี
ในปี 2556 นี้ ก็จะขออวยพรให้ผู้บริหาร ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี มีความก้าวหน้า มีสติปัญญา
และมีก�ำ ลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั สำ�คัญนี้ เพือ่ ให้เป็นส่วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความแข็งแกร่งให้
กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต
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little attention to the need of owning know-how. As such,
operations of the Department of Intellectual Property in
its early decade were fraught with difficulty. Indeed, the
Department vigorously faced opposing public views and
social resistance.
But the difference is witnessed today. Changes
in economic circumstances at both domestic and region
levels have prompted a compelling need for Thailand to
make appropriate adaptation in facilitation of national
prosperity. To this end, efforts have been made to boost
co-operation on research and development and promote
the creation of added value for Thai products as well as
bodies of knowledge in the hope of keeping Thailand
abreast with the world economy and trade, in particular,
at the regional level where our country is moving forward
to an imminent transition into the ASEAN Economic
Community. Attempts on the part of Thailand also include
the development of our intellectual property system as a
vital tool to foster confidence of, and generate incomes
for, general residents at a local level as well as SMEs at an
international level. Striking examples of such endeavours
may be envisioned in the scheme developed for protecting
geographical indications, in particular, the indication for
jasmine rice from Thung Kula Rong Hai Plain, which has
recently been registered in the European Union this year.
The Ministry of Commerce, as the supervisory
ministry to which the Department of Intellectual Property
is attached, takes great pride in all the achievements thus
far made by this Department and remains hopeful that
the Department of Intellectual Property will continue its
most efficient performance of official duties in the interest
of effectively enhancing competitiveness of Thailand in
the future, given that intellectual property continues to be
an essential factor contributing to national development
in the next decades.
On the most auspicious occasion of the 21st
anniversary of the Department of Intellectual Property’s
inauguration, I would like to extend to the Department’s
executives, civil servants and all personnel my best
wishes for health, prosperity, intellectual force and high
spirits necessary for driving our economy and national
strength everlastingly.
รายงานประจ�ำปี 2555
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สารอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Message of Director General of the Department of Intellectual Property

นางปัจฉิมา ธนสันติ
Mrs. Pajchima Tanasanti
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Director General of the Department
of Intellectual Property
ในปี พ.ศ. 2556 กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจะ
มีอายุครบรอบ 21 ปี นับจากวันสถาปนากรมเมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2535 จนถึงปัจจุบนั นี้ กรมได้มกี ารพัฒนาเติบโต
ขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2558 ที่ประเทศไทย
จะเข้าร่วมกับประเทศในอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ กรมฯ จะต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อเผชิญความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต
เนื่ อ งจากทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วาม
สำ�คัญในเวทีการค้าโลก และเป็นตัวหลักในการเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ กรมฯ จึง
ต้องปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์และภารกิจให้เป็นไปตาม
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีทงั้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
กรมฯ ได้เสนอแก้ไขและยกร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั เช่น กฎหมาย
เครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า
และกฎหมายป้องกันการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ เพือ่
ขยายขอบเขตการคุม้ ครองสิทธิให้กว้างขวางและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งการเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้
10

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

In 2013, the Department of Intellectual Property will
have attained the age of 21 years since its inauguration
on 3rd May 1992. Since its inception, the Department
has undergone significant growth. In particular, given that
Thailand will be transgressing into the ASEAN Economic
Community (AEC) in 2015, the Department feels a
compelling need to be well prepared for new challenges
to come in the future.
As intellectual property is apparently a matter of
significant importance in an international trade arena and
indeed serves as a key instrument for the enhancement
of national competitiveness, the Department of Intellectual
Property needs to revise its strategic plans and missions
in response to economic, social and technological
circumstances at both domestic and global levels.
With respect to the protection of intellectual property,
assiduous efforts have been made by the Department
in proposing amendment to existing legislation as
well as preparing new draft legislation to ensure that
intellectual property law is modernised and well suited
to circumstances of the present time, as envisioned, for
example, in attempts to amend the law on trademarks,
the law on copyrights and the law on trade secrets as well
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กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการ
ทำ�งานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ในด้านการส่งเสริมการสร้างสรรค์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ กรมฯ ได้
มุง่ เน้นการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและชุมชนเพือ่
เป็นช่องทางในการเผยแพร่และส่งเสริมความรูแ้ ก่นกั วิจยั และ
ผู้ประกอบการให้มีความรู้และนำ�ไปพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันนี้ กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมในการดำ�เนิน
การตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งด้าน
การส่งเสริมและคุ้มครองเพื่อเตรียมการเข้าสู่ AEC อย่างต่อ
เนื่องมาโดยตลอด
โดยทีด่ ฉิ นั ได้มสี ว่ นร่วมก่อตัง้ กรมตัง้ แต่เริม่ แรกเมือ่ ปี
2535 จนถึงปัจจุบนั ทีไ่ ด้มาอยูใ่ นตำ�แหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ดิฉนั มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รว่ มสร้างงาน สร้างคน
สร้างชื่อเสียง และฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนมาโดยตลอด จนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยเป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับของทุกภาคส่วนทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ อันสืบเนือ่ งมาจากการสร้างรากฐานทีด่ มี า
แต่เริ่มแรก
ในโอกาสนี้ ดิฉนั ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของกรมฯ ทุกคนที่ได้ร่วมทำ�งานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมา
ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ขยั น และอดทน จนกรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาของเราก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
นับจากนีไ้ ปกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาจะมีการพัฒนาก้าวหน้า
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ของประเทศให้ เ ติ บ โตอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ตลอดไป

Work Undertaken

Financial Statements

as attempts to propose draft law on anti-camcording. All
these endeavours are actually intended to enhance the
scope of protection of intellectual property in accordance
with international standards and buttress law enforcement,
with a view to concrete effectiveness of prevention and
suppression of infringement of intellectual property rights.
For these purposes, the Department has worked, in an
integrated manner, closely with agencies in the public
and private sectors.
Further, in the sphere of the promotion of creation
and commercial exploitation of intellectual property, the
Department strives to establish networks with educational
institutions and communities as effective channels for
disseminating and promoting knowledge for researchers
as well as entrepreneurs in the hope of their greater
application of such knowledge in creating added value
for goods and services through intellectual property.
Concurrently, the Department has unfailingly built up its
preparedness for all operations in pursuit of the Intellectual
Property Action Plan, in the sphere of IPR promotion and
protection, indeed in further preparation for our imminent
transition into the ASEAN Economic Community (AEC).
In effect, I have proudly taken part in the
establishment of this Department in 1992 and have since
then served this Department up to my current assumption
of the office of Director-General. In this most prestigious
capacity, I take greatest pride in opportunities to create
jobs and work lines, human resources and reputation
for this Department and to have confronted as well as
overcome all obstacles together with the Department’s
civil servants and officials until the Department has
now gained popularity and recognition by all sectors at
both domestic and international levels. No doubt, the
Department’s reputation today is much attributable to
its well built foundation at birth.
On this most auspicious occasion, I should like to
avail myself of this opportunity to extend to all civil servants
and officials of this Department my heart-felt thanks
for all their co-operation, determination, diligence and
patience thus far devoted altogether until the Department
is now transgressing into its 21st anniversary. I hope very
much that from now on the Department of Intellectual
Property will unceasingly progress and play an important
part in steering national economy towards secure and
sustainable growth, as always.
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ผู้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Executive Officers of
the Department of Intellectual Property

1

2

12

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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1. นางปัจฉิมา ธนสันติ
Mrs. Pajchima Tanasanti
3

4

อธิบดี
Director-General

2. นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs. Kulanee Issadisai
รองอธิบดี
Deputy Director General

3. นางดวงพร รอดพยาธิ์
Mrs. Duangporn Rodphaya
รองอธิบดี
Deputy Director General

4. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
Mr. Somsak Phanichayakul
รองอธิบดี
Deputy Director General
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ผู้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Executive Officers of
the Department of Intellectual Property

3

1

2

4

1. นายนรินทร์  พสุนธราธรรม
Mr. Narin Phasuntharatham
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์
Assistant Director-General

2. นายวิชัย สุขลิ้ม
Mr. Wichai Suklim

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
Assistant Director-General

3. นายขจิต สุขุม
Mr. Kajit Sukhum

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
Assistant Director-General

4. นายชุมพล ศิริวรรณบุศย์
Mr. Chumpon Sirivunnabood

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรม
Assistant Director-General
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สำ�นักกฎหมาย

Legal Office

1. นายทศพล ทังสุบุตร
Mr. Thosapone Dansuputra

3

2

4

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
Director of Legal Office

2. นางแววดาว ดำ�รงผล
Mrs. Vaowdao Damrongphol
กลุ่มงานกฎหมาย 1
Head of Legal Group 1

3. นางสาวเรืองรอง  บุณยรัตพันธุ์
Ms. Ruengrong Boonyarattaphun
กลุ่มงานกฎหมาย 3
Head of Legal Group 3

4. นางสาวทัศไนย์  ฤกษ์ศานติวงษ์
Ms. Tassanai Lerksantivong
กลุ่มงานกฎหมาย 4
Head of Legal Group 4

5. นายธนกร  รตนวัณณ์
Mr. Thanakorn Ratanawan

1

5

กลุ่มงานกฎหมาย 2
Head of Legal Group 2
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สำ�นักสิทธิบัตร
Patent Office

6

11

7

8

5
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property
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1. นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา
Mr. Verasak Maiwatana
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิทธิบัตร
Director of Patent Office

2. นางวราลี ไวยิ่ง
Mrs. Waralee Waiying
กลุ่มเภสัชภัณฑ์
Pharmaceutical Product Group

12

1

13
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8. นางสาวกนิษฐา  อุตชี
Ms. Kanitta Utashee
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnology Group

9. นางสาววัชรา  ชำ�นาญวงษ์
Ms. Wachara Chamnanwong
กลุ่มหนังสือสำ�คัญและกำ�กับการจดทะเบียน
Registration Group

3. นางปิยอร  วังภคพัฒนวงศ์
Mrs. Piyaorn Wangpakapattanawong

10. นางสิริกร  โคตรนนท์
Mrs. Sirigorn Koatnon

4. นางพรรัตน์  แต้ภักดี
Mrs. Pornrad Taepakdee

11. นายวิชิต ผาดไธสง
Mr. Vichit Phadthaisong

กลุ่มคัดค้านและเปลี่ยนแปลง
Patent Opposittion and Licensing Group

กลุ่มอนุสิทธิบัตร 2
Petty Patent Group 2

กลุ่มฟิสิกส์
Physics Group

กลุ่มไฟฟ้าและแบบผังภูมิวงจรรวม
Electrical and Layout-Designs of
Integrated Circuit Group

5. นางสาวอุมากรณ์  อาภรณ์พัฒนพงศ์
Ms. Umakon Arpornpattanapong

12. นางอรสิรี หนูพรหม
Mrs. Onsiree Nooprom

6. นายสุวัจชัย บุญอารี
Mr. Suwatchai Boon-Aree

13. นายสกล  วิธูจิตต์
Mr. Sakol Vithoonjit

กลุ่มปิโตรเคมี
Petrochemical Group

กลุ่มวิศวกรรม
Engineering Group

กลุ่มสารบบและตรวจรับคำ�ขอ
Patent Administration and
PCT Receiving Group

กลุ่มอนุสิทธิบัตร 1
Petty Patent Group 1

7. นางสาวสุมาลี ยะอัมพันธ์
Mr. Sumalee Ya-amphan
กลุ่มเคมีเทคนิค
Chemical Group
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สำ�นักเครื่องหมายการค้า
Trademark Office

3
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1. นายวรวุฒิ  โปษกานนท์
Mr. Voravut Posaganondh

9. นางสาววัชรินทร์  สายวงษ์
Ms. Watcharin Saiwong

2. นายวัชระ เปียแก้ว
Mr. Vachra Piakaew

10. นายสมชาย กิจศิริเจริญชัย
Mr. Somchai Kijsiricharoenchai

3. นายคชาภรณ์  เที่ยงตระกูล
Mr. Khachaphorn Thiengtrakul

11. นางสาวชุติมา มั่งมี
Ms. Chutima Mungmee

4. นางสาวจรัสศรี ศรีสุวรรณ
Ms. Charutsri Srisuwan

12. นางสาวภาวิณี  เด่นวรกุล
Ms. Phawinee Denworakun

5. นางสาวสวลี บุญชู
Ms. Savalee Boonchoo

13. นางนฤมล  เทพสุนทร
Mrs. Narumon Thepsoonthorn

6. นางสุชาสินี รัตนสุกโก
Mrs. Suchasinee Rattanasukko

14. นายสุรพล  เผื่อนพงษ์
Mrs. Surapol Phounepong

7. นางสาวนิดา  วิวรรธโนภาส
Ms. Nida Vivatanopas

15. นางประภาภรณ์  คัมภิรานนท์
Mrs. Prapaporn Khumpiranont

ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครื่องหมายการค้า
Director of Trademark Office

กลุ่มคัดค้าน
Head of Opposition Group

14

12

15

กลุ่มกำ�กับการจดทะเบียนและสารบบ
Head of Registration Process Control
and Index Group

กลุ่มตรวจสอบ 2
Head of Medicine and Cosmatics Group

กลุ่มตรวจสอบ 6
Head of Service Mark Group

กลุ่มตรวจสอบ 1
Head of Trademark Group

13

Financial Statements

กลุ่มตรวจสอบ 4
Head of Leather and Textile Product Group

กลุ่มตรวจสอบ 5
Head of Agricultual Food and
Product Group

กลุ่มบริการและตรวจรับคำ�ขอ
Service and lnspection Group

กลุ่มตรวจสอบ 7
Madrid Group

กลุ่มต่ออายุ
Head of Renewal Group

กลุ่มตรวจสอบ 3
Head of Electrics, Machinery and
Equipment Group

กลุ่มประกาศโฆษณาและหนังสือสำ�คัญ
Notification Control and lndex Group

กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Head of Geographical Indication Group

8. นางสาวศิริวรรณ ตันศุภผล
Ms. Siriwan Thansupapol
กลุ่มเปลี่ยนแปลง
Head of Amendment Group
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สำ�นักบริหารกลาง

Office of
Central Administration

4

3

5

2

6
1
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9
1. นางสาววันเพ็ญ  นิโครวนจำ�รัส
Ms. Wanpen Nicrovanachumrus

6. นางสาวกันตรัตน์  ภู่ศิริ
Ms. Kantarat Phusiri

2. นางสาวณัฐธยาน์  เติมศรีสมุทร
Ms. Nattaya Termsrisamut

7. นางสิริกร หัชยกุล
Mrs. SiriKorn Hajayakul

3. นายวิชยา  วังภคพัฒนวงศ์
Mr. Vichaya Wangpakapattanawong

8. นางสุรัตน์  เผื่อนพงษ์
Mrs. Surat Phuenpong

4. นายวิโรจน์  จงกลวานิชสุข
Mr. Wirote Chongkolwanichsuk

9. นางสาวนฤมล  ศรีคำ�ขลิบ
Ms. Narumon Srikumklip

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง
Director of Central Administration Office

กลุ่มบริหารงานคลัง
Finance Administration Group

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Lnformation Technology

กลุ่มประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
Public Relation Group

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administration System Enhancement
Group

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ฝ่ายบริหารทั่วไป
General Administration Section

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
Planning and Evaluating Group

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

8

กลุ่มบริหารงานบุคคล
Human Resoure Administration Center
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สำ�นักลิขสิทธิ์

Copyright Office

1. นางสาวลีนา  พงษ์พฤกษา
Ms. Leena Pongpruksa

3
1

ผู้อำ�นวยการสำ�นักลิขสิทธิ์
Director of Copyright Office

2. นางสาวนุสรา กาญจนกุล
Ms. Nusara Kanjanakul
กลุ่มคุ้มครองงานลิขสิทธิ์
Copyright Protection Group

4

3. นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
Ms. Kemasiri Nitchakorn
2

กลุ่มส่งเสริมงานลิขสิทธิ์
Copyright Promotion Group

4. นางอรุณี  จิวาศักดิ์อภิมาศ
Mrs. Arunee Jivasakapimas
กลุ่มจัดการงานลิขสิทธิ์
Copyright Management Group
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สำ�นักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Office of Prevention and Suppression of Intellectual
Property Rights Violation

3
1. นายสมบูรณ์  เฉยเจริญ
Mr. Somboon Cheycharoen
ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา
Director of The Office of Prevention and
Suppression of Intellectual Property Rights
Violation

2

4

1

2. นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
Ms. Jittima Srithaporn

กลุ่มอำ�นวยการและพัฒนาระบบงานป้องปราม
Directorate and System Development Group

3. นายวัลลพ ศรีวิลัย
Mr. Wallope Sriwilai

กลุ่มการผลิตผลิตภัณท์ซีดี
Optical Disc Production Monitoring Group

4. นายประกาศิต สุทธิกุล
Mr. Prakasith Sutthikul
กลุ่มปฏิบัติการป้องปราม
Suppression Group
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สำ�นักส่งเสริมการพัฒนาทรัพท์สินทางปัญญา

Intellectual Property Promotion and Development Office

1. นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม
Mrs. Auramon Supthaweethum
2
4

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สิน
ทางปัญญา
Director of Intellectual Property
Promotion and Development Office

2. นายสุภัทธ์  ตั้งตรงจิตร
Mr. Supat Tangtrongchit

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2
International Co-operation Section 2

3

1

3. นางสาวกนิษฐา  กังสวนิช
Ms. Kanitha Kungsawanich
กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 3
International Co-operation Section 3

4. นายพรวิช  ศิลาอ่อน
Mr. Pornvit Sila-On

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 1
International Co-operation Section 1
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สำ�นักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Management Office

3
4

2

1. นางขวัญใจ  กุลกำ�ม์ธร
Mrs. Kwanjai Kulkamthorn
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา
Director of Intellectual Property
Management Office

2. นางสาวสิรีรัศมิ์  ชูลิตะวงศ์
Ms. Sireeras Chulitawong

กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
Knowledge Promotion and Dissemination
Group

3. นายนิธิ  กฤษณพันธุ์
Mr. Nithi Krisanaphan
กลุ่มพัฒนาความรู้
Knowledge Development Group

4. นางสาวนิศาชล ศศานนท์
Ms. Nisachol Sasanon

1

กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์
Encouraging Utilization Group
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สำ�นักสิทธิบัตรการออกแบบ
Design Office

1. นางอุษณี  ศิริเรือง
Mrs. Usanee Sirireung
3

ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิทธิบัตรการออกแบบ
Director of Design Office

4

2. นางสาวสายฝน แป้งหอม
Ms. Saifon Panghom

1

กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป
General Product Design Group

3. นายศรัณย์ธร  ยกเชื้อ
Mr. Saruntron Yokchue
กลุ่มคัดค้าน
Design Opposition Group

2

5

4. นายสรายุทธ พาหุมันโต
Mr. Sarayut Phahumunto
กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Design Group

5. นางอัจฉรา  สนเท่ห์
Mrs. Atchara Sonthe

กลุ่มสารบบหนังสือสำ�คัญกำ�กับและเปลี่ยนแปลง
การจดทะเบียน
Design Petent Administration Certificate
Regulate and Licensing Group

26

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

Department of Intellectual Property

กรมทรัพยสิน
ทางปญญา
รายงานประจำป 2555
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(Organization Chart of the Department of Intellectual Property)

โครงสร้างกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รองอธ�บดี
Deputy Director General

รองอธ�บดี
Deputy Director General

นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs. Kulanee Issadisai

นางดวงพร รอดพยาธ�์
Mrs. Duangporn Rodphaya

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

สำนักสิทธ�บัตรการออกแบบ
Design Office

นางอุษณี ศิร�เร�อง
Mrs. Usanee Sirireung

สำนักลิขสิทธ�์

Copyright Office

นางสาวลีนา พงษพฤษา
Ms. Leena Phongpruksa

สำนักบร�หารกลาง

Office of Central Administration

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส
Ms. Wanpen Nicrovanachumras

สำนักบร�หารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property
Management Office

นางขวัญใจ กุลกำมธร
Mrs. Kwanjai Kulkamthorn

กลุมพัฒนาระบบบร�หาร
Administration System
Enhancement Group

นางสาวกันตรัตน ภูศิร�
Ms. Kantarat Phusiri
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อธ�บดี
Director General
นางปจฉิมา ธนสันติ
Mrs. Pajchima Thanasanti

รองอธ�บดี
Deputy Director General

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานลิขสิทธ�์

นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
Mr. Somsak Phanichayakul

นายนร�นทร พสุนธราธรรม
Mr. Narin Phasuntharatham

สำนักสิทธ�บัตร
Patent Office

นายว�ระศักดิ์ ไมวัฒนา
MR. Verasak Maiwatana

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานสิทธ�บัตร
Assistant Director-General

นางอุษณี ศิร�เร�อง
Mrs. Usanee Sirireung

สำนักเคร�่องหมายการคา
Trademark Office

นายวรวุฒิ โปษกานนท
Mr. Voravut Posaganondh

Assistent Director-General

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดาน
ทรัพยสินอุตสาหกรรม

Assistent Director-General

นายชุมพล ศิร�วรรณบุศย
Mr. Chumpon Sirivannabood

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานทรัพยสิน
ทางปญญาระหวางประเทศ
Assistent Director-General

นายขจ�ต สุขุม
Mr. Kajit Sukhum

ผูเช�่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย
Assistent Director-General

นายว�ชัย สุขลิ้ม
Mr. Wichai Suklim

สำนักกฎหมาย

กลุมตรวจสอบภายใน

นายทศพล ทังสุบุตร
Mr. Thosapone Dansuputra

นางสิร�กร หัชยกุล
Mrs. Sirikorn Hajayakul

Legal Office

Internal Audit
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หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Functions and Responsibility of the Department of Intellectual Property
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญามีภารกิจเกีย่ วกับการส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบ
ผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมาย
ว่าด้วยเครือ่ งหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิบตั ร รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซดี ี
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ดำ � เนิ น การเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา
(3) ดำ�เนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
(4) ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
(5) พั ฒ นากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทง้ั ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงไป
(6) ดำ � เนิ น การป้ อ งปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม และสร้างวินัย
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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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.
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อัตรากำลังกรมทรัพยสนิ ทางปญญา Personnel
ขาราชการ/ตำแหนง : Government Official/position
ตำแหนงบร�หาร : Administration position
พ.ศ.2553
A.D.2010

1

16

5

พ.ศ.2554
A.D.2011

18

พ.ศ.2555
A.D.2012

18

10
100

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

ผูต รวจสอบเคร�อ่ งหมายการคา : Trademark Examiner

พ.ศ.2553
A.D.2010

42

พ.ศ.2553
A.D.2010

18

พ.ศ.2554
A.D.2011

42

พ.ศ.2554
A.D.2011

23

พ.ศ.2555
A.D.2012

42

พ.ศ.2555
A.D.2012

นักกฎมาย : Legal Officer

24

ตำแหนงสนับสนุน และอืน่ ๆ : Supporting Staffs & Others

พ.ศ.2553
A.D.2010

32

พ.ศ.2553
A.D.2010

พ.ศ.2554
A.D.2011

32

พ.ศ.2554
A.D.2011

พ.ศ.2555
A.D.2012

122

110

พ.ศ.2555
A.D.2012

33

113

ลูกจางประจำ : Permanent Employees
พ.ศ.2553
A.D.2010

36

พ.ศ.2554
A.D.2011
พ.ศ.2555
A.D.2012

พ.ศ.2554
A.D.2011
พ.ศ.2555
A.D.2012

225

ลูกจางประจำ

31

พนักงานราชการ

155

ลูกจางเหมา

94

Government Official

34

Permanent Employees

31

พนักงานราชการ : Government Employees
พ.ศ.2553
A.D.2010

ขาราชการ

Government Employees
139

Contractors Employees
140

155

รวม/Total พ.ศ.2555

A.D.2012
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งบประมาณประจำป Budget
งบประมาณปี 2555
Budget 2012

ประเภทงบประมาณ : Type of Budget

งบประมาณปี 2556
Budget 2013

1. งบบุคลากร : Personnel

105,308,100

112,577,000

2. งบดำ�เนินงาน : Operating Budget

107,403,200

84,490,500

11,004,800

14,693,000

4. งบอุดหนุน : Supporting Budget

3,650,000

3,190,000

5. งบรายจ่ายอื่น : Other Expenses

67,996,000

98,238,000

295,362,100

313,188,500

3. งบลงทุน : Investment Budget

รวม : Total

งบประมาณ 2555 : Budget 2012

4% 1%

งบลงทุน
Investment Budget

งบอุดหนุน
Supporting Budget

งบประมาณ 2556 : Budget 2013

งบอุดหนุน
Supporting Budget

98,238,000

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

งบลงทุน
Investment Budget

3,190,000

งบดำเนินการ
Operating Budget

งบรายจายอื่น
Other Expenses

1% 5%

14,693,000
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84,490,500

112,577,000
งบบุคลากร
Personnel Budget

67,996,000

งบดำเนินการ
Operating Budget

3,650,000

งบบุคลากร
Personnel Budget

36%

11,004,800

23%

107,403,200

105,308,100

36%

งบรายจายอื่น
Other Expenses

31%

36%

27%
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รายได Revenue
หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
A.D. 2008 A.D. 2009 A.D. 2010 A.D. 2011 A.D. 2012

ประเภทรายได้ : Type of Revenue

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

360.15
1.57
361.72

349.91
1.39
351.31

383.88
1.24
385.12

394.61
1.40
396.01

428.02
1.29
429.31

รายไดเปร�ยบเทียบกับงบประมาณ Revenue & Budget
หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2552 : A.D. 2009

พ.ศ. 2553 : A.D. 2010

พ.ศ. 2554 : A.D. 2011

พ.ศ. 2555 : A.D. 2012

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

รายได้
Revenue

351.31

งบประมาณ
Budget

244.37

385.12

งบประมาณ
Budget

226.029

งบประมาณ
Budget

396.01

316.196

งบประมาณ
Budget

429.31

295.362

รายไดเปร�ยบเทียบกับงบประมาณ : Revenue & Budget

รายได

Revenue

งบประมาณ
295.362

พ.ศ. 2554
A.D. 2011

429.31

316.196

396.01

พ.ศ. 2553
A.D. 2010

226.029

พ.ศ. 2552
A.D. 2009

385.12

244.37

351.305

Budget

พ.ศ. 2555
A.D. 2012
หน่วย : ล้านบาท
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แผนยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำ�ปี 2556
1. วิสัยทัศน์ เป็นเลิศในการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
2. พันธกิจ คุม้ ครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ การสร้างสรรค์

และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำ�ปี 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และกำ�หนดมาตรการ
ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. เพือ่ ให้ผสู้ ร้างสรรค์และผูป้ ระกอบการเข้าสูร่ ะบบการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิและได้รับความเป็นธรรมทางการค้า
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
มีความเป็นสากล
2. ส่งเสริมการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
4. พัฒนาความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์
การสร้างเครือข่าย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้คนไทยมีความรู้ มีการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น
2. เพื่อสร้างจิตสำ�นึกให้ตระหนักถึงความสำ�คัญ ประโยชน์ และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาในทุกระดับ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
2. รณรงค์สร้างจิตสำ�นึกถึงความสำ�คัญ ประโยชน์ และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. พัฒนาระบบข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สร้างความร่วมมือและประสานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ค่านิยม คุ้มครองความคิด มุ่งจิตบริการ เน้นงานสร้างสรรค์
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Strategic Plans of the Department of Intellectual
Property for the Financial Year 2013
1. Vision : Achieving Excellency in Protecting intellectual Property and Promoting Intellectual Property Exploitation
2. Missions : Protecting intellectual property rights domestically and internationally Promoting knowledge

and the creation as well as commercial exploitation of intellectual property

3. Strategies and Objectives of the Department of Intellectual Property for the Financial Year 2013
Strategy 1 : Developing systems for protecting intellectual property rights domestically and internationally and
formulating measures for the prevention and suppression of intellectual property infringement
Objectives :
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.
Tactics :
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.
Strategy 2 : Developing intellectual property management systems through promoting IP-related knowledge
and encouraging creations, IP-networking and commercial exploitation of intellectual property
Objectives :
1. Equipping Thai people with knowledge necessary for greater creation and 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.
Tactics :
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.
Values : Protection of Thinking, Outstanding Service Mind, High Emphasis on Creations
รายงานประจ�ำปี 2555
Annual Report 2012

35

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบตั ร ระบบปรับปรุงคุณภาพน้�ำ ด้วยรางพืช
แด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ชัน้ 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิรริ าช
Minister of Commerce (Mr. Boonsong Teriyapirom) most
proudly presented to His Majesty the King a patent on an invention of
the “Water Treatment Using a Plant Tray in Conjunction with an Aerator”
on 11th June 2012 at the Princess Galyani Vadhana Conference Room
on the 14th floor of Chalermphrakiat Building, Siriraj Hospital.

“คนไทยยังไม่เข้าใจว่าการจดทะเบียนสิทธิบัตร ทำ�ให้ประเทศไทยเจริญ
จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์”

“Thai people have failed to appreciate how patent registration contributes to our
national development. It is thus the duty of the Government to build up public awareness.”
พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)
และคณะ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ด้วยรางพืชร่วมกับ
เครื่องกลเติมอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
The royal speech addressed by His Majesty the King on the occasion of receiving in audience Minister of Commerce
(Mr. Boonsong Teriyapirom) and his entourage for presenting to His Majesty the King a patent on an invention of the
“Water Treatment Using a Plant Tray in Conjunction with an Aerator” on 11th June 2012 at the Princess Galyani Vadhana
Conference Room on the 14th floor of Chalermphrakiat Building, Siriraj Hospital.
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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

โดยกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ องค์ ก าร
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก หรื อ WIPO เป็ น เจ้ า ภาพ ระหว่ า งวั น ที่ 27 –
29 มี น าคม 2556 ณ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนด์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ กรุ ง เทพฯ
การจัดประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และผู้สนใจในเรื่องการนำ�สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การบริหารจัดการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
และการใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ โดยเชิ ญ ผู้ ส นใจทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า GI ของประเทศในทวีปยุโรปและประเทศ
สมาชิกอาเซียน จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ การคุม้ ครองและการส่งเสริมสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ จากวิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์ระดับโลก และผูเ้ ข้าร่วมงาน
จากนานาประเทศ ทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมสถานะของไทยในการเป็นผูน้ �ำ เรือ่ งสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (champion country) ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามเจตนารมณ์ที่สะท้อนในแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Intellectual
Property Rights Action Plan) รวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
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 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.
รายงานประจ�ำปี 2555
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นายกรัฐมนตรีรับมอบประกาศการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

Presentation to Prime Minister the Certificate of Geographical Indication Registration for Jasmine Rice of
Thung Kula Ronghai Plain

นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี
พร้ อ มด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละ
คณะจะเดิ น ทางเยื อ นกรุ ง บรั ส เซลส์ สาธารณรั ฐ
เบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2556 โดยนายก
รัฐมนตรีของไทยมีกำ�หนดจะรับมอบประกาศการขึ้น
ทะเบียนข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้ของไทย เป็นสินค้า
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์: Geographical Indication หรือ GI
ในสหภาพยุโรป (EU) จาก นาย José Manuel Durão
Barroso ประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็น
สินค้าข้าวรายแรกในอาเซียนที่ได้รับจดจีไอในอียู เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2556
กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกรมการข้าวจะจัดงานนิทรรศการ เพื่อเฉลิมฉลอง
การที่สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนสินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสินค้าจีไอ เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2556 ณ กรุงบรัสเซลส์ สาธารณรัฐเบลเยีย่ ม โดยมีนกั ธุรกิจไทย และสหภาพยุโรป
เข้าร่วมงานดังกล่าว เพือ่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ ดีและคุณสมบัตทิ สี่ �ำ คัญและประโยชน์ของข้าว
หอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้ของไทย ซึง่ จะเป็นจุดเริม่ ต้นในการช่วยส่งเสริมการตลาดของข้าว
จีไอไทยในสหภาพยุโรป และตลาดอื่นๆ ในอนาคต
Miss Yingluck Shinawatra, Prime Minister, together with Minister of
Commerce and their entourage made an official visit to Brussels, Belgium between
5th and 6th March 2013 for the purpose of receiving an EU certificate of registration of a geographical
indication (GI) for Thai jasmine rice from Thung Kula Ronghai Plain of Thailand. In this instance, the Certificate was
presented by Mr. José Manuel Durão Barroso, President of the European Commission, on 6th March 2013. This jasmine
rice is indeed the first product from Asia to be registered under the European Union’s Protected Geographical Indication
(PGI) scheme.
In this connection, the Department of Intellectual Property, in association with the Rice
Department, organised a special exhibition on 5th March 2013 at Brussels, Belgium, in cerebration of
this successful PGI certification by the European Union of Thai Jasmine Rice from Thung Kula
Ronghai Plain. This exhibition, indeed attended by businesspersons both from Thailand and
the European Union, was intended to promote
public awareness of distinct characters,
qualities and values of Jasmine Rice from
Thung Kula Ronghai Plain of Thailand, as
a starting point for the market promotion of
this product in the European Union and other
marketplaces in the future.
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(มกราคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556)

Work Undertaken by the Department of Intellectual Property in 2012
(January 2012 – February 2013)
ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างเดือนมกราคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 มีดังนี้
Activities of particular importance undertaken by the Department of Intellectual Property from January 2012 through
February 2013 are summarised below.

มกราคม 2555 / January 2012
• เข้าตรวจค้นอาคารแฟลตคลองถม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ แฟลตคลองถม กรุงเทพฯ โดย
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิรวิ ฒ
ั น์ ขจรประศาสน์) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา (นายสมศักดิ์ พณิชยกุล) เข้าตรวจค้นอาคารแฟลตคลองถม พบของกลางสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ แผ่นดีวีดี ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ภาพยนตร์ไทย-ต่างประเทศ 16,000
แผ่น นาฬิกาปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆ เช่น หลุยส์วิตตอง กุชชี่ ชาแนล 20,000 ชิ้น และ
สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำ�นวน 4 คน รวมมูลค่าความเสียหาย 7 ล้านบาท
• Search of the Klong Thom Apartment. On 6th January 2012, Deputy Minister of Commerce
(Mr. Siriwat Kajornprasart) led a team of officials in a search of the Klong Thom Apartment
and was joined, in this mission, by Deputy Director-General of the Department of Intellectual
Property (Mr. Somsak Panichayakul). The search led to the discovery of pirated products
(e.g. over 16,000 DVDs and CDs containing copyrighted songs and Thai/foreign movies and
approximately 20,000 items of counterfeit watches of well-known brands such as Louis Vuitton,
Gucci and Chanel) and an arrest of 4 alleged offenders. The pirated products found led to the
total loss of approximately 7 million Baht.
• เดินรณรงค์ปลูกจิตสำ�นึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
(STOP PIRACY BUY ORIGINAL NOW) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555
ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า และศูนย์การค้ามาบุญครอง เพื่อสร้าง
จิตสำ�นึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชน ในการซื้อ
หรือใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้ลดลง
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• ‘STOP PIRACY - BUY ORIGINAL
NOW’ Campaign. On 30th January
2012 at Pantip Plaza and MBK Plaza,
the Department of Intellectual Property
held a special event - “STOP PIRACY
- BUY ORIGINAL NOW” Campaign aimed at promoting public awareness
of the need to respect intellectual
property rights by restraining purchases
or use of pirated products.

• จั ด ประชุ ม ผู้ ป ระกอบการและเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ตลาด
โรงเกลื อ จั ง หวั ด สระแก้ ว เพื่ อ ลดปั ญ หาการละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญาบริเวณชายแดน
• Meeting between Business Operators and
Public Officials in Charge of the Prevention
and Suppression of Intellectual Property
Infringement. On Tuesday 31st January 2012 at
Rongklueu Market, Sakaew Province, the Department
held a meeting between business operators and public
officials in charge of the prevention and suppression
of intellectual property infringement, with a view to
curbing the piracy problem in border areas.
• จัดฝึกอบรม Patent Drafting โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual
Property Organization: WIPO) จัดการอบรมเมื่อวันที่ 23-27 มกราคม 2555 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการยกร่างสิทธิบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ
• Patent Drafting Training. The Department of Intellectual Property, in collaboration with the World Intellectual Property
Organisation (WIPO), orgainised the Patent Drafting Training during the period between 23rd and 27th January 2012
at Anoma Hotel, Bangkok, to promote proper understanding and exchange opinions in connection with an effective
way of patent drafting.
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กุมภาพันธ์ 2555 / February 2012

• จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำ�เนียบรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) ปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้การดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
ตั้งแต่การสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ การคุ้มครอง การปราบปรามการละเมิด การพัฒนา
บุคลากร มีการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกัน และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สร้างผลงาน ซึ่งจะนำ�ไป
สู่การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับประเทศ
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• Meeting of the National Intellectual Property Policy Committee. On 7th February 2012, a meeting of the
National Intellectual Property Policy Committee was held at the Conference Room 301, Command Building, the
Government House, with Mr. Kittirat Na Ranong, in the capacity as Deputy Prime Minister and Minister of Finance,
as Chairman. The meeting was also attended by Mr. Phoom Saraphol, Deputy Minister of Commerce, Permanent
Secretary for Commerce, Director-General and executives of the Department of Intellectual Property and agencies in
public and private sectors. It was intended that the meeting would lead to some uniformity of performance amongst
agencies responsible for intellectual property affairs, ranging from creation, exploitation, protection, infringement
suppression and human resource development and would create producers’ incentives contributory to sustainable
development of knowledge, innovation and technology as well as a high profile of the country.
• การประเมินสถานะด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301
พิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เดินทางเข้าพบและหารือกับ นาย Demetrios รองผู้แทน
การค้าสหรัฐฯ และนาง Barbara Weisel ผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ พร้อมด้วยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและผู้บริหาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าการ
ดำ�เนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในช่วงปีที่ผ่านมา สำ�หรับให้สหรัฐฯ ใช้ประกอบการประเมินสถานะด้านการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ และผลักดันให้สหรัฐฯ ถอดไทย
จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (PWL)
• U.S. Appraisal of Protection by Thailand of Intellectual Property under the Special 301 Provisions of the
United States Trade Act. On 14th February 2012, Deputy Minister of Commerce (Mr. Phoom Saraphol) together
with Director-General of the Department of Intellectual Property and other executives of the Department met with
Mr. Demetrios Marantis (Deputy United States Trade Representative) and Mrs. Barbara Weisel (Assistant United
States Trade Representative) in Washington D.C. for giving and update on operations by Thailand in connection with
intellectual property over recent years for the purpose of the ‘Special 301 provisions’ of the United States Trade
Act in the hope that the USTA would consider a removal of Thailand from the Priority Watch List (PWL).

มีนาคม 2555 / March 2012
• จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “การป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ
ทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าละเมิดตามร้านค้า แผงลอย หรือตามตลาดนัด ไปเป็นการละเมิดผ่านทางเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธานเปิดงาน
• Piracy Prevention and Suppression Workshop : “Prevention and Suppression of Piracy in the Digital Age”.
A workshop on prevention and suppression of intellectual property infringement was organised under the theme
“Prevention and Suppression of Piracy in the Digital Age” on 14th March 2012 in Chonburi. This workshop, the opening
ceremony of which was presided over by Deputy Minister of Commerce (Mr. Phoom Saraphol), was intended to
educate participants on a shift of piracy forms - from marketing pirated products at physical shops or stalls to online
sales via the Internet.
รายงานประจ�ำปี 2555
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• จัดพิธีทำ�ลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555
ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา (ภาคเอกชน) โดยมีผแู้ ทนกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทีม่ าเข้าร่วมการประชุมคณะทำ�งานความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาของอาเซียน ครัง้ ที่ 37 (AWGIPC) ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึง่ มีการทำ�ลายของกลาง จำ�นวน
79,524 ชิ้น รวมมูลค่าความเสียหาย 182 ล้านบาท นอกจากนั้น มีการเดินรณรงค์บริเวณหาดป่าตอง กะตะ และ
กะรน เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการจำ�หน่ายและไม่ซื้อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธานในพิธี
• Ceremony for the Destruction of Infringing Products Subsequent to the Finality of Court Cases.
On 29th March 2012, the Department of Intellectual Property, in association with the Royal Thai Police
Bureau, the Customs Department, the Ministry of Finance, the Department of Special Investigation and
the Anti-Piracy Committee (from the private sector), organised a ceremony for the destruction of pirated
products at the incinerator of Phuket City Municipality. This event, which was also joined and witnessed by
representatives of ASEAN countries attending the 37th Meeting of the ASEAN Working Group on Intellectual
Property Co-operation (AWGIPC), involved the destruction of 79,524 items of pirated products, with the
total loss of 182 million Baht, and was followed by an anti-piracy campaign walk on Phatong Beach,
Kata Beach and Karon Beach. This prestigious event
was gracefully presided over by Deputy Minister of
Commerce (Mr. Phoom Saraphol).

• จัดการประชุมคณะทำ�งานความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาของอาเซียน ครัง้ ที่ 37 (the 37th ASEAN Working
Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPC) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ โดยที่ประชุม ได้หารือเกี่ยวกับแผนการ
ปฏิบัติงานของอาเซียน ปี 2555 - 2558 (ASEAN IPR Work
Programme) และความร่วมมือ กับหน่วยงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาของประเทศคู่เจรจา (dialogue partner) เช่น คณะ
กรรมาธิการสหภาพยุโรปประจำ�ประเทศไทย สำ�นักงาน
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐ (USPTO) สำ�นักงาน
เครื่องหมายการค้าและดีไซน์แห่งสหภาพยุโรป (OHIM) รวม
ทั้งหารือประเด็นความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) เมื่อวันที่ 28
มีนาคม - 1 เมษายน 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต
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• 37th Meeting of the ASEAN Working Group on
Intellectual Property Co-operation (AWGIPC).
Thailand hosted, during the period between 28th March
2012 and 1st April 2012 in Phuket, the 37th Meeting of
the ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) for discussing the ASEAN IPR Work Programme 2012-2015, co-operation with
intellectual property agencies of dialogue partners e.g. the Delegation of the European Commission to
Thailand, United States Patent and Trademark Office (USPTO) and Office of Harmonisation for the Internal
Market (OHIM) and co-operation under the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).
• จัดการประชุมโต๊ะกลม เรือ่ ง “Intellectual Property Development and ASEAN Intellectual Property Integration”
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) เพื่อเป็น
เวทีให้ผแู้ ทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องของไทยร่วมหารือและแลกเปลีย่ นความเห็นว่า
ด้วยวาระเพื่อการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการรวมกลุ่มด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน
• Roundtable Meeting on “Intellectual Property Development and ASEAN Intellectual Property Integration”.
On 26th March 2012 in Bangkok, the Department of Intellectual Property, in collaboration with the Department of
International Economic Affairs, the Ministry of Foreign Affairs and the World Intellectual Property Organisation (WIPO),
organised a Roundtable Meeting on “Intellectual Property Development and ASEAN Intellectual Property Integration”
as a forum for discussions and an exchange of views, amongst high-ranking representatives from Thai agencies and
associations concerned (in both public and private sectors), on intellectual property development as well as intellectual
property integration in ASEAN.
• จัดงานเทศกาลคอนเสิรต์ สุดยอดแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 2012 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 ณ แหลมบาลีฮาย
พัทยา โดยภายในงานมีการแสดงคอนเสิรต์ แนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้
จัดการประกวดค้นหาศิลปินแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์ IP DJ Hunt 2012 เพือ่
ส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักในคุณค่าและความสำ�คัญของงานดนตรี
ทำ�ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างดีเจใหม่ อันจะเป็นการยกระดับ
มาตรฐานดนตรีไทยสู่สากล
• Electronic Music and Dance Festival 2012. The Department of
Intellectual Property organised the Electronic Music and Dance Festival
2012 from 30th March to 1st April 2012 at Bali Hai Cape, Pattaya. This
grand event consisted of an electronic music concert as well as the
‘IP DJ Hunt 2012’ aimed at seeking electronic music artists. The prime
purpose of this Festival lies in the promotion, amongst Thai youth, of
awareness of the value and importance of musical works and creativity
as well as the creation of new disc jockeys. All these attempts would
elevate Thai music to international standards.
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• จั ด งานมหกรรมเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ น านาชาติ
ครัง้ ที่ 2 (Thailand International Creative Economy
Forum: TICEF 2012) ภายใต้แนวคิด “จากนโยบายสู่
การขับเคลือ่ น : คุณค่าจากท้องถิน่ ต่อยอดสูส่ ากล” หรือ
Grand to Ground: Capturing Local Value Creating
Global Impact ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2555
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
(นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง) เพือ่ ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากขึน้ โดยมีผปู้ ระกอบการทัง้
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานจำ�นวน 1,000 คน
• 2nd Thailand International Creative Economy Forum: TICEF 2012. The 2nd Thailand International
Creative Economy Forum: TICEF 2012 was held under the “Grand to Ground: Capturing Local Value
Creating Global Impact” concept on 26th and 27th March 2012 at the Centara Grand at Central
World Hotel, Bangkok. This event, of opening ceremony of which
was graciously presided over by Deputy Prime Minister
and Minister of Finance (Mr. Kittirat Na Ranong),
was intended to promote public awareness and
understanding of creative economy and was
attended by approximately 1,000 participants,
including Thai and foreign business operators,
representatives from educational institutions and
general members of the public.

เมษายน 2555 / April 2012
• จัดสัมมนา เรื่อง “แปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน
: แหล่ ง เงิ น ทุ น ทางเลื อ กสำ � หรั บ ผู้ ส ร้ า งภาพยนตร์ ”
(Securitization : Alternative Film Financing) เมื่อวันที่
26 -27 เมษายน 2555 ณ กรุงเทพฯ โดยกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สร้างภาพยนตร์ได้เรียนรู้ระบบการบริหาร
จัดการธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรชาวต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มี
ประโยชน์เกี่ยวกับการกู้เงินจากธนาคารโดยใช้บทภาพยนตร์
เป็นหลักประกันการกู้เงิน โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(นายราเชนทร์ พจนสุนทร) เป็นประธานเปิดงาน
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• Seminar on IP Securitisation : Alternative Film-Financing.
The Department of Intellectual Property, in association with
the Federation of National Film Associations of Thailand, held
a seminar on “IP Securitisation : Alternative Film-Financing”
on 26th and 27th April 2012 in Bangkok to disseminate to
film-makers knowledge in connection with the exploitation of
intellectual property in business administration. At this most
instructive seminar, speakers from abroad exchanged useful
experiences pertinent to seeking bank loans on security of
screenplays. The opening ceremony of this seminar was
presided over by Deputy Permanent Secretary for Commerce
(Mr. Rachane Pojanasoonthorn).

พฤษภาคม 2555 / May 2012
• จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา หัวข้อ “การป้องปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในยุคดิจิตอล” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจมี
ความรูใ้ นการปราบปรามการละเมิดในรูปแบบใหม่ๆ ทัง้ ในด้านการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน เพือ่ เอาผิด
กับผู้กระทำ�ละเมิดทางอินเตอร์เน็ต โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธานเปิดงาน
• Piracy Prevention and Suppression Workshop. The Department of Intellectual Property held a workshop on
prevention and suppression of intellectual property infringement under the theme “Prevention and Suppression of Piracy
in the Digital Age” once again on 14th May 2012 in Khon Kaen as a special forum for educating police officers on
suppression of new forms of piracy via the Internet. The knowledge disseminated embraced investigations, inquiries and
evidence collection vis-à-vis offenders committing infringement of intellectual property on the Internet. This workshop
was also attended by Deputy Minister of Commerce (Mr. Phom Saraphol), who presided over its opening ceremony.
• จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมถิ่นอีสาน สรรค์สร้างทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกัน
ต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2555 ณ อำ�เภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี
การสัมมนาด้านการออกแบบและ การประกวดการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การออกร้านจำ�หน่ายสินค้าผ้า โดยมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธานเปิดงาน
• “Preserving Northeastern Cultures, Nurturing Intellectual Property and Piracy Resistance”. This
event was organised by the Department of Intellectual Property during the period between 11th and 14th
May 2012 at Ban Phai, Khon Kaen, with Deputy Minister of Commerce (Mr. Phom Saraphol) presiding
over its opening ceremony. Activities at this event included a seminar on designing, a packaging contest,
an exhibition in honour of His Majesty the King and Her Majesty the Queen and booths selling clothes.
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• ตรวจค้นโรงงานผลิตกาแฟสำ�เร็จรูปละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2555 ณ อาคารพาณิชย์ แขวงบางบอน กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) มีบญ
ั ชาให้ พล.ต.ต. สุชาติ
กาญจนวิเศษ ประธานคณะกรรมการงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตรวจค้นโรงงานผลิตกาแฟสำ�เร็จรูปละเมิด
ลิขสิทธิ์ ซึ่งจับกุมผู้ต้องหาได้ 6 คน โดยโรงงานดังกล่าวผลิตกาแฟสำ�เร็จ
ปลอมได้ 3,000,000 ซองต่อเดือน คิดเป็นมูลค่าสินค้าที่ผลิตได้เดือนละ
9,000,000 บาท
• Raid on an Infringing Instant Coffee Plant. On 22nd May 2012, at the
instruction of Deputy Minister of Commerce (Mr. Phom Saraphol), Police
Major General Suchart Kanchanavisit, as Chairman of the Committee
on Suppression of Intellectual Property Infringement, led a team of
officers for the purpose of inspecting a plant producing pirated instant
coffee. This plant was located at a commercial building in Bangborn
District, Bangkok. The search led to an arrest of 6 offenders. This
plant had a monthly manufacture of approximately 3,000,000 bags of
instant coffee with a total value of 9,000,000 Baht.
• จัดการประชุมหารือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา และบริษัทหลุยส์ วิตตอง มาลเลอติเย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2555 ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยนายอีริค พราดอง รองประธานบริหารอาวุโส บริษัทหลุยส์ วิตตอง
มาลเลอติเย จำ�กัด ประเทศฝรั่งเศส และนายมายังค์ เวด ผู้อำ�นวยการด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจำ�ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาและคณะผูบ้ ริหาร พร้อมแสดงความขอบคุณทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญาร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้การคุม้ ครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของหลุยส์ วิตตอง อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจาก
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญสำ�หรับการตัดสินใจขยายการลงทุนของหลุยส์ วิตตอง
ในภูมิภาคนี้
• Discussion with Louis Vuitton Malletier. On 22nd May 2012 at
the Department of Intellectual Property’s conference room, Mr.
Eric Pradon, Senior Vice President of Louis Vuitton Malletier of
France together with Mr. Mayank Vaid, Louis Vuitton Asia-Pacific
IP Enforcement Director, met Director-General and executives of
the Department of Intellectual Property for discussing intellectual
property infringement and extending appreciation of consistent
attempts made by the Department and other agencies concerned
in connection with the protection of intellectual property and
suppression of infringement vis-à-vis Louis Vuitton products, given
that effective protection of intellectual property has been a key factor
for Louis Vuitton’s decision to expand investment in this region.
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• จัดงานภูมิปัญญาผ้าไทย ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณที่ว่าการอำ�เภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ที่
ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการทอผ้า การอนุรกั ษ์ลายผ้าไทย และเพือ่ ประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงของผ้าฝ้ายทอมือของอำ�เภอหนองบัวแดง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
• “Thai Cloth from Thai Wisdom” Fair. The “Thai Cloth from Thai Wisdom” Fair was organised from
25th May to 26th May 2012 at the Amphoe Office of Nongbuadaeng, Chaiyapoom in honour of His
Majesty the King and Her Majesty the Queen, whose most gracious favours to the Thai people in
connection with the promotion of cloth-weaving and preservation of Thai cloth patterns have been well
recognised. In addition, the fair was also intended to promote public awareness of the reputation of
hand-woven cotton fabric from Nongbuadaeng and conserve Thai wisdom as well.

• จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2555 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างสำ�นักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำ�นักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ กรม
ได้ ม อบรางวั ล เพชร IP ให้ กั บ บริ ษั ท
ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) รางวัล
Commercialized IP Diamond ให้
กับ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์
ก่ อ สร้ า ง จำ � กั ด และรางวั ล
IP Champion 2012 ให้กับ
ผู้ ป ระกอบการ 12 ราย
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นาย
ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์)
เป็นประธาน
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• 20th Anniversary of the Department of Intellectual Property’s Inauguration. On 3rd May 2012, at the Department
of Intellectual Property, the Department held a special event marking the 20th anniversary of its inauguration. This event
also included the signing of a Memorandum of Understanding on co-operation in connection with the examination and
certification of standards of geographical indications products between the National Bureau of Agricultural Commodity
and Food Standards (ACFS), Thai Industrial Standards Institute and the Department of Intellectual Property and
the signing of a Memorandum of Understanding
on Intellectual Property Co-operation between the
Department of Intellectual Property and Office of
the Vocational Education Commission. Also, the
Department of Intellectual Property conferred the IP
Diamond Award upon Siam Cement Public Limited
Company, the Commercialised IP Diamond Award
upon SCG Building Materials Co. Ltd. and the IP
Champion 2012 Award to 12 business operators.
In effect, Deputy Minister of Commerce (Mr. Siriwat
Kajornprasart ) gracefully presided over this most
special event.

• จัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2012) เมื่อวันที่ 4 –
6 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ประชาชน
ได้ ชื่ น ชมพระปรี ช าสามารถด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของพระราชวงศ์
รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญา และมีการสร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาไทยให้มากขึ้น มี
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน 2,500 คน
• IP Fair 2012. The Department of Intellectual Property held the IP Fair
2012 from 4th to 6th May 2012 at Queen Sirikit National Convention
Centre with a view to bringing about public appreciation of greatest
talents of members of the Royal Family in the sphere of intellectual
property and promoting Thai people’s awareness of the importance of
intellectual property as well as the creation of creative works out of Thai
wisdom. The Fair was attended by approximately 2,500 participants.
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มิถุนายน 2555 / June 2012
• รับรางวัล Global Anti-Counterfeiting Awards ประจำ�ปี 2555 ประเภทสาขาหน่วยงานภาค
รัฐ (National Public Bodies) คณะกรรมการ Global Anti-Counterfeiting Group หรือ GACG
ซึง่ เป็นเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการขององค์กรทีใ่ ห้ความสำ�คัญด้านการปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาระหว่างประเทศ 22 องค์กร มีเครือข่ายครอบคลุม 40 ประเทศ ได้ประกาศ
ผลการตัดสินให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยได้รับรางวัล Global Anti-Counterfeiting
Awards ประจำ�ปี 2555 ประเภทสาขาหน่วยงานภาครัฐ (National Public Bodies) โดยได้รับ
การเสนอชื่อจาก บริษัท Lacoste ทั้งนี้ กรมฯ ได้ส่งผู้แทนเดินทางไปรับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555
ซึ่งเป็นวันต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Anti-Counterfeiting Day) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
• Global Anti-Counterfeiting Award 2012 (National Public Bodies Category). The Global Anti-Counterfeiting
Group (GACG), a network informally established by 22 agencies with particular
interest in the suppression of intellectual property infringement with a coverage
of 40 countries, has announced its decision to confer upon the Department of
Intellectual Property of Thailand the “Global Anti-Counterfeiting Award 2012 in
the category of ‘National Public Bodies’ upon the nomination by Lacoste. The
Award was presented to the representative of the Department on 7th June 2012,
indeed the World Anti-Counterfeiting Day, in Paris, France.

• จัดการอบรม “พัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา”
ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที
เพือ่ เสริมสร้างรากฐานความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำ�นึกเกีย่ ว
กับทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ ในสถาน
ศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 138 คน นอกจากนี้ ยังได้จัด
กิจกรรมประกวดโครงงานประชาสัมพันธ์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เมือ่
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง
มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำ�นวน 24 โรงเรียน โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางปัจฉิมา ธนสันติ) มอบโล่
รางวัล ทุนการศึกษา และประกาศนียบัตร จำ�นวน 5 รางวัล
• Training on “IP Ambassador Development”. The Training on “IP Ambassador Development” was organised between
11th and 13th June 2012 at TOT Academy with a view to strengthening knowledge and understanding and promoting
awareness of intellectual property amongst the youth and educators in basic-education institutions. This training was
attended by 138 students from schools in Bangkok and Greater Bangkok. In effect, the Department also held the
“Intellectual Property Promotion Projects” Contest, which was extensively participated by 24 schools. The Awarding
Ceremony took place on 28th June 2012 at the Office of Permanent Secretary for Commerce, where Director-General
(Mrs. Pajchima Tanasanti) presented to 5 winners trophies, scholarships and certificates.
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• เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวาย
สิทธิบตั ร “ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ�ด้วยรางพืช
ร่ ว มกั บ เครื่ อ งกลเติ ม
อากาศ” แด่ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นการต่อยอดจากสิทธิบัตรเดิมสอง
ฉบับ คือ “กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา” และ “เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ�” จนสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ได้ดียิ่ง
ขึ้น สิ่งประดิษฐ์นี้ได้มีการทดลองนำ�ไปติดตั้งในแหล่งน้ำ�ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปรากฏว่าน้ำ�เดิมที่มีสีเขียวเมื่อ
ผ่านระบบนี้ไประยะหนึ่งแล้วน้ำ�จะค่อยๆ ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
• Audience with His Majesty the King for Presentation of a Patent on an Invention of “Water Treatment Using
a Plant Tray in Conjunction with an Aerator”. On 11th June 2012, at the Princess Galyani Vadhana Conference
Room on the 14th floor of Chalermphrakiat Building in Siriraj Hospital, high-ranking officials of the Department of
Intellectual Property were received in audience with His Majesty the King for presenting to His Majesty a patent on
the invention of “Water Treatment Using a Plant Tray in Conjunction with an Aerator”. This
invention was invented in furtherance of 2 royal inventions in respect of which patents
have previously been granted, namely, the “Chai Pattana Aerator” and the “Chaipattana
Aerator, Model RX-5C”, so as to achieve a more efficient capacity in water
treatment. This new invention, for the testing purpose, has been installed
in polluted water areas in Bangkok and other provinces. The tests clearly
revealed that the green-coloured polluted water gradually turned transparent
after this treatment process.
• จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ
ตึกบัญชาการ ทำ�เนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสาน
งานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ และการจัดทำ�แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ.2556 – 2559 รวมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้ยุทธศาสตร์ 7
ยุทธศาสตร์ โดยมีอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นประธานคณะทำ�งาน
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ
สาระผล) เป็นประธานการ
ประชุม
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• Meeting of the National Intellectual Property Policy Committee No. 2/2012. The Meeting of the National
Intellectual Property Policy Committee No. 2/2012 was held on 28th June 2012 at the Command Building of the
Government House. At the meeting, a resolution was passed for approval of draft Rule of the Office of Prime Minister
on Establishment of the National Centre for Co-ordination on the Prevention and Suppression of Intellectual Property
Infringement as well as the preparation of an action plan
under the Intellectual Property Strategy 2013-2016. The
meeting also approved the appointment of a working
group in charge of preparing an action plan under 7
strategies, under chairmanship of Director-General of the
Department of Intellectual Property. This meeting was
chaired by Deputy Minister of Commerce (Mr. Phoom
Saraphol).

กรกฎาคม 2555 / July 2012
• จัดเสวนา เรื่อง “ถ่ายทอดสดกีฬาอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์”
เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ ซึง่ การเสวนาได้พจิ ารณา
เรื่องต่างๆ ได้แก่ การคุ้มครองงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ภายใต้กรอบ
พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ.2537 การบังคับใช้และผลทีอ่ าจตามมา
จากการประกาศใช้ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กจิ การโทรทัศน์ทใี่ ห้บริการเป็นการทัว่ ไป และ
การจัดทำ� Non-exclusive list เพือ่ แก้ไขปัญหาจอดำ� โดยมีอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (นางปัจฉิมา ธนสันติ) เป็นประธาน
• Talk on “How to Televise Sports without Infringing
Copyrights”. The Department of Intellectual Property held a
talk on “How to Televise Sports without Infringing Copyrights”
on 30th July 2012 in Bangkok. The matters discussed at this
special talk included the protection of a broadcasting work
under the Copyrights Act, B.E. 2537 (1994), legal enforcement
and legal consequences flowing from the promulgation of the
Notification of the Office of the National Broadcasting and
Telecommunications Commission on Rules on Broadcasting
Free-Television Programmes, and the preparation of a nonexclusive list in avoidance of the black-screen problem. This
talk was presided over by Director-General of the Department
of Intellectual Property (Mrs. Pajchima Tanasanti).
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• จัดสัมมนา เรือ่ ง การควบคุมตรวจสอบสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ระดับจังหวัด เมือ่ วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัด
นนทบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางระบบการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต
การบริหารจัดการ จนถึงการแสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้ามาจากแหล่งผลิตนั้นๆ อันจะทำ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนใน
ชุมชนในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
• Seminar on “Supervision and Examination of Geographical Indications at a Provincial Level”. A seminar on
“Supervision and Examination of Geographical Indications at a Provincial Level” was held during the period between
24th and 25th July 2012 in Nonthaburi in order to educate participants on mechanisms for maintaining the quality of
geographical indications products in all processes ranging from their process of production to their management and
the indication of their geographical origins in the interest of proper understanding of consumers. All this knowledge
would be of value to local residents in terms of exploiting geographical indications as a means to put forth local
development as well as an efficient marketing tool.

• จัดสัมมนา เรือ่ ง “การเตรียมความพร้อมทางกฎหมาย
และธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ระหว่าง
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ โดยมีเลขาธิการ
อาเซียน (ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ) และอธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (นางปัจฉิมา ธนสันติ) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อ
ให้ความรูแ้ ก่ผพู้ พิ ากษาและผูพ้ พิ ากษาสมทบในศาลทรัพย์สนิ
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นักกฎหมาย
นักธุรกิจ ตลอดจนบุคคลากรในภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน
• Seminar on “Legal and Business Preparedness for the ASEAN Economic Community”. A seminar on
“Legal and Business Preparedness for the ASEAN Economic Community” was specially organised on 21st and 22nd
July 2012 in Bangkok and was intended to provide a practical forum for disseminating to judges and associate
judges of the Central Intellectual Property and International Trade Court, legal
practitioners, businesspersons and personnel in varying sectors knowledge
and understanding in connection with opportunities for Thailand from
the imminent transition into the ASEAN Economic Community.
This seminar was graced by the presence of Secretary-General
of ASEAN (Dr. Surin Pitsuwan) and Director-General of the
Department of Intellectual Property (Mrs. Pajchima Tanasanti),
who both delivered keynote addresses for this event.
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สิงหาคม 2555 / August 2012
• จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “การป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล” เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปราบปรามการละเมิดในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีวทิ ยากรผูท้ รง
คุณวุฒิจากสำ�นักงานอัยการสูงสุด สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ผู้แทนสำ�นักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา
(USPTO) ประจำ�สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประเทศไทย
และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) ซึ่งผู้เข้า
ร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจในสังกัดกองบัญชาการ
ตำ�รวจภูธรภาค 5 และเจ้าหน้าทีพ่ าณิชย์จงั หวัด จำ�นวน 200 ราย
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล)
เป็นประธาน
• Piracy Prevention and Suppression Workshop :
“Prevention and Suppression of Piracy in the Digital Age”. A workshop on Prevention and Suppression of
Piracy was held under the theme of “Prevention and Suppression of Piracy in the Digital Age” on 10th August 2012
in Chiang Mai, with a view to disseminating knowledge and understanding in connection with the suppression of
piracy in digital forms. The seminar was joined by distinguished speakers from the Office of the Attorney-General,
the National Police Bureau, representatives of the United States Patent and Trademark Office (USPTO) to the U.S.
Embassy in Thailand and representatives of the Thai Entertainment Content Trade Association (TECA). This seminar
was attended by police officers attached to the Provincial Police Command Bureau, Region 5 and officers of the
Provincial Commerce Office, with the total of 200 attendees. The opening ceremony of this seminar was presided
over by Deputy Minister of Commerce (Mr. Phoom Saraphol).
• เจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย – ชิลี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2555 ณ กรุงซานติเอโก
ประเทศชิลี ซึ่งเป็นการเจรจา FTA ไทย – ชิลี ครั้งที่ 6 และเป็นการเจรจาครั้งแรกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย โดย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เจรจากับคณะเจรจาฝ่ายชิลีในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง
ฝ่ายชิลีให้ความสำ�คัญกับเรื่องการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
• Thailand-Chile Free Trade Agreement Negotiation in the Sphere of Intellectual Property. The Department
of Trade Negotiations and the Department of Intellectual Property participated in the 6th Negotiation of a Free Trade
Agreement between Thailand and Chile during the period between 13th and 16th August 2012 in Santiago, Chile.
This was actually the first round of negotiation that included discussions on aspects of intellectual property, where
representatives of the 2 Departments negotiated with the Chilean delegation on various matters of importance. In this
connection, particular concerns were dedicated to the protection of geographical indications (GI).
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• จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วม
มือด้านลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟแวร์และ
ดิจทิ ลั คอนเทนต์ ระหว่างกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
กับสำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แ ห่ง
ชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2555 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยทั้งสอง
ฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนางาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ SIPA ให้มีความ
รูค้ วามเข้าใจด้านการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล)
เป็นประธาน
• Signing Ceremony for an MOU on Copyright
Co-operation in the Sphere of Software and
Digital Contents Industries. On 22nd August 2012
at the Department of Intellectual Property, there occurred a signing ceremony for a Memorandum of
Understanding on copyright co-operation in the sphere of software and digital contents industries between
the Department of Intellectual Property and The Software Industry Promotion Agency (SIPA). Both parties
have agreed to make joint efforts in promoting and lending support to the development of intellectual
property work-operation in relation to the protection of copyrights in software and digital contents industries.
The co-operation also extended to the development of personnel of SIPA in respect of knowledge and
understanding of intellectual property protection. This signing ceremony was presided over by Deputy
Minister of Commerce (Mr. Phhom Saraphol).

• จัดงานมหกรรมผ้าไหมไทย ร่วมเทิดไท้ราชินี (Celebration of
Silk, The Miracle Journey) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จัดงาน เพือ่ ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้การสนับสนุน
ผ้าไหม รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับผ้าไหมไทยสู่
ตลาดโลก โดยภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทยประยุกต์ซึ่งคณะ
ภริยาทูตจาก 14 ประเทศร่วมเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ ยังมีการ
ถ่ายทอดผ่านทาง Fashion TV สู่ผู้รับชมมากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก
โดยมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธาน
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• “Celebration of Silk, The Miracle Journey” Fair. This special event was organised
by the Department of Intellectual Property in association with Tourism Authority of
Thailand and Airport Authority of Thailand on 10th August 2102 at the Departure
Terminal of Suvarnabhumi Airport in order to provide both Thai people and foreigners
with an opportunity to appreciate Her Majesty Queen Sirikit’s greatest favour in
the support unfailingly lent to Thai silk and in the promotion of the image
of Thai silk towards global market. Activities at the Fair included a fashion
show of modern Thai-style costumes. In effect, this special fashion show
was joined by spouses of ambassadors from 14 countries as honourable
models and broadcast via the Fashion TV channel, with over 500 million
viewers around the world. Her Excellency Prime Minister (Miss Yingluck
Shinawatra) presided over the opening ceremony for this grand event.

• รับมอบประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจ
สอบได้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(นางปัจฉิมา ธนสันติ) ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ส่วนราชการที่ได้
ประเมินตนเอง โดยใช้เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วน
ราชการ จาก รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นายชาญวิทย์
ไกรฤกษ์) เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสที่สำ�นักงาน ก.พ. จัดงานวัน
“สานต่อจริยธรรม นำ�ความโปร่งใสสู่ภาครัฐ” เพื่อประกาศเกียรติคุณและ
ยกย่องส่วนราชการ ที่ได้จัดทำ�และประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
• Receipt of a Certificate of Honour for Transparency and Accountability Standards. Following self-assessment
by Government agencies, the Department of Intellectual Property was prestigiously awarded
a Certificate of Honour in recognition of its use of an efficient instrument for an assessment
of its transparency and accountability. The Certificate was presented by Deputy
Secretary-General of the Civil Service (Mr. Charnvit Krairiksh) to
Director-General of the Department of Intellectual Property (Mrs.
Pajchima Tanasanti) on 29th August 2012 at the Office of the Civil
Service Commission (OCSC) in Nonthaburi on the occasion of
the organisation by the OCSC of the “Ethics and Transparency in
the Public Sector” Fair with a view to commending Government
agencies on their outstanding success in establishing and
assessing transparency standards.
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กันยายน 2555 / September 2012

• จั ดพิ ธี ทำ � ลายของกลางคดี ล ะเมิ ดทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ค ดี
ถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ กองบังคับการปราบปราม
พหลโยธิน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่ง
ชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ภาคเอกชน) ได้จัดให้มีพิธี
ทำ�ลายของกลาง โดยมีการทำ�ลายของกลาง จำ�นวน 1,134,843 ชิ้น อาทิ
แผ่นซีดเี พลงและแผ่นดีวดี ภี าพยนตร์ นาฬิกา เสือ้ ผ้า รองเท้า อะไหล่รถยนต์
แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก กล้องวีดิโอ และเครื่องสำ�อาง รวมมูลค่า 1,860 ล้านบาท
ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธาน
• Ceremony for the Destruction of Infringing Products Subsequent
to the Finality of Court Cases. On 7th September 2012, the
Department of Intellectual
Property, in association with the Royal Thai Police Bureau, the Customs
Department, the Department of Special Investigation and the AntiPiracy Committee (from the private sector), organised a ceremony
for the destruction of pirated products at the Crime Suppression
Division (Phaholyothin). At this event, 1,134,843 items of
pirated products e.g. CDs containing copyrighted songs, DVDs
containing copyrighted movies, counterfeit watches, clothes,
shoes, car spare-parts, tablets, computer notebooks, video
cameras and cosmetics, with the total value of 1,860 million
Baht, were destroyed. This ceremony was gracefully presided
over by Deputy Minister of Commerce (Mr. Phoom Saraphol).
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• จัดประชุม เรือ่ ง “การประสานความร่วมมือในการป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ทีม่ กี ารขายสินค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา” เมือ่ วันที่ 17
กันยายน 2555 ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรฐั มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เชิญหน่วยงานภาครัฐเจ้าของพื้นที่
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ สำ�นักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จำ�นวน 25 คน มาร่วมหาแนวทางในการ
ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา นอกจากนัน้ จะได้มกี ารจัดทำ� MOU ระหว่างกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น เพือ่ ร่วมกันป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
• Meeting for Discussion on “Co-ordination with Owners of Premises Selling Pirated Products in connection
with Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement”. This consultative meeting took place
on 17th September 2102 at the Office of the Secretary-General for Commerce and was chaired by Deputy Minister
for Commerce (Mr. Phoom Saraphol). In this connection, 25 representatives of State agencies and States Enterprises
owning areas where pirated products have been marketed (namely, Bangkok Metropolitan Administration, the Treasury
Department, the Crown Property Bureau and the State Railway of Thailand) and law enforcement agencies concerned,
were invited by the Department of Intellectual Property to attend this meeting for brainstorming appropriate approaches
to piracy prevention and suppression. In addition, an MOU was concluded between the Department of Intellectual
Property and the above-mentioned agencies and bodies for the purpose of concrete prevention and suppression
of piracy.

• จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ สำ�นักงาน
หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร โดยอธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (นางปัจฉิมา ธนสันติ) ได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ
ทางปัญญา กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
ซึง่ ทัง้ สองฝ่ายตกลงทีจ่ ะร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
• Signing Ceremony for an MOU on Intellectual Property Co-operation between the Department of
Intellectual Property and Suranaree University of Technology. On 12th September 2012 at the Co-ordination
Office of Suranaree University of Technology in Bangkok, the Department of Intellectual Property, by Director-General
(Mrs. Pajchima Tanasanti), signed a Memorandum of Understanding with Rector of Suranaree University of Technology
(Professor Dr. Prasart Suebka), under which both parties have agreed to co-operate on the development of creation
of innovations and intellectual property of researchers and personnel of this university.
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• จั ด พิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รแก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการ
อบรมหลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)
รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมกรม
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา โดยกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้
จัดอบรมตัวแทนสิทธิบตั ร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 14
กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติ
งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถานศึกษา ของภาครัฐ
จำ�นวน 33 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ในเรื่องวิธี
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการขอรับสิทธิบตั รตามกฎหมายสิทธิบตั รไทยตามสนธิสญ
ั ญาความร่วมมือด้านสิทธิบตั ร (Patent Cooperation
Treaty หรือ PCT) และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปจัดทำ�คำ�ขอรับสิทธิบัตรให้กับหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
• Ceremony for Presentation of Patent Agent Certificates, Class 5. On 14th September 2012 at a Conference
Room of the Department of Intellectual Property, the Department held a ceremony for presenting certificates to trainees
having accomplished the Patent Agent Training organised by the Department of Intellectual Property from 31st May
to 14th July 2012, with the total of 33 trainees, who are indeed officials in charge of intellectual property affairs in
Governmental educational institutions. From this training, trainers have learned procedures and practices in connection
with the application for a patent under Thai law as well as under the Patent Co-operation Treaty (PCT) and become
well able to apply the acquired knowledge in preparing patent applications for their educational institutions.

• จัดแถลงข่าวยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำ�ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมได้วางยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศและกำ�หนดมาตรการป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการส่งเสริมความรู้
สนับสนุนการสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่าย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยวางเป้าหมายการดำ�เนินงานปี
2556 – 2558 เพือ่ ยกระดับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้ได้มาตรฐานสากล เน้นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นศูนย์กลางการป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
• Press Release for the Department of Intellectual Property’s Strategies – Financial Year 2012.
The Department of Intellectual Property, on 11th September 2012 at its Conference Room, held a press
release publicising its Strategies for Financial Year 2012. In this connection, the Department set 2 principal
strategies, with the Strategy 1 being dedicated to the development of systems for the protection of intellectual
property rights both domestically and internationally and the determination of measures for preventing and
suppressing intellectual property infringement and the Strategy 2 being aimed at developing intellectual
property management through the promotion of knowledge, creativity, networking and commercial exploitation
of intellectual property. These strategies cover the operations from 2012 to 2015 and are intended to
elevate our intellectual property protection schemes to international standards, with particular emphasis on
commercial exploitation of intellectual property, with a view to enhancing competitiveness of the nation. It is
also intended that the Department of Intellectual Property serves as a national focal point for the prevention
and suppression of intellectual property infringement.
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ตุลาคม 2555 / October 2012
• จัดประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO General Assembly) ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่
1-9 ตุลาคม 2555 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางปัจฉิมา ธนสันติ) ได้นำ�คณะ
เข้าร่วมการประชุมในฐานะที่ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ WIPO เพื่อร่วมหารือประเมินการทำ�งานของ WIPO ในช่วงที่ผ่านมา
และหารือแผนการดำ�เนินงาน และงบประมาณของ WIPO ในช่วงต่อไป รวมถึงการดำ�เนินงานภายใต้ความตกลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศที่อยู่ในกรอบของ WIPO
• Participation in the 50th WIPO General Assembly. As Thailand
is a Member State to the World Intellectual Property Organisation
(WIPO), Director-General of the Department of Intellectual Property
(Mrs. Pajchima Tanasanti) led the Department’s delegation in
attending the 50th WIPO General Assembly held in Geneva,
Switzerland from 1st to 9th October 2012 for discussing and
appraising previous operations of WIPO as well as discussing
WIPO’s future action plans, budgets and operations under
international intellectual property agreements under auspices of WIPO.

• จั ดกิ จ กรรมโครงการค่ า ยเยาวชนสร้ า งสรรค์ ด้า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ระหว่ า งวั น ที่ 8-12 ตุ ล าคม 2555
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางปัจฉิมา ธนสันติ) เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเสริมสร้าง
รากฐานความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปลุกจิตสำ�นึกการไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยมีเยาวชนและคณาจารย์จากโรงเรียนในส่วนภูมิภาค 20 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 192 คน
• Intellectual Property Youth Camp. The Department of Intellectual Property organised the Intellectual Property Youth
Camp in Bangkok from 8th to 12th October 2012. This Youth Camp, the opening ceremony of which was presided over
by Director-General of the Department of Intellectual Property (Mrs. Pajchima Tanasanti), was intended to lay down
amongst Thai youth knowledge and understanding in connection with intellectual property and creative economy and
promote the awareness of the need to refrain from intellectual property infringement. This special camp was attended
by 192 participants, who were students and teachers from 20 schools in provincial areas.
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พฤศจิกายน 2555 / November 2012
• จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม
2555 ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
ฐานะทีท่ รงได้รบั การยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ “ผูน้ �ำ ด้านทรัพย์สนิ
ทางปัญญาโลก” ส่งผลให้ประชาชนชาวไทย จำ�นวน 500 คน ได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้าน
การสร้างสรรค์และการประดิษฐ์คิดค้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเห็นความสำ�คัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ)
เป็นประธาน
• Exhibition in Honour of His Majesty the King’s 85th
Birthday Anniversary. The most special Exhibition in
Honour of His Majesty the King’s 85th Birthday Anniversary
was organised in Nonthaburi by the Department of Intellectual
Property from 29th November to 5th December 2012 in an
attempt to extend to His Majesty the King the public pride in
His Majesty’s most honourable designation as the “Father of
Thai Invention” and the “Global Intellectual Property Leader”.
At this Exhibition, 500 attendees have most highly admired His
Majesty’s genius in creativity and inventions and become aware of
the importance of intellectual property. This event was presided over
by Deputy Minister of Commerce (Mr. Nattawut Saikua).

• จับกุมแหล่งจำ�หน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2555 ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) เป็นประธานแถลงข่าวการบุกจับแหล่งขายกระเป๋า นาฬิกา
ละเมิดเครือ่ งหมายการค้า พร้อมด้วย อธิบกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (นายธาริต เพ็งดิษฐ์)
และรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางกุลณี อิศดิศัย) การบุกจับในครั้งนี้ได้ของ
กลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าประเภทกระเป๋า นาฬิกา ยี่ห้อต่างๆ เช่น LOUIS
VUITTON, CHLOE, DIOR, HERMES, ROLEX เป็นต้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ชิ้น
• Raid on Premises Marketing Trademarks-Infringing Products. On 29th
November 2012 at the Department of Special Investigation, Deputy Minister of
Commerce (Mr. Nattawut Saikua) presided over a press release concerning a raid
on premises selling bags and watches infringing trademarks. This press release
was also joined by Director-General of the Department of Special Investigation
(Mr. Tharit Pengdit) and Deputy Director-General of the Department of Intellectual
Property (Mrs. Kullanee Issadisai). The raid led to a seizure of approximately 3,000
bags and watches infringing several well-known trademarks including LOUIS
VUITTON, CHLOE, DIOR, HERMES and ROLEX.
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• ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ตรวจเยี่ยมและพบผู้บริหารกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมทั้ง มอบนโยบายแนวทางการดำ�เนินงานแก่กรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
โดยรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ ) และคณะฯ ได้ตรวจเยีย่ มกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญามีอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (นางปัจฉิมา ธนสันติ) และผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้การต้อนรับ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
จะนำ�นโยบายที่ได้รับมอบไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
• Welcoming Deputy Minister of Commerce. On 14th November 2012 at the Department’s building, the Department
of Intellectual Property proudly extended a warm welcome to Deputy Minister of Commerce (Mr. Nattawut Saikua)
on the occasion of his visit to the Department to meet its executives and pass on directive policies in the sphere of
intellectual property. During this official visit, Deputy Minister and his entourage were most sincerely received by DirectorGeneral (Mrs. Pajchima Tanasanti) as well as the Department’s executives and also given a tour of the Department.
In this connection, the Department of Intellectual Property is well committed to putting the instructed policies into
concrete effect.

ธันวาคม 2555 / December 2012
• เปิ ด ตั ว โครงการรณรงค์ ส ร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ในการเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) เป็นประธานเปิดตัวโครงการ ร่วมกับ
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำ�ประเทศไทย (Ambassador
Kristie KENNEY) โดยใช้แนวคิด “KEEP IT REAL” หรือ “รักจริง
ซื้อของจริง” ในการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่น รวมทั้งชาวต่างชาติในประเทศไทยที่ใช้รถไฟฟ้าในการเดิน
ทาง โดยการประชาสัมพันธ์มีระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ 2556
• Sky Train Campaign for IPR Respecting Mindset. On 6th December 2012, the Department of Intellectual Property
carried out, in sky trains in Bangkok, a campaign for respecting intellectual property rights. The launch of this special
campaign was presided over by Deputy Minister of Commerce (Mr. Nattawut Saikua) and joined by the U.S. Ambassador
to Thailand (Ms Kristie KENNEY). The campaign
was conducted under the “KEEP IT REAL”
concept, as to which members of the
public and adolescents of new generations
including foreigners in Thailand, who are
sky train users, are encouraged to respect
intellectual property rights of owners. This
campaign took a period of 3 months, from
December 2012 to February 2013.
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• จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม เมื อ งต่ อ ยอดนวั ต กรรมสร้ า งสรรค์ ด้ ว ย
ทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา โดยรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
ต่อยอดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative City) ซึ่งดำ�เนินการระหว่างปี
2553 – 2554 จำ�นวน 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท เชียงราย เชียงใหม่ น่าน
เพชรบุรี มหาสารคาม ยะลา ลพบุรี ลำ�ปาง และอ่างทอง ให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ในสินค้าหรือบริการ ของจังหวัด และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
อย่างต่อเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
• “Enhancement of Creative Cities through Intellectual Property”
Project. On 17th December 2012 at a Conference Room of the Department of Intellectual Property, Deputy Minister
of Commerce (Mr. Nattawut Saikua) presided over a press release for the “Enhancement of Creative Cities through
Intellectual Property” Project, under which the 10 provinces which have been pronounced as Model Creative Cities
in 2010 – 2011 (Chainat, Chiangrai, Chiang Mai, Nan, Petburi, Mahasarakam, Yala, Lopburi, Lampang and
Angthong) will further be promoted towards creating greater added value for goods and services so as to
maintain on-going potential for competitiveness in both domestic and international markets.
• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยและกรมทรัพย์สินทางปัญญาลาวเกี่ยว
กับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555
ดังนี้ 1) อนุมัติ การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2) มอบหมายให้อธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวหลังจากได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
• Approval by the Council of Ministers to an MOU on Intellectual
Property Co-operation between the Department of Intellectual
Property of Thailand and the Department of Intellectual Property
of Lao PDR. On 25th December 2012, the Council of Ministers passed a
resolution (1) approving the conclusion of a Memorandum of Understanding
on Intellectual Property Co-operation between the Department of Intellectual
Property of Thailand and the Department of Intellectual Property, Ministry of
Science and Technology, of Lao PDR and (2) entrusting Director-General of
the Department of Intellectual Property to represent Thailand in signing the
said MOU subsequent to its approval by the Council of Ministers.
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มกราคม 2556 / January 2013
• จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำ�เนียบรัฐบาล โดยเป็นคณะกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ซึง่ ได้มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ
134 ง และมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2555 ซึง่ การประชุมมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
(นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ )
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ผูบ้ ริหารกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือ่
ให้การดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา ตัง้ แต่การสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ การคุม้ ครอง
การปราบปรามการละเมิด การพัฒนาบุคลากรและการหาเงินทุน มีการดำ�เนินงานทีส่ อดคล้องกัน และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผสู้ ร้าง
ผลงาน ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั ประเทศ
• Meeting of the National Intellectual Property Policy Committee, No. 1/2013. On 17th January 2013, the National
Intellectual Property Policy Committee held its meeting No. 1/2013 at the Conference Room 301, Command Building, the
Government House. This Committee has been appointed under the Rule of the Office of Prime Minister on the National
Intellectual Property Policy Committee, B.E. 2555 (2012) published in the Government Gazette Vol. 129, Special Issue 134d
and entering into force as from 2nd September 2012. The meeting was chaired by Deputy Prime Minister and Minister of
Finance (Mr. Kittirat Na Ranong) and joined by Deputy Minister of Commerce (Mr. Nattawut Saikua), Permanent Secretary
for Commerce, Director-General and executives of the Department of Intellectual Property and representatives of agencies
in public and private sectors. The meeting determined various matters to ensure uniformity of work performance amongst
agencies responsible for intellectual property affairs, (ranging from creation, exploitation,
protection, infringement suppression, human resource development and fund raising) and
create producers’ incentives contributory to sustainable development of knowledge,
innovation and technology as well as a high profile of the country.

• ลงนามผลการหารือความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ ) และรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลาว (นายหุมพัน อินธะราช) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามผลการหารือความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย (นางปัจฉิมา ธนสันติ) และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาลาว
(นายสิทธา ภูยะวงศ์) ส่งผลให้ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวแน่นแฟ้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
• Signing a Discussion Document on Intellectual Property Co-operation. On 23rd January 2013 in Vientiane,
Director-General of the Department of Intellectual Property of Thailand (Mrs. Pajchima Tanasanti) and Director-General
of the Department of Intellectual Property of Lao PDR (Mr. Siddha Phuyavongsa) signed the Discussion Document on
Intellectual Property Co-operation. This signing ceremony was gracefully witnessed by Deputy Minister of Commerce
of Thailand (Mr. Nattawut Saikua) and Deputy Minister of Science and Technology of Lao PDR (Mr. Humphan Intharat).
This Discussion Document would actually lead to closer and intensified co-operation in the sphere of intellectual
property between the Kingdom and Thailand and Lao PDR.
รายงานประจ�ำปี 2555
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• จัดงานวันเด็กประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนวัดตำ�หนักใต้ จังหวัดนนทบุรี โดยอธิบดี กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (นางปัจฉิมา ธนสันติ) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมจัดงานวันเด็ก
ประจำ�ปี 2556 มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้เด็กๆ ได้รว่ มสนุก และมอบของขวัญให้แก่นกั เรียน ส่งผลให้กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และชุมชนรอบข้างกระทรวงมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ซึง่ สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการ
ที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อม อันนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลัก Corporate Social Responsibility (CSR)
• Children’s Day 2013. On 11th January 2013 at Wat Tamnaktai School, Nonthaburi, Director-General (Mrs. Pajchima
Tanasanti) and executives as well as officials of the Department of Intellectual Property specially
organised the Children’s Day Fair 2013, at which several entertainment activities were
carried out for children together with presentation of special gifts. The fair
contributed to a good relationship between the Department of Intellectual
Property and residents in the neighbouring areas, indeed along the line of
good governance and the Corporate Social Responsibility (CSR) principles,
which in turn will be conducive to sustainable development.

กุมภาพันธ์ 2556 / February 2013
• การประเมิ น สถานะด้ า นการคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของไทย ภายใต้
กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ โดยรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) แถลงข่าวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำ�นักปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ในประเด็นที่มอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะเดินทาง
เยือนกรุงวอชิงตัน ดีซี ระหว่างวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อพบหารือหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชนของสหรัฐฯ เพื่อให้ข้อมูลพัฒนาการด้านนโยบาย และกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทย ซึ่งอธิบดีได้พบหารือกับ นาย Stanford McCoy ผู้ช่วยผู้แทนการค้า
สหรัฐฯ (United States Trade Representative: USTR) ทำ�ให้สหรัฐฯ เห็นพัฒนาการของ
ไทยและมีการตอบรับ
ที่ดี สหรัฐฯ อาจจัดให้
ไทยอยู่ ใ นบั ญ ชี WL
(Watch List) พร้ อ ม
ทำ� OCR เพื่อติดตาม
ความคืบหน้า และจะ
ประเมินว่าควรปรับลด
ให้เป็น WL หรือไม่
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• U.S. Appraisal of Protection by Thailand of
Intellectual Property under the Special 301
Provisions of the United States Trade Act. On 20th
February 2013 at the Office of Permanent Secretary
for Commerce, Deputy Minister of Commerce (Mr.
Nattawut Saikua) held a press release concerning an official visit to Washington D.C. made by Director-General of
the Department of Intellectual Property together with the delegation from Thailand from 9th to 17th February 2013, as
instructed by Deputy Minister of Commerce, for meeting with agencies in both public and private sectors of the United
States of America for giving them an update on Thailand’s development of policies and law related to intellectual
property. In this connection, Director-General of the Department of Intellectual Property met and discussed with Mr.
Stanford McCoy, Assistant to the United States Trade Representative (USTR) in an attempt to trigger the positive
perception by the USTR of seriousness on the part of Thailand in the protection of intellectual property, in the further
hope that the United States of America may, in the course of an Out-of-Cycle Review (OCR), consider shifting Thailand
from the Priority Watch List (PWL) to the Watch List (WL).
• จัดพิธีทำ�ลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556 ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) เป็นประธานในพิธีทำ�ลายของกลาง จากกองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 8
กองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 9 และสำ�นักงานศุลกากรภาค 4 รวมมูลค่า 297 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เครือ่ งหมายการค้า ซึง่ มีผแู้ ทนจากสหภาพยุโรปร่วมเป็นสักขีพยานด้วย
• Ceremony for the Destruction of Infringing Products Subsequent to the Finality
of Court Cases. On 28th February 2013, the Department of Intellectual Property organised
a ceremony for the destruction of pirated products at the incinerator of Phuket City
Municipality. This symbolic ceremony was presided over by Deputy Minister of Commerce
(Mr. Nattawut Saikua). At this event, items worth 297 million Baht infringing copyrights
and trademarks which have been seized by the Provincial Police Command Bureau, Region 8, the Provincial Police
Command Bureau, Region 9 and the Customs Office, Region 4 were all destroyed. The ceremony was also joined
and witnessed by representatives of the European Union.
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สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบปี พ.ศ. 2555

พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.
2540 มาตรา 9 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้
มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ข้อ 4
ได้กำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยว
กับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้ า ตรวจดู กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจึ ง ออกระเบี ย บ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2554 โดยมีให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย
อยูใ่ นความดูแลของสาํ นักบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดเก็บ รวบรวม และจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารราชการของกรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
กำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ�สรุปผลการปฏิบตั งิ านตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ในรายงาน
ประจำ�ปี
ในปี พ.ศ. 2555 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำ�เนิน
งานด้ า นต่ า งๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
1. ด้านการจัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 (ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู)
กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการภายใน
กรมฯ มาตั้งแต่ ปี 2542 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 4 (ห้องสมุด) โดยได้มีการ
พัฒนาการให้บริการและปฏิบัติตามแนวทางของพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาโดยตลอด
และมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้
บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงสถานที่
อยู่เสมอเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
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2. ด้านการสอดส่องดูแลการปฏิบัติและการให้
คำ�แนะนำ�แก่ส่วนราชการในสังกัดและประชาชน
สํานักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะ
ผู้ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดเก็บ รวบรวม และจัด
ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารราชการของกรมฯ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ได้ ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � บั น ทึ ก เวี ย นแนวทางการดำ � เนิ น งาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และประสานเร่งรัดให้ทกุ หน่วยงานภายในกรมฯ จัดส่งข้อมูล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ไปยังศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารราชการในทุกสัปดาห์แรก
ของเดือน ตามแบบฟอร์มที่ได้กำ�หนดขึ้น
จากการดำ�เนินการข้างต้น ทำ�ให้หน่วยงานต่างๆ
ภายในกรมฯ ส่งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบคำ�สัง่ ประกาศการประกวดราคา
ประกาศสอบราคาทีไ่ ด้ลงนามแล้ว สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน ฯลฯ ไปยังศูนย์ข้อมูลฯ ของกรมฯ ทำ�ให้ข้อมูล
ข่าวสารของกรมฯ เป็นปัจจุบัน
3. ด้านการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปฏิบัติตามพ
ระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ภายหลั ง จากที่ ร ะเบี ย บกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128
ตอนพิเศษ 97 ง ลงวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้ว กรมฯ
ได้ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขและยกร่างประกาศ และคำ�สั่ง
ต่างๆ ของกรมฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
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Summary of the Department of Intellectual Property’s
Work Performance in 2012 in Compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)

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 Government agencies to
prepare and include in its annual report a summary of its
work performance under the law on official information.
In 2012, 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
Act, B.E. 2540 (1997) and the provision of those services
is the responsibility of the Department’s librarians. Physical
improvement of this Centre has regularly been carried out
so as to offer greater convenience to its users.
2. Supervision of Informational Services and
Provision of Advice to Internal Agencies and the
Public
The Intellectual Property Management Office,
as a focal agency in charge of collecting, compiling
and arranging official information of the Department
of Intellectual Property in compliance with the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997) has prepared a
circular setting out guidance on the performance of
work under the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
and carried out all co-ordination with internal agencies
of the Department for the purpose of their furnishing
such information as required by section 9 of the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997) to the Department’s
Information Centre every first week of each month in
accordance with the prescribed forms.
As a result of the aforesaid action, internal
agencies of the Department have now furnished to the
Department’s Information Centre official information falling
under their responsibility, such as laws, notifications,
rules, regulations, orders, signed invitations for bids and
tenders, and results of procurement proceedings of each
month. This regular submission of information results in
the Department’s official information being updated at
all times.
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3.1 ร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง
โครงสร้างและการจัดองค์กร ในการดำ�เนินงาน
สรุปอำ�นาจหน้าที่ที่สำ�คัญและวิธีการดำ�เนิน
งาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
หรือคำ�แนะนำ�ในการติดต่อกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำ�นักกฎหมายเพื่อเข้าร่วม
โครงการทดสอบความรู้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

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

5. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

3.3 ร่างคำ�สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแต่ง
ตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในกรมทรัพย์สินทางปัญญา
4. ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่ข้าราชการหน่วยงานในสังกัด
ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป รวมทัง้ การเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
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กรมฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กำ � กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ซึ่งได้มีการทำ�เป็น Banner
Link ไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเว็บไซต์เฉพาะสำ�หรับศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการของกรมฯ ตาม http://www.ipthailand.
go.th/info/ เพื่อให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่มีอยู่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
และเกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ
ของกรมฯ
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3. Revision of the Rule of the Department of
Intellectual Property on Official Information, B.E. 2544
(2001) and Appointment of the Department’s Official
Information Administration Committee in Execution of
the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
Following the publication in the Government
Gazette (Notification and General Affairs Issue, Vol.
128, Special Issue 97d, dated 26th August 2011) of
the Rule of the Department of Intellectual Property on
Official Information, B.E. 2554 (2011), the Department
of Intellectual Property has taken action in revising and
drafting Notifications and Orders of the Department
in connection with the implementation 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 a Copy of Official Information;
and
3.3 Draft Order of the Department of
Intellectual Property on Appointment of
the Department’s Official Information
Administration Committee.

Work Undertaken

Financial Statements

4. Promotion of Knowledge and Understanding
Regarding the Discharge of Functions under the
Official Information Act, B.E. 2540 (1997) for
Government Officials, Internal Agencies and Private
and Popular Sectors and Publicity of Information via
Media
The Department of Intellectual Property sent its
officials from the Legal Office to participate in the “Test
of Knowledge and Understanding of Work Performance
under the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)”
Project organised by Office of the Official Information
Commission (attached to the Office of Permanent
Secretary, Office of the Prime Minister).
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 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 established 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 use by all users.
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ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข สู่สังคม
Together for Social Happiness.
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างการทำ�งานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร”

“Team Work for Organisational Development” Workshop
นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริม
สร้างการทำ�งานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร” พร้อมผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะในการทำ�งานเป็นทีมและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฯ ทั้งนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม การปลูกต้นไม้ จำ�นวน 300
ต้น ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อตอบสนองแนวคิด Green Department ของกรมฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 – 19
สิงหาคม 2555
Mrs. Pajchima Tanasanti, Director-General of the Department of Intellectual Property presided over the workshop
on “Team Work for Organisational Development” attended by the Department’s executive as well as government officials
and personnel. This workshop was intended to develop teamwork skills and foster a good relationship amongst executives,
government officials and personnel of the Department of Intellectual Property. As part of the workshop’s auxiliary activities,
the workshop participants jointly planted 300 trees at Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi from 18th to 19th August
2012, in the implementation of the “Green Department” concept launched by the Department of Intellectual Property.

วันเด็กประจำ�ปี 2556 ณ โรงเรียนวัดตำ�หนักใต้

Children’s Day Fair 2013 at Wat Tamnak Tai School
นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารแล้ว
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมจัดงานวันเด็กประจำ�ปี 2556 โดยมีการจัดการ
กิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกัน และมอบของขวัญให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียน
วัดตำ�หนักใต้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
On 11th January 2013 at Wat Tamnak Tai School, Nonthaburi, Director-General
(Mrs. Pajchima Tanasanti) and executives as well as officials of the Department
of Intellectual Property specially organised the Children’s Day Fair 2013, at which
several entertainment activities were carried out for children together with presentation
of special gifts.
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กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา จั ด กิ จ กรรม
ร่ ว มใจปลู ก ป่ า ชายเลน ณ กองสถานพั ก ผ่ อ น
กรมพลาธิ ก ารทหารบก บางปู จ.สมุ ท รปราการ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556
The Department of Intellectual Property
held the “Planting a Mangrove Forest” event,
at Bangpu Recreation Centre, Quartermaster
Department of the Royal Thai Army, Bangpoo,
Samutprakarn on 20th April 2013.

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา มอบเครือ่ งดักยุงและเวชภัณฑ์แก่บา้ น
เด็กตาบอดผูพ้ กิ ารซ้�ำ ซ้อน มูลนิธธิ รรมิกชน เพือ่ คนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชนูปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2556
The Department of Intellectual Property donated mosquito
traps and medical supplies to the Centre for the Blind Children with
Multiple Disabilities, Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT)
under the Royal Patronage of H.M. the King, at Ram-Intra Children
Home School (Ban Dek Ram-Intra School) on 22nd April 2013.
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กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนา
วัดตำ�หนักใต้ ณ จังหวัดนนทบุรีวันที่ 24 เมษายน 2556
The Department of Intellectual Property organised
the “Public Mind for Developing Wat Tamnak Tai (Tamnak Tai
Temple)” event at Nonthaburi on 24th April 2013.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มอบเงินและสิ่งของแก่ทหารผ่านศึก
ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก วันที่ 24 เมษายน 2556
The Department of Intellectual Property donated money
and presented subsistence kits to veterans at Veterans General Hospital
on 24th April 2013.
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กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสามัคคีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับภาครัฐและเอกชน ประจำ�ปี
2556 วันที่ 27 เมษายน 2556 ณ สนามกีฬาสถาบันวิชาการทีโอที
งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
The Sports Day 2013 organised by the Department
of Intellectual Property to promote the harmony amongst
officials as well as strengthen a good relationship between the
Department and the private sector on 27th April 2013 at TOT
Academy’s Stadium, Ngamwongwan, Nonthaburi
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แนวคิดและทฤษฎีการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Concepts and Theories Underlying the Protection of Geographical Indications

สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ คื อ

ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ป ร ะ เ ภ ท ห นึ่ ง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical
Indications (GI) คือ ชื่อหรือเครื่องหมาย
ใดๆ ที่ใช้กับแหล่งกำ�เนิดของสินค้ามีความ
เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมานาน
แล้ ว ทั้ ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ
ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงสินค้าเหล่านี้จะทำ�ให้ผู้
บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับในคุณภาพ และจะ
นึกถึงว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งใดๆ เช่น ประเทศฝรั่งเศส
คือ ไวน์ชั้นดีจาก Bordeaux ประเทศอังกฤษ คือ สุราสก๊อต
วิสกี้ จากสก๊อตแลนด์ หรือ ประเทศอิตาลี คือ หมูแฮมจาก
ปาร์มา ส่วนประเทศไทย ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ส้มโออร่อยต้องส้มโอนครชัยศรี ไข่เค็ม จากไชยา เป็นต้น
แต่เดิมประเทศไทยมิได้มีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และวิธีการ
จัดการที่ดีพอทั้งในการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการ
คุ้มครองชื่อเสียงของสิ่งเหล่านั้น จึงทำ�ให้เกิดการลอกเลียน
แบบ นำ�ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ไปใช้อย่างไม่เป็นธรรม หรือ
การไม่รักษาคุณภาพของสินค้าให้คงระดับที่ดีไว้ มีผลทำ�ให้
ชื่อเสียงที่สั่งสมมาเสื่อมลง กลายเป็นสินค้าไม่มีราคา หรือ
กลายเป็นชื่อสามัญ
แต่ ล ะประเทศจึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความจำ � เป็ น ที่ จ ะ
ต้ อ งคุ้ ม ครองการอ้ า งชื่ อ หรื อ
เครือ่ งหมายแสดงแหล่ง
ผ ลิ ต สิ น ค้ า
แ ล ะ มี
การ

A geographical indication is

another category of intellectual property.
A geographical indication (GI) signifies a
name or sign used on a product to identify
a particular geographical location or origin
of that product, which is indeed associated
with local wisdom or traditional knowledge
both in Thailand and elsewhere. Products
on which geographical indications are
used gain wide recognition by most consumers in terms
of qualities. In effect, a look at a geographical indication
provides consumers with an immediate idea as to the
origin of the product concerned. The following provides
examples of geographical indications: top-quality wines
from Bordeaux in France; Scotch Whisky from Scotland
in the United Kingdom and hams from Parma in Italy.
Examples of geographical indications of Thailand are
jasmine rice from Thung Kula Ronghai Rice Plain, delicious
pomelos from Nakhonchaisri and salted eggs from Chaiya.
In the past, no law and regulation were in place in Thailand
for protecting the reputation of such products and no
good management of the production and quality control
was established. The dearth of protective legislation and
management gave rise to illegitimate imitation, unfair use
of geographical indications and failure to maintain good
qualities of products. As such, the long established
reputation was put in jeopardy, thereby deteriorating
the value of the products or probably turning valuable
geographical indications into merely generic names.
Each country therefore has felt a compelling
need for the protection of names or signs identifying
geographical origins of goods and developed its
protection scheme along the line of its thinking. Some
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พัฒนาระบบความคุ้มครองแตกต่างกันไปตามแนวคิดของ
แต่ละประเทศ เช่น ในบางประเทศใช้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค บางประเทศใช้กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม บางประเทศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า บาง
ประเทศใช้กฎหมายคุม้ ครองเฉพาะ คือ กฎหมายสิง่ บ่งชีท้ าง
ภูมิศาสตร์ เป็นต้น ระบบคุ้มครองเหล่านี้มีหลักการพื้นฐาน
เหมือนกันคือ ป้องกันไม่ให้มีการอ้างชื่อหรือเครื่องหมาย
แสดงแหล่งผลิตสินค้าโดยมิชอบ หรือทำ�ให้สาธารณชน
สั บ สนหลงผิ ด ในแหล่ ง กำ � เนิ ด อั น แท้ จ ริ ง ของสิ น ค้ า อาทิ
ระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเพื่อคุ้มครองชื่อเสียง
ทางการค้าของสินค้าบางชนิด โดยเฉพาะไวน์หรือสุรา โดย
สร้างระบบเครื่องหมายรับรองคุณภาพขึ้นเพื่อป้องกันการ
ดัดแปลง หรือปรับเปลีย่ นส่วนผสมหรือวัตถุดบิ ของสินค้าให้
มีลักษณะด้อยลง อันอาจทำ�ให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในแง่
ของคุณภาพสินค้าได้ ระบบ ดังกล่าวนี้เอง ต่อมาได้พัฒนา
เป็นระบบ Appellation of Origin ที่ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้อนุสัญญากรุงลิสบอน (Lisbon Agreement)
เมือ่ ปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) ภายหลังประเทศต่างๆ
เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO แนวทางใน
การคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ได้แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง
ด้วยกัน คือ
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countries afford protection under the umbrella of their
consumer protection legislation whilst certain countries
protect geographical indications under competition law.
Some jurisdictions have enacted sui generis legislation
for the protection of geographical indications. Indeed,
all protective approaches share a common fundamental
purpose – preventing the use of names or signs that
identify geographical origins of the goods in an unfair
manner or in any manner causing the public to be
confused or misled as to the geographical origin of the
goods. For instance, in France, a legislative scheme
was established for protecting the reputation of certain
goods, in particular, wines and spirits. The protection was
afforded through the introduction of quality certification
marks preventing modification or variation of components
or raw material of the goods in a manner causing
consumers to be confused or misled as to the reputation
of the goods. This protection scheme was later developed
into the “Appellation of Origin” scheme of protection along
the line of the Lisbon Agreement.
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1. กฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือหลักเกณฑ์
เครื่องหมายรับรอง เช่น สหรัฐอเมริกา
2. กฎหมายที่ใช้เฉพาะ (sui generic) เช่น ประเทศ
ในสหภาพยุโรป
3. กฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า และกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
มาตรการความตกลงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights : TRIPs) เรื่องระบบของ
การคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ค่ อ นข้ า งกว้ า งและ
ครอบคลุมมากกว่าสินค้าที่มาจากแหล่งกำ�เนิด (Appellation
of Origin) และสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา (indication of source) แต่
ยังมีความครอบคลุมถึงเรื่องบริการด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือชื่อพื้นที่หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถ
ใช้เรียกแทนแหล่งพื้นที่ที่ทำ�การผลิตสินค้าที่มีการสั่งสมชื่อ
เสียงในสินค้า นั้นๆ มาอย่างยาวนาน จนทำ�ให้ผู้บริโภค
เกิดความเชื่อถือว่ามีคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสินค้า
ประเภทเดียวกันที่มาจากแหล่งอื่น อาจกล่าวได้ว่าลักษณะ
เช่นนีเ้ กิดจากภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ ผสมผสานกับปัจจัยทาง
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Since 1995 in which countries around the world
have become Members of the World Trade Organisation
(WTO), we have witnessed 3 approaches to the protection
of geographical indications as indicated herebelow:
1. Protection under the trademarks law or
regulations applicable to certification marks,
as envisioned in the United States of America;
2. Sui generis legislation, as extensively
witnessed in countries in the European Union;
and
3. Other general law, such as the competition
law or consumer protection law.
The protection of geographical indications
embodied in the Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights Agreement (TRIPs) is broader and more
comprehensive than the “Appellation of Origin” scheme
or the “Indication of Source” scheme. The legislative
protection also extends to services.

Overview

Strategic Review

ธรรมชาติที่มีเฉพาะพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นๆ มีผลทำ�ให้ผลิตภัณฑ์
สิ น ค้ า มี ค วามโดดเด่ น โดยแหล่ ง
ภูมศิ าสตร์ไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นไปตามเขต
การปกครอง เช่น จังหวัด จึงมีแนวคิด
การแบ่งตามประเภทของสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ โ ดยตรง (Direct
Geographical Indication) หมายถึง ชื่อทาง
ภูมิศาสตร์เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ โดยตรง เช่น
แชมเปญ Bordeaux หิมาลัย เป็นต้น
๒. สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ โ ดยอ้ อ ม (Indirect
Geographical Indication) หมายถึง สัญลักษณ์
หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ไ ม่ ใช่ ชื่ อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ ง ใช้
เพื่ อ บ่ ง บอกว่ า แหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ นั้ น เป็ น แหล่ ง
กำ�เนิดหรือแหล่งผลิตสินค้านั้น เช่น รูปย่าโม
รูปหอไอเฟล เป็นต้น
สำ � หรั บ อี ก แนวคิ ด การให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ น ค้ า ที่
เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ อาจแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทคือ
๑. เครือ่ งหมายแหล่งกำ�เนิด (Appellation of Origin)
หมายถึง ชื่อภูมิศาสตร์ของประเทศ แคว้นหรือ
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งโดยเฉพาะ ที่มีลักษณะ
เป็นความหมายอันแสดงว่าผลผลิตซึ่งมีกำ�เนิด
ในบริเวณนั้นๆมีคุณภาพหรือคุณลักษณะหรือ
ในสาระสำ � คั ญ เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากสภาพ
แวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของบริเวณดังกล่าว
๒. สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา (Indication of Source) หมาย
ถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ อันระบุว่า
สินค้าหรือบริการนั้นมีการกำ�เนิดจากประเทศ
แคว้น หรือสถานที่ที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะ
๓. สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (Geographical Indication)
หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้
เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมศิ าสตร์ และทีส่ ามารถ
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A geographical indication
is a name or any indication which
represents a geographical origin
where the goods are produced and
where the reputation of the goods
has long been accumulated to the
extent that consumers can trust that
characteristics of the goods are essentially distinguished
from the same kind of goods originating in other
geographical origins. In effect, it can be said that such
distinct characteristics are bred out of a combination of
traditional knowledge and some natural factors peculiar
to particular geographical origins. In fact, geographical
origins need not correspond to administrative areas such
as provinces. On this footing, geographical indications
may be divided into 2 categories as explained below.
1. Direct Geographical Indications, referring
to geographical names directly associated
with the goods, as seen, for examples, in
the names “Champaign”, “Bordeaux” or
“Himalaya”; and
2. Indirect Geographical Indications, signifying
a symbol or any indication that, not being a
geographical name, is used to identify that
a given geographical origin is the origin or
the source of production of the goods, as
envisioned, for example, in the use of the
“Yamoh” drawing or the Eiffel picture.
That having been said, based upon another line
of conception, we have also witnessed a classification
of geographical indications into 3 categories as follows:
1. an appellation of origin, which denotes a
geographical name of a country, territory or
รายงานประจ�ำปี 2555
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บ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
เป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ชือ่ เสียง หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของแหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า วสำ � หรั บ
แนวคิดในประชาคมยุโรปได้จัดระบบให้ความ
คุ้มครองสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ แบ่ง
ได้เป็น ๒ แนวทางที่รู้จักกันดีคือ PDO และ PGI

1. Protected Destination of Origin : PDO ชื่อ
แหล่งกำ�เนิดที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องพิจารณาว่าสินค้า
ที่ขอใช้ตรา PDO นั้น ไม่ว่าวัตถุดิบหรือกระบวนวัตถุดิบนั้น
จะต้องมาจากแหล่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวนั้นจะต้องประกอบด้วยภูมิปัญญาของมนุษย์ใน
ท้องถิ่นนั้น เพื่อสร้างสรรค์ผลผลิตให้มีลักษณะบ่งเฉพาะ
ซึ่งการกำ�หนดพื้นที่อาจมีอาณาเขตกว้างกว่าแหล่งผลิตหรือ
แปรรูปหากพิสูจน์ ได้ว่า สินค้าการผลิตมีวัตถุดิบที่ค่อนข้าง
จำ�กัด มีขั้นตอนเงื่อนไขหรือกระบวนการพิเศษในการผลิต
วัตถุดบิ และมีกระบวนการวางระบบตามขัน้ ตอนเงือ่ นไขหรือ
กระบวนการในการผลิตวัตถุดิบนั้น
2. Protected Geographical Indication : PGI
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครอง การขึ้นทะเบียน
ขอตรา PGI มีวิธีการคล้ายคลึงกับ PDO จะแตกต่างกันใน
คุณลักษณะพิเศษบางประการ คือ PGI มิได้เน้นถึงลักษณะ
พิเศษสินค้าโดยเฉพาะอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติหรือภูมิปัญญา
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specific location that indicates that a given
product originates in such area and possesses
the distinct quality or characteristic essentially
attributable to the geographical environment
of such area;
2. an indication of source, which refers to a
mark or any symbol identifying that the goods
or services originate in a particular country,
territory or location; and
3. a geographical Indication, which is a name,
symbol or any other thing used for calling
or representing a geographical origin and
capable of identifying that the goods
originating in that geographical origin are the
goods the particular quality, reputation or
characteristic of which is attributable to such
geographical origin.
As far as the EU scheme is concerned, goods
originating in geographical origins are protected under
2 formulations, namely, as the Protected Destination
of Origin (PDO) and the Protected Geographical
Indication (PGI).
1. Protected Destination of Origin (PDO). To
acquire protection under the PDO scheme, it must be
proved that a raw material or production process of the
goods for which the PDO is sought to be registered
originates in a given geographical origin and is produced
out of local know-how so as to give such goods some
distinctiveness. The area may be broader than the source
of production or processing. It must be apparent that the
goods are produced out of locally restricted raw material
made through a distinct process and procedure.

Overview

Strategic Review

มนุษย์อย่างเคร่งครัดนัก แต่จะไปเน้นความมีชื่อเสียงตลอด
จนลั ก ษณะอื่ น ๆ ของสิน ค้าที่มาจากพื้น ฐานดั้ง เดิ ม ของ
ภูมิศาสตร์มากกว่าระบบการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ

วิวัฒนาการของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ในระดับสากล
เนือ่ งจากการขยายตัวการค้าระหว่างประเทศทีม่ มี าก
ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 ทำ�ให้เกิดการลอกเลียน
หรือละเมิดการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายแสดงแหล่งกำ�เนิด
สินค้าที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในยุโรป ทำ�ให้
หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบ
คุ้มครองการอ้างชื่อหรือเครื่องหมายแสดงแหล่งกำ�เนิดของ
สินค้าระหว่างประเทศ โดยวางพื้นฐานการคุ้มครองอยู่บน
หลักปฏิบตั ติ า่ งตอบแทน(Reciprocity) โดยมีววิ ฒ
ั นาการของ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ดังนี้
(1) Paris Convention for the Protection of
Industrial Property of 1883 (Paris Convention) เป็นข้อ
ตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกทางด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ที่มีการกล่าวถึงการคุ้มครอง “Indication of Source” และ
“Appellation of Origin” อย่างไรก็ตาม Paris Convention ไม่ได้
ให้ค�ำ จำ�กัดความของทัง้ สองคำ�ดังกล่าวไว้ คงเพียงแต่ก�ำ หนด
หลักการคุ้มครองการใช้ชื่อในทางที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า
(Unfair Competition Principle)
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2. Protected Geographical Indication (PGI).
Application for the protection of a PGI is to be pursued
in the same manner as in the case of a PDO but with
certain differences. The PGI does not require, in essence,
that the goods have distinct characteristic attributable to
any geographical environment or natural factor or human
factor (human know-how). The PGI merely centres on
the reputation and any other characteristic of the goods
which are geographically associated, rather than on the
quality control component.

Evolution of International Attempts
towards Geographical Indications Protection
Extensive expansion of international trade in 18th
and 19th centuries also gave rise to increasing imitation or
infringement of names or signs that were used to indicate
geographical origins of the goods, in particular in Europe.
Thus, many countries felt the compelling need to put in
place international schemes for protecting, on a basis
of reciprocity, names or signs indicating geographical
origins of the goods. International agreements to these
ends are summarised below.
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(1) Paris Convention for the Protection of
Industrial Property of 1883 (Paris Convention). The
Paris Convention is, in the sphere of intellectual property,
the first international agreement of its kind which makes
a mention of the protection of “Indications of Source”
and “Appellations of Origin”. However, this Convention
provides no definition of these two terms. In the main,
it provides the “unfair competition principle” vis-à-vis
names used in trade.

(2) Madrid Agreement for the Repression of
False or Deceptive Indications of Source on Goods
of 1891 (Madrid Agreement) เป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่เน้นเฉพาะเรื่อง Indication of Source ซึ่งมีหลัก
การที่ไม่แตกต่างจาก Paris Convention โดยพิจารณาจาก
คำ�นิยามได้ว่า หมายถึง สิ่งที่ใช้อ้างอิงถึงประเทศหรือสถาน
ที่ในประเทศ ในฐานะที่เป็นประเทศหรือสถานที่ที่เป็นแหล่ง
ที่มาของสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์นั้น และคำ�ว่า indication of
source นัน้ ไม่ได้มเี งือ่ นไขกำ�หนดว่าผลิตภัณฑ์ทมี่ ี indication
of source ปรากฏอยู่ จะต้องมีคุณภาพหรือลักษณะเฉพาะ
ที่มาจากแหล่งที่มานั้น เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูก
ผลิตในประเทศหรือสถานทีใ่ นประเทศทีร่ ะบุใน indication of
source เป็นการเพียงพอ ตัวอย่างเช่น made in..., product
of... เป็นต้น
(3) Lisbon Agreement for the Protection
of Appellations of Origin and their International
Registration of 1958 (Lisbon Agreement) คำ �ว่า
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(2) Madrid Agreement for the Repression of
False or Deceptive Indications of Source on Goods of
1891 (Madrid Agreement). This international agreement
centres on the protection of indications of source and
provides the principle akin, in essence, to that embodied
in the Paris Convention. A perusal of provisions of this
convention reveals that an indication of source connotes
anything indicating a country or a place situated therein
as being the country or place of origin of the goods
or products. Notably, it is not required that the goods
bearing an indication of source are of the distinct quality
or characteristic essentially attributable to the particular
country or place situated therein. Rather, protection is
afforded to an indication of source which merely indicates
that the goods are produced in the country or place in
the country represented by the indication of source. As
such, the expression “Made in...” or “Product of...” may
be a protected indication of source.
(3) Lisbon Agreement for the Protection
of Appellations of Origin and their International
Registration of 1958 (Lisbon Agreement). The term
“Appellation of Origin” is used in the Lisbon Agreement
and defined as “the geographical denomination of a
country, region, or locality, which serves to designate a

Overview
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Appellation of Origin เป็นคำ�ที่ใช้ในความตกลงกรุงลิสบอน
(Lisbon Agreement) ซึง่ ได้ให้ค�ำ จำ�กัดความไว้วา่ หมายถึง ชือ่
ทางภูมศิ าสตร์ของประเทศ ภูมภิ าค หรือท้องถิน่ ซึง่ ได้ใช้เป็น
สิง่ ทีร่ ะบุวา่ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้มแี หล่งกำ�เนิดจากทีน่ นั้ ๆ
และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงกับ
สภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์ของแหล่งทีม่ า ซึง่ ให้หมายรวม
ถึงปัจจัยทางธรรมชาติและมนุษย์ ตัวอย่างเช่น “Bordeaux”
สำ�หรับไวน์ “Noix de Grenoble” สำ�หรับถัว่ “Tequila” สำ�หรับ
สุราบางชนิด หรือ “Jaffa” สำ�หรับส้ม
ข้อแตกต่างระหว่าง indication of source และ
appellation of origin คือ ผลิตภัณฑ์ที่มี appellation of origin
ปรากฏอยู่ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับแหล่งกำ�เนิดนั้นๆ คือ
จะต้องมีคุณภาพและลักษณะเฉพาะที่มาจาสภาพแวดล้อม
ณ แหล่งกำ�เนิดนั้นๆ แต่ indication of source ไม่ได้กำ�หนด
ให้มีคุณภาพหรือลักษณะดังกล่าว
(4) WIPO Model Law on Geographical
Indications (Model Law) เป็นกฎหมายแม่บทในเรื่อง
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ของ WIPO ทีพ่ ยายามวางแนวทางการ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ไม่มีผลผูกพันประเทศใดๆ
ให้ต้องปฏิบัติตาม)
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product originating therein, the quality or characteristics
of which are due exclusively or essentially to the
geographical environment, including natural and human
factors”. As such, appellations of origin are illustrated by
the use of the expressions “Bordeaux” for wines, “Noix
de Grenoble” for nuts, “Tequila” for certain spirits and
“Jaffa” or oranges.
The difference between an indication of source
and an appellation of origin lies in the fact that the goods
bearing an appellation of origin must be associated with
a given origin in the sense that their special qualities
or characteristics are essentially attributable to the
geographical environment in that origin whilst the goods
bearing an indication of source do not need to have
the qualities or characteristics attributable to such an
environment of the place.
(4) WIPO Model Law on Geographical
Indications (Model Law). This Model Law seeks to
provide guidance for the protection of geographical
indications. Serving as guidance, the Model Law has no
legal binding force.
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(5) GATT Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) เป็น
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค้า หรือที่เรียกว่า TRIPs ได้กำ�หนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
การมีไว้ ขอบเขต และการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ในข้อ ๒๒-๒๔ โดยกำ�หนด
ให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการเจรจาการค้า
ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
1) ประเทศสมาชิ ก จะต้ อ งกำ � หนดให้ มี ก ฎหมาย
เกีย่ วกับสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์เพือ่ ป้องกันมิให้มี
การนำ�สินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์อื่นนอกเหนือ
จากแหล่งภูมิศาสตร์ที่แท้จริงไปใช้ในลักษณะ
ที่ ทำ � ให้ ส าธารณชนสั บ สนหลงผิ ด เกี่ ย วกั บ
แหล่งกำ�เนิดทางภูมศิ าสตร์ของสินค้า หรือก่อให้
เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
2) เ มื่ อ มี ก า ร ใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ เ ป็ น
เครื่ อ งหมายการค้ า สำ � หรั บ สิ น ค้ า ในประเทศ
สมาชิ ก ในลั ก ษณะที่ ทำ � ให้ ส าธารณชนสั บ สน
หลงผิ ด เกี่ ย วกั บ สถานที่ อั น แท้ จ ริ ง ของแหล่ ง
กำ�เนิด ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิเสธหรือเพิก
ถอนการจดทะเบียนเครื่อ งหมายการค้าซึ่ งมี
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับสินค้าที่มิได้มี
แหล่งกำ�เนิดในดินแดนตามที่ระบุไว้นั้น
84
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(5) GATT Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights (TRIPs). This Agreement
provides the acquisition and scope of intellectual property
rights. The protection of geographical indications is
embodied in Articles 22-24 of this Agreement. TRIPS
Members are bound by international obligations
thereunder, as summarised below.
1) Each member shall put in place legislation
on geographical indications for preventing
the use of any means in the designation or
presentation of the goods that indicates or
suggests that the goods in question originate
in a geographical area other than the true
place of origin in a manner which misleads
the public as to the geographical origin of
the goods, and for preventing any use which
constitutes an act of unfair competition.
2) Each Member shall refuse or invalidate the
registration of a trademark which contains
or consists of a geographical indication
with respect to goods not originating in the
territory indicated, if use of the indication in
the trademark for such goods in that Member
is of such a nature as to mislead the public
as to the true place of origin.
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3) ประเทศสมาชิ ก จะต้ อ งมี ก ารคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์เป็น ๒ ระดับ คือ

3) Each Member shall afford protection to
geographical indications at 2 levels as follows.

ระดับปกติ (Article 22) ใช้กับสินค้าทั่วไป โดยมุ่ง
ป้องกันมิให้มีการนำ�ชื่อไปใช้ในลักษณะที่จะทำ�ให้สับสน
หลงผิด

Regular Protection (Article 22). The regular
protection applies to goods in general and aims at
preventing the use of GIs that mislead the public.

ระดับพิเศษ (Article 23) ใช้กับสินค้าประเภท ไวน์
สุรา เป็นการห้ามใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นทุกกรณี แม้จะ
ไม่ได้ท�ำ ให้สาธารณชนหลงผิดก็ตาม เพือ่ คุม้ ครองมิให้ทราบ
ถึงแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า โดยใช้คำ�ว่า ชนิด หรือ แบบ
หรือคำ�ในทำ�นองเดียวกัน

Enhanced Protection (Article 23). The enhanced
protection applies to wines and spirits and provides for
strict prevention in that the indication may not be used
in association with wines or spirits if they do not originate
in the place indicated by the GI even where the use of
that indication does not mislead the public. Thus, the
use of the expression “kind”, “type”, “style”, “imitation”
or the like is also prohibited.

วิวัฒนาการตามข้างต้นจะเห็นได้ว่า คำ�ว่า “สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์” หรือ Geographical Indication : GI เป็น
คำ�กลางๆ เมื่อมีการกล่าวถึงการให้ความคุ้มครองชื่อหรือ
เครื่องหมายต่างๆ ที่เป็นชื่อเมืองหรือท้องถิ่นแท้ที่จริงแล้ว
คำ�ว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นคำ�
อืน่ เมือ่ ถูกอ้างถึงในกฎหมายระหว่างประเทศแต่ละฉบับ เช่น
สนธิสัญญากรุงปารีสใช้คำ�ว่า สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา (indication
of source) หรือความตกลงกรุงลิสบอนใช้ค�ำ ว่า เครือ่ งหมาย
ระบุแหล่งกำ�เนิด (appellation of origin) คำ�ที่ใช้ในกฎหมาย
จึงมีขอบเขตแตกต่างกันไป

We have seen from the evolution brought out
above that the term “geographical indication” (or GI) is
generally used in the context of protecting a name or
sign that represents a town or locality. In effect, the term
“geographical indication” is replaced by other terms in
different international agreements, as envisioned in the use
of the term “indication of source” in the Paris Convention
or the term “appellation of origin” in the Lisbon Agreement;
hence the varying scopes contemplated.
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วิ วั ฒ นาการของการคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

Evolution of Geographical Indications
Protection in Thailand

เนื่ อ งจากประเทศไทยมี น โยบายที่ จ ะให้ ค วาม
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
คุณภาพของสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านการค้าของประเทศต่อไป
ทั้งนี้ โดยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะช่วยกระตุ้น
ให้ผู้ผลิตในท้องถิ่นมีความต้องการที่จะเสริมสร้างและรักษา
ภาพพจน์ในสินค้าที่ผลิตจากท้องถิ่นของตน และยังเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมศิ าสตร์
ของสิ น ค้ า โดยกำ � หนดให้ มี ก ารขอขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์สำ�หรับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์และ
ห้ามการใช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์อนั จะทำ�ให้เกิดความสับสน
หรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสินค้าที่ระบุใน
ทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีท่ีประเทศไทย
มีตาม ข้อ 22 ถึงข้อ 24 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกั บ การค้ า ในภาคผนวกท้ า ย
ความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก

Thailand has set and pursued a policy directing
the protection of geographical indications with a view
to promoting the development of qualities of goods
produced in localities. Such attempt would, in turn,
contribute to the development of national trade as
well. It has also been envisaged that the protection of
geographical indications would provide strong inspiration
for local producers to foster and maintain the reputation of
their locally produced goods and would also prevent the
public from being misled or confused as to geographical
origins of the goods. The protection would be materialised
through the registration of geographical indications for the
goods originating in particular geographical origins and
the prohibition of the use of a geographical indication in a
manner misleading or confusing the public as to the true
geographical origin of the goods to which the registration
relates. All these perceptions are indeed along the line of
the international obligations embodied in Articles 22-24 of
the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPs) attached to the Marrakesh
Agreement Establishing the World Trade Organisation.
The awareness on the part of Thailand above led to
the appointment of a committee for considering whether
the then existing legislation afforded adequate protection
to geographical indications and whether there existed any
need for drafting a new law for geographical indications
protection. The following are the law then in force.
(1) Penal Code. Section 271 of the Penal Code
may indeed be called into play for protecting geographical
indications in that the use of a geographical indication on
the goods not originating in the true origin represented by
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ประเทศไทยจึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ เพือ่ พิจารณา
กฎหมายที่ ใช้ บั ง คั บ ในขณะนั้ น ว่ า ให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพียงพอหรือไม่และจำ�เป็นจะต้องยก
ร่างกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ขึ้นมาเป็นการ
เฉพาะหรือไม่ ดังรายละเอียด ดังนี้
(1) กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
271 ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กล่าวคือ หากมีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ซึ่งทำ�ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำ�เนิดจะเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ แต่หากผู้ขายมิได้หลอกลวงผู้ซื้อจะ
ไม่มีความผิดตามมาตรานี้ เช่น ผู้ขายระบุไว้ชัดเจนว่าเป็น
มะขามหวานเพชรบูรณ์ ปลูกในยะลา เป็นต้น การกระทำ�
นี้อาจเป็นการทำ�ให้ชื่อเสียง หรือ good will ของผู้ค้าอีก
รายหนึ่งหรือเจ้าของสินค้าของสินค้านั้นเสียหายได้ ดังนั้น
มาตรา 271 มิได้มงุ่ ทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองแก่ผมู้ สี ทิ ธิในการใช้
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทแี่ ท้จริง
จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมาย
อาญายั ง ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะ
ให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ สิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์
(2) กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค พระราช
บั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม
ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2541 มาตรา 22
ให้ความคุ้มครอง
แ ก่ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า ง
ภู มิ ศ าสตร์ ท าง
หนึ่ ง เช่ น กั น แต่
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
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that geographical indication simply misleads consumers
as to the origin of the goods within the meaning
contemplated by section 271 and thus constitutes an
offence under this section. But, where the seller’s intent
to deceive buyers is absent, the seller does not commit
an offence under this section, as in the case where the
seller makes a clear indication that his “Phetchabun
Sweet Tamarind” is a product of tamarinds grown in Yala
Province. Indeed, such conduct may dilute the reputation
or good will of other traders or producers of tamarinds
in Phetchabun. As such, section 271 fails to provide full
protection in favour of users of geographical indications
for goods originating in true geographical origins.
(2) Consumer Protection Law. Section 22 of the
Consumer Protection Act, B.E. 2522 (1979) as amended
by the Consumer Protection Act (No. 2), B.E. 2541 (1998)
also has the effect of protecting geographical indications.
However, the principles and rationales behind this Act
mainly lie in the protection of consumers. On this footing,
where the statements used do not cause consumers to
be misled or confused as to origins of the goods, such
use is not tantamount to an offence under this Act.
The case where the use of a geographical indication is
accompanied by an indication of the true origin of the
goods, as mentioned in the context of the Penal Code
above, indeed provides a striking illustration. Although
such conduct jeopardises other traders’ positions, it is
discerned by the Act that no loss is caused to the public
at large; hence no liability under the Act arises.
(3) Trademarks Law. The Trademarks Act, B.E.
2534 (1991) as amended by the Trademarks Act (No.
2), B.E. 2543 (2000) provides definitions of “certification
mark” and “collective mark” which are incapable of
รายงานประจ�ำปี 2555
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เหตุผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือการให้ความคุ้มครอง
แก่ ผู้บริโภคเป็นหลัก หากข้อความที่ใช้ไม่ได้เป็นข้อความ
ที่จะทำ�ให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำ�เนิด
เช่น การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ควบคู่กับการระบุที่มาที่แท้
จริง ดังตัวอย่างกรณีของกฎหมายอาญาข้างต้น อาจจะทำ�ให้
ผู้ค้ารายอื่นเสียหายแต่ไม่อาจถือได้ว่าเกิดผลเสียต่อสังคม
โดยส่วนรวม ดังนั้น การกระทำ�ดังกล่าวจึงไม่เป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
(3) กฎหมายเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติ
คำ�นิยามของเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม ซึ่งไม่
สามารถให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ กล่าว
คือ เครื่องหมายรับรองสามารถออกให้ได้แก่บุคคลเพียง
คนเดียว และไม่สามารถใช้รับรองตนเองได้ ส่วนการที่จะนำ�
บทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายร่วมมาขยายความปรับใช้
เพือ่ ให้ความคุม้ ครองแก่สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์นนั้ ไม่สามารถ
ทำ�ได้เนือ่ งจากคำ�จำ�กัดความของเครือ่ งหมายร่วมไม่ได้คลุม
ไปถึงเครื่องหมายรับรอง ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าทฤษฎีกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของไทยนั้นไม่ครอบคลุมไปถึงการให้
ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และกฎหมายยังได้
บัญญัติไว้ชัดเจนว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถนำ�มา
จดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัตินี้
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protecting geographical indications simply because a
certification mark may be issued to only one person
and the owner of that certification mark may not use
the mark to certify his own goods or services. Also,
the provisions concerning collective marks may not
be so extensively interpreted as to afford protection to
geographical indications, simply because the definition
“collective mark” does not cover a certification mark. All
this reveals that the principles in the trademarks law of
Thailand fail to protect geographical indications. In effect,
our trademarks law clearly specifies that geographical
indications are not registrable under the Trademarks Act.
Principles and rationales behind the trademarks
law vary from country to country. In some countries,
trademarks laws also afford protection to geographical
indications whilst such protection is not found under
the umbrella of trademarks law in certain jurisdictions
including Thailand. As far as Thailand is concerned, our
trademark law seeks to distinguish producers of the goods
whilst geographical indications aim to indicate locations
or areas where the goods are produced. In conclusion,
all existing legislation has failed to accommodate the
geographical indications protection policy of Thailand.
This inadequacy prompted a compelling need for the
enactment of sui generis legislation – the Geographical
Indications Protection Act, B.E. 2546 (2003), promulgated
and having entered into force as from 28th April 2004.

Overview

Strategic Review

เนื่ อ งจากหลั ก การและเหตุ ผ ลของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าแต่ละประเทศแตกต่างกัน บางประเทศ
กฎหมายเครือ่ งหมายการค้าบัญญัตใิ ห้ความคุม้ ครองสิง่ บ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์ดว้ ย แต่บางประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย หลัก
การและเหตุผลของการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้ามี
ความแตกต่างกับการให้ความคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
กล่าวคือ กฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยจะบ่งบอกความ
แตกต่างระหว่างเจ้าของหรือผูผ้ ลิตสินค้า แต่กฎหมายสิง่ บ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์จะบ่งบอกถึงพื้นที่ที่ผลิตด้วยด้วยกฎหมาย
ที่ ใ ช้ อ ยู่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง นโยบายการคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยจึงจำ�เป็นต้องออกกฎหมาย
เป็ น การเฉพาะคื อ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ประกาศเป็นกฎหมาย
และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547

การคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ไทย (GI)
GI หรื อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภู มิ ศ า ส ต ร์ คื อ ท รั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาประเภทหนึง่ โดยมีชอื่
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ
ทีใ่ ช้กบั แหล่งภูมศิ าสตร์ของสินค้า
มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นที่มีมานานแล้ว มีปัจจัย
ธรรมชาติที่เ ป็น สภาพแวดล้ อม
ทางภูมศิ าสตร์ของแหล่งผลิตผสม
ผสานเข้ากับภูมปิ ญ
ั ญาของคนในพืน้ ที่ ทีส่ งั่ สมกันมา ทำ�การ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ จนเป็นที่กล่าวขาน
กันทั่วไป
GI เป็นสิทธิชุมชน (Community Rights) อยู่ภายใต้
การดู แ ลของกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ชื่ อ สิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ แ สดงบนฉลากสิ น ค้ า ของผู้ ผ ลิ ต ในพื้ น ที่
เปรี ย บเสมื อ นเป็ น แบรนด์ ชุ ม ชน (Community Brand)
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Protection of Geographical Indications
(GIs) in Thailand
A geographical indication (GI) is a type of intellectual
property. It connotes a name, symbol or any indication
used to identify a geographical origin of the goods and
indicate that the goods are associated with some longmaintained know-how in a given locality and also with some
natural factor or geographical environment found in that
particular locality. Such local know-how and geographical
environment give rise to distinct qualities or characteristics
of the goods and trigger public recognition as such.
The rights subsisting in GIs are community rights
or collective rights under the administration by the
Department of Intellectual Property. In effect, geographical
indications on labels of products produced by local
traders perceivably serve as Community Brands for
such local products. At present, there have been 50 GIprotected products, 42 of which are products in Thailand
e.g. Pomelos of Nakornchaisri (embracing pomelos of
the Thongdee variation and the White Honey (Khao
Namphueng) variation, which are grown in Nakornchaisri
District and have a distinct sweet-and-sour taste without
any bitter taste), White Pomelos of Chainat, which are
grown in Chainat (with the sweet taste delicately mixed
with a sour taste and with dry honey-colour flesh) and
Celadon Ceramics of Chiangmai, which are ceramics
made of dark clay and coated with the transparent
emerald green material, and 8 of which are products from
other countries. At present, the Department of Intellectual
Property has received the filing of 93 GI-applications
(79 by Thai applicants and 14 by foreign applicants). In
effect, a survey reveals that Thailand has over 300 items
of goods for which GI-application may be filed.
รายงานประจ�ำปี 2555
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ของสินค้าดังกล่าว ปัจจุบัน มีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
ทั้งสิ้น 50 สินค้า เป็นสินค้าของไทย 42 สินค้า เช่น ส้มโอ
นครชัยศรี เป็นส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ำ�ผึ้ง ซึ่งปลูก
ในอำ�เภอนครชัยศรี มีรสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสขมหรือ
รสซ่า ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ปลูกในจังหวัดชัยนาทมี
รสฉ่ำ�หวานซ่อนเปรี้ยวกำ�ลังเหมาะ มีเนื้อสีน้ำ�ผึ้งทองและ
เนือ้ แห้ง และศิลาดลเชียงใหม่ เป็นเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีท่ �ำ จาก
เนื้อดินดำ� เคลือบสีเขียว มีความใส และมีรอยราน เป็นต้น
และสินค้าต่างประเทศ 8 สินค้า ปัจจุบัน กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้รับคำ�ขอ GI ทั้งสิ้น 93 คำ�ขอ เป็นคำ�ขอไทย
79 คำ�ขอ ต่างประเทศ 14 คำ�ขอ แต่จากข้อมูลที่เคยสำ�รวจ
นั้ น ประเทศไทยมี สิ น ค้ า ที่ ส ามารถยื่ น ขอเป็ น สิ น ค้ า GI
กว่า 300 สินค้า
ปัจจุบนั สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทขี่ นึ้ ทะเบียนแล้วใน
ประเทศไทยมี 50 สินค้า ดังนี้
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย 42 สินค้า ได้แก่
ข้ า วสั ง ข์ ห ยดเมื อ งพั ท ลุ ง ข้ า วหอมมะลิ ทุ่ ง กุ ล า
ร้องไห้ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
หอยนางรมสุ ร าษฎร์ ธ านี ไข่ เ ค็ ม ไชยา หมู ย่ า งเมื อ งตรั ง
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The 50 products for which geographical
indications have, to date, been registered are detailed
below.
- Geographical Indications for Thai Products.
In this category, 42 products are GI-protected, as
enumerated below:
Sangyod Rice of Pattalung, Jasmine Rice of
Thung Kula Ronghai, Jasmine Rice of Surin, Fragrant
Rice of Sakol Thawapi, Oyster of Surat Thani, Salted
Egg of Chaiya, Grilled Pork of Trang, Sweet Tamarind of
Phetchabun, Pomelos of Nakornchaisri, White Pomelos of
Chainat, Pineapple of Sriracha, Nang-lae Pineapple, Phulae Pineapple of Chiangrai, Doi Tung Coffee, Doi Chaang
Coffee, Phu-rue Wine, Woven Cloth of Mae Chaem, Silk
of Lampoon, Praewa Silk of Kalasin, Jek-Chuey Saohai
Rice, Leuang Patew Rice of Chumphon, Khaowong
Sticky Rice of Kalasin, Boh Sang Umbrellas, Ban Chiang
Pottery, Celadon Ceramics of Chiangmai, Pineapple of

Overview

Strategic Review

มะขามหวานเพชรบูรณ์ ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาท สับปะรดศรีราชา สับปะรดนางแล สับปะรดภูแล
เชียงราย กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
ผ้ า ตี น จกแม่ แจ่ ม ผ้ า ไหมยกดอกลำ � พู น ผ้ า ไหมแพรวา
กาฬสิ น ธุ์ ข้ า วเจ๊ ก เชยเสาไห้ ข้ า วเหลื อ งปะทิ ว ชุ ม พร
ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ร่มบ่อสร้าง เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้าน
เชียง ศิลาดลเชียงใหม่ สับปะรดภูเก็ต เครือ่ งจักสานพนัสนิคม
ชมพู่ เ พชร ผ้ า ไหมมั ด หมี่ ช นบท กล้ ว ยหิ น บั น นั ง สตา
ญอกมละบริน่าน ข้าวก่ำ�ล้านนา เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
กระท้อนห่อบางกร่าง ทุเรียนนนท์ ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
มะพร้าวเกาะพะงัน น้ำ�ตาลโตนดเมืองเพชร ขนมหม้อแกง
เมืองเพชร และเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน
- สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ตา่ งประเทศ 8 สินค้า ได้แก่
สุรา PISCO จากเปรู CHAMPANGE จากฝรั่งเศส
COGNAC จากฝรั่งเศส ไวน์ BRUNELL DE MONTALCINO
จากอิตาลี แฮม PROSCIUTTO DI PARMA จากอิตาลี สก๊อต
ซ์วสิ กี้ SCOTCH WHISKY จากสก๊อตแลนด์ ไวน์ Napa Valley
จากสหรัฐอเมริกา และสุรา Tequila จากประเทศเม็กซิโก
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Phuket, Panatnikom Basketery, Rose Apple of Petchburi,
Madmee Silk of Chonnabot, Banana of Bannangsta, Bag
of Mlabri in Nan, Black Rice of Lanna, Pottery of Koh
Kred, Santol of Bangkrang, Durian of Nonthaburi, Kom
Lychee of Samut Songkhram, Khaoyai Pomelo of Samut
Songkhram, Taptim Siam Pomelo of Pakpanang, Coconut
of Koh Pha-ngan, Palm Sugar of Petchburi, Moh Kaeng
Custard of Petchburi and Silk Thread of E-san.
- Geographical Indications for Foreign Products.
In this category, 8 products are GI-protected, as
enumerated below:
PISCO from Peru, CHAMPANGE from France,
COGNAC from France, BRUNELL DE MONTALCINO
from Italy, PROSCIUTTO DI PARMA Ham from Italy,
SCOTCH WHISKY from Scotland, NAPA VALLEY Wine
from the United States of America and TEQUILA spirits
from Mexico.

ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับพื้นฐาน ได้แก่
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเหล่านั้น เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อมั่นว่าสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นสินค้า
ดีมีคุณภาพ และอาจทำ�ให้ความต้องการขยายตัว ซึ่งส่งผล
ให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้นช่วยลดปัญหาแรงงานชนบท
อพยพเข้าสู่เมือง

Efficient protection of geographical indications
indeed contributes to the promotion of fundamental
economy. In effect, it helps the production of agricultural
products as well as local products to achieve added
values, given the consumers’ confidence in distinct
qualities of the goods originating in particular geographical
origins. Such confidence tends to trigger greater demand
of the products, which will in turn engender greater
incomes for local residents and reduce the migration of
local labour to urban areas.

นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียน GI เป็นการช่วยรักษา
มรดก ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาพื้นบ้านของท้องถิ่น
อี ก ทั้ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ อ าชี พ และสิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น
เนือ่ งจาก มีสนิ ค้าหลายอย่างทีห่ ากไม่ได้อนุรกั ษ์ไว้สนิ ค้านัน้
อาจจะหายสาบสูญไป เช่น ข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ เป็นต้น

In addition, registration of geographical indications
is a wise effort to preserve local heritage, cultures,
customs and wisdom. It also helps to preserve local jobs
and products which may otherwise be lost as witnessed
in the case of some varieties of locally grown rice.
รายงานประจ�ำปี 2555
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สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนสิทธิบัตร
Statistics of Patent Application and Granted

จำ�นวนการจดทะเบียน / Granted

จำ�นวนการยื่นขอ / Application

ปี / year

92

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number
2553
2010

2554
2011

2555
2012

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

ไทย / Thai
951 1,062
922
สิทธิบัตรการ ต่างชาติ /
5,807 4,820 1,066
ประดิษฐ์ / Foreigner
Invention
รวม / Total 6,758 5,882 1,988
สิทธิบัตรการ ไทย / Thai 2,735 3,171 2,648
ออกแบบ
ต่างชาติ /
1,085
702
966
ผลิตภัณฑ์ / Foreigner
Design
รวม / Total 3,820 3,873 3,614
ไทย / Thai 3,686 4,233 3,570
สิทธิบัตรรวม / ต่างชาติ /
6,892 5,522 2,032
Total Patent Foreigner
รวม / Total 10,578 9,755 5,602
ไทย / Thai
62
59
48
สิทธิบัตรการ ต่างชาติ /
904
787
724
ประดิษฐ์ / Foreigner
Invention
รวม / Total
966
846
772
719
709
841
สิทธิบัตรการ ไทย / Thai
ออกแบบ
ต่างชาติ /
500
455
491
ผลิตภัณฑ์ / Foreigner
Design
รวม / Total 1,219 1,164 1,332
ไทย / Thai
781
768
889
สิทธิบัตรรวม / ต่างชาติ /
1,404 1,242 1,215
Total Patent Foreigner
รวม / Total 2,185 2,010 2,104

893
3,013

1,068
5,678

11.7
-17.0

-13.2
-77.9

-3.1
182.6

19.6
88.5

3,906
2,513
1,276

6,746
2,292
1,189

-13.0
15.9
-35.3

-66.2
-16.5
37.6

96.5
-5.1
32.1

72.7
-8.8
-6.8

3,789
3,406
4,289

3,481
3,360
6,867

1.4
14.8
-19.9

-6.7
-15.7
-63.2

4.8
-4.6
111.1

-8.1
-1.4
60.1

7,695 10,227
49
39
851
969

-7.8
-4.8
-12.9

-42.6
-18.6
-8.0

37.4
2.1
17.5

32.9
-20.4
13.9

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

2551
2008

2552
2009

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

900
677
576

1,008
1,173
934

-12.4
-1.4
-9.0

-8.7
18.6
7.9

16.6
-19.5
17.3

12.0
73.3
62.2

1,253
726
1,427

2,107
1,212
1,903

-4.5
-1.7
-11.5

14.4
15.8
-2.2

-5.9
-18.3
17.4

68.2
66.9
33.4

2,153

3,115

-8.0

4.7

2.3

44.7
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สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
Statistics of Petty Patent Application and Granted

ปี / year
ไทย / Thai
จำ�นวนการยื่นขอ ต่างชาติ /
/ Application Foreigner
รวม / Total
ไทย / Thai
จำ�นวนการจด ต่างชาติ /
ทะเบียน /
Registration Foreigner
รวม / Total

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number
2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

1,423
92

1,416
51

1,238
90

1,234
108

1,364
122

-0.5
-44.6

-12.6
76.5

-12.9
111.8

10.2
35.6

1,515
638
73

1,467
451
43

1,328
634
51

1,342
860
69

1,486
812
90

-3.2
-29.3
-41.1

-9.5
40.6
18.6

-8.5
90.7
60.5

11.9
28.1
76.5

711

494

685

929

902

-30.5

38.7

88.1

31.7

สถิติการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Statistics of Trademark Application and Registration

ปี / year

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number
2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

2555
2012

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

ไทย / Thai 21,950 24,733 24,781 23,457 27,508
จำ�นวนการยื่นขอ ต่างชาติ /
13,472 11,354 12,875 15,493 17,455
/ Application Foreigner
รวม / Total 35,422 36,087 37,656 38,950 44,963
ไทย / Thai 12,574 11,981 13,268 11,657 11,821
จำ�นวนการจด ต่างชาติ /
9,367 10,502 8,562 7,053 8,004
ทะเบียน /
Foreigner
Registration
รวม / Total 21,941 22,483 21,830 18,710 19,825

12.7
-15.7

0.2
13.4

-5.3
20.3

17.3
12.7

1.9
-4.7
12.1

4.3
10.7
-18.5

3.4
-12.1
-17.6

15.4
1.4
13.5

2.5

-2.9

-14.3

6.0
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สถิติเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามประเภท
Statistics of Trademark classified by Type

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

จำ�นวนการจดทะเบียน / Registration

จำ�นวนการยื่นขอ / Application

ปี / year

94

2555
2012

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

เครื่องหมาย Trademark 28,974 30,263 31,297 31,702 36,427
การค้า
เครื่องหมาย Service
6,425 5,761 6,336 7,154 8,507
บริการ
Mark
เครื่องหมาย Certification
17
19
19
86
17
รับรอง
Mark
6
44
4
8
12
เครื่องหมาย Association
Mark
ร่วม

4.4

3.4

1.3

14.9

-10.3

10.0

12.9

18.9

11.8

0.0

352.6

-80.2

633.3

-90.9

100.0

50.0

35,422 36,087 37,656 38,950 44,963

1.9

4.3

3.4

15.4

เครื่องหมาย Trademark 17,492 18,179 18,233 15,591 15,841
การค้า
เครื่องหมาย Service
4,424 4,285 3,582 3,097 3,962
บริการ
Mark
เครื่องหมาย Certification
12
12
7
8
21
รับรอง
Mark
13
7
8
14
1
เครื่องหมาย Association
Mark
ร่วม

3.9

0.3

-14.5

1.6

-3.1

-16.4

-13.5

27.9

0.0

-41.7

14.3

162.5

-46.2

14.3

75.0

-92.9

2.5

-2.9

-14.3

6.0

รวม

รวม

2551
2008

Total

Total

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

2552
2009

2553
2010

2554
2011

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

21,941 22,483 21,830 18,710 19,825

12
13

เครื่องหมายรับรอง Certification Marks
เครื่องหมายร่วม Collective Marks
รวม / Total

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
22 - 25
29 - 33
35 - 42
(ใหม่ 35-45)
43 (ใหม่ 46)
44 (ใหม่ 47)

16
17
20, 21, 26, 27

17
6
35,422

3,850
5,285
6,429

1,168
328
1,072

839

1,321

14, 18
15, 28, 34

5,353

1,104

8,650

2551
2008

7, 9 - 13

6,8,19

1-5

จำ�พวก
Inter. Class

3822
6253
6340

1047
314
1266

843

1412

5895

1041

9,400

2553
2010

2555
2012

3,787
6,687
7,154

1,064
402
1,236

810

1,630

5,831

1,272

4,504
7,488
8,507

1,246
405
1,612

966

1,966

6,799

1,402

8,983 10,039

2554
2011

20
19
86
17
44
4
8
12
36,087 37,656 38,950 44,963

4,049
5,689
5,763

1,001
324
1,101

796

1,209

5,381

1,091

9,619

2552
2009

17.6
633.3
1.9

5.2
7.6
-10.4

-14.3
-1.2
2.7

-5.1

-8.5

0.5

-1.2

11.2

2552
2009

-5.0
-90.9
4.3

-5.6
9.9
10.0

4.6
-3.1
15.0

5.9

16.8

9.6

-4.6

-2.3

2553
2010

352.6
100.0
3.4

-0.9
6.9
12.8

1.6
28.0
-2.4

-3.9

15.4

-1.1

22.2

-4.4

2554
2011

-80.2
50.0
15.4

18.9
12.0
18.9

17.1
0.7
30.4

19.3

20.6

16.6

10.2

11.8

2555
2012

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

Work Undertaken

9
10
11

6
7
8

ผลิตภัณฑ์เคมี ยา เครื่องสำ�อาง
Chemical Products, Drugs, Cosmetics
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

รายการ / Articles

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

Strategic Review

5

4

3

2

1

No.

Statistics of Trademark Application by Classes
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

12
13

9
10
11

6
7
8

5

4

3

2

1

No.

เครื่องหมายรับรอง Certification Marks
เครื่องหมายร่วม Collective Marks
รวม / Total

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

ผลิตภัณฑ์เคมี ยา เครื่องสำ�อาง
Chemical Products, Drugs, Cosmetics
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

รายการ / Articles

Statistics of Trademark Registration by Classes

22 - 25
29 - 33
35 - 42
(ใหม่ 35-45)
43 (ใหม่ 46)
44 (ใหม่ 47)

16
17
20, 21, 26, 27

9
13
21,941

2,192
3,956
4,421

817
258
786

557

963

14, 18
15, 28, 34

3,487

881

3,601

2551
2008

10
5
22,483

2,006
3,534
4,286

676
218
697

594

799

3,750

779

5,129

2552
2009

7
8
21,830

2,331
3,027
3,582

789
268
817

402

898

3,793

768

5,140

2553
2010

8
14
18,710

2,153
2,984
3,097

589
177
733

448

855

2,464

527

4,661

2554
2011

21
1
19,825

2,163
2,920
3,962

672
248
731

480

993

2,324

532

4,778

2555
2012

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

7, 9 - 13

6,8,19

1-5

จำ�พวก
Inter. Class

สถิติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำ�แนกตามจำ�พวก

11.1
-61.5
2.5

-8.5
-10.7
-3.1

-17.3
-15.5
-11.3

6.6

-17.0

7.5

-11.6

42.4

2552
2009

-30.0
60.0
-2.9

16.2
-14.3
-16.4

16.7
22.9
17.2

-32.3

12.4

1.1

-1.4

0.2

2553
2010

14.3
75.0
-14.3

-7.6
-1.4
-13.5

-25.3
-34.0
-10.3

11.4

-4.8

-35.0

-31.4

-9.3

2554
2011

162.5
-92.9
6.0

0.5
-2.1
27.9

14.1
40.1
-0.3

7.1

16.1

-5.7

0.9

2.5

2555
2012

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

Overview

Strategic Review

Work Undertaken

Financial Statements

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

ปี / year
จำ�นวนการยื่น
คำ�ขอ /
Application
จำ�นวนการขึ้น
ทะเบียน /
Registration

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

ไทย / Thai
ต่างชาติ /
Foreigner
รวม / Total
ไทย / Thai
ต่างชาติ /
Foreigner
รวม / Total

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

10
3

5
2

10
0

11
1

7
1

-50.0
-33.3

100.0
-100.0

10.0
-

-36.4
0.0

13
1
0

7
7
2

10
0
0

12
3
0

8
0
0

-46.2
600.0
-

42.9
-100.0
-100.0

20.0
-

-33.3
-100.0
-

1

9

0

3

0

800.0

-100.0

จำนวนการยื่นคำขอ : Application
ไทย : Thai

- -100.0

จำนวนการข�้นทะเบียน : Registration

ตางชาติ : Foreigner

ไทย : Thai

ตางชาติ : Foreigner

10

พ.ศ.2551
A.D.2008

3

1

พ.ศ.2551
A.D.2008

0

5

พ.ศ.2552
A.D.2009

2

7

พ.ศ.2552
A.D.2009

2

10

พ.ศ.2553
A.D.2010

0

0

พ.ศ.2553
A.D.2010

0

11

พ.ศ.2554
A.D.2011

1

3

พ.ศ.2554
A.D.2011

0

7

พ.ศ.2555
A.D.2012

1

0

พ.ศ.2555
A.D.2012

0

จำนวนการยื่นคำขอ :
Application
จำนวนการข�้นทะเบียน :
Registration

5

2

1
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สถิติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

Statistics of Copyrights Notification classified by Work

ปี / year

2551
2008

วรรณกรรม
นาฎกรรม
ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม

Literary
Dance
Artistic
Musical
โสตทัศนวัสดุ
Audiovisual
ภาพยนตร์
Cinematographic
สิง่ บันทึกเสียง Sound Recording
แพร่เสียงแพร่ภาพ Broadcasting
อี่นๆ
Others
รวม
Total

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2,114 3,621
43
26
5,430 4,968
13,471 10,653
600
790
24
31

4,283
23
6,776
9,427
639
61

4,317
14
4,625
6,688
484
29

3,323
14
4,811
8,447
376
31

71.3
-39.5
-8.5
-20.9
31.7
29.2

18.3
-11.5
36.4
-11.5
-19.1
96.8

0.8
-39.1
-31.7
-29.1
-24.3
-52.5

-23.0
0.0
4.0
26.3
-22.3
6.9

296

290

216

401

159

-2.0

-25.5

85.6

-60.3

0

2

0

1

0

-

-100.0

-

-100.0

743

607

411

290

38

-18.3

-32.3

-29.4

-86.9

22,721 20,988

21,836

16,849

17,199

-7.6

4.0

-22.8

2.1

พ.ศ. 2551 A.D. 2008

3%
1%
3%

พ.ศ. 2552 A.D. 2009

10%

3%
1%
4%

24%

พ.ศ. 2553 A.D. 2010

17%
24%

พ.ศ. 2554 A.D. 2011

31%
43%

พ.ศ. 2555 A.D. 2012

26%

1%
2%

วรรณกรรม Literary

20%

นาฎกรรม Dance
ศิลปกรรม Artistic
ดนตร�กรรม Musical

28%
27%
40%

2%
1%
3%

20%

51%

59%

2%
2%
3%

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

โสตทัศนวัสดุ Audiovisual
ภาพยนตร Cinematographic
สิ่งบันทึกเสียง Sound Recording

49%

แพรเสียงแพรภาพ Broadcasting
อี่นๆ Others
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สถิติการแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า
Statistics of Trade Secret Notifications

ปี / year
ด้าน
อุตสาหกรรม /
Industrial

ด้าน
พาณิชยกรรม /
Commercial

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

กรุงเทพ /
Bangkok
ต่างจังหวัด
/ Provincial
รวม / Total
กรุงเทพ /
Bangkok
ต่างจังหวัด
/ Provincial
รวม / Total

รวมทั้งสิ้น / Grand Total

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

110

51

47

45

58

-53.6

-7.8

-4.3

28.9

112

45

204

202

215

-59.8

353.3

-1.0

6.4

222
6

96
3

251
3

247
0

273
0

-56.8
-50.0

161.5
0.0

-1.6
-100.0

10.5
-

8

11

0

0

0

37.5

-100.0

-

-

14

14

3

0

0

0.0

-78.6

-100.0

-

236

110

254

247

273

-53.4

130.9

-2.8

10.5

ดานอุตสาหกรรม : Industrial
กรุงเทพ : Bangkok

ดานพาณิชยกรรม : Commercial

ตางจังหวัด : Provincial

กรุงเทพ : Bangkok

ตางจังหวัด : Provincial

110

พ.ศ.2551
A.D.2008

112

6

พ.ศ.2551
A.D.2008

8

51

พ.ศ.2552
A.D.2009

45

3

พ.ศ.2552
A.D.2009

11

47

พ.ศ.2553
A.D.2010

204

3

พ.ศ.2553
A.D.2010

0

45

พ.ศ.2554
A.D.2011

202

0

พ.ศ.2554
A.D.2011

0

58

พ.ศ.2555
A.D.2012

215

0

พ.ศ.2555
A.D.2012

0

ดานอุตสาหกรรม :
Industrial
ดานพาณิชยกรรม :
Commercial

100

20

10

5
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สถิติการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

Statistics of Traditional Knowledge Notifications

ปี / year
องค์ความรู้ของ
กลุ่มบุคคล
ท้องถิ่น / Local
Knowledge

งานศิลปวัฒนา
ธรรมพื้นบ้าน
/ Folklore

อัตราการเปลี่ยนแปลง : ร้อยละ
Growth rate (%)

จำ�นวน : คำ�ขอ / Unit : Number

กรุงเทพ /
Bangkok
ต่างจังหวัด
/ Provincial
รวม / Total
กรุงเทพ /
Bangkok
ต่างจังหวัด
/ Provincial
รวม / Total

รวมทั้งสิ้น / Grand Total

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

5

91

0

1

112

701

70

46

76

525.9

-90.0

-34.3

65.2

117
0

792
3

70
0

47
0

83
0

576.9
-

-91.2
-100.0

-32.9
-

76.6
-

1

13

0

0

0 1,200.0

-100.0

-

-

1

16

0

0

0 1,500.0

-100.0

-

-

118

808

70

47

-91.3

-32.9

76.6

องคความรูข องกลุม บุคคลทองถิน่ : Local Knowledge
กรุงเทพ : Bangkok

2555
2012

2552
2009

2553
2010

7 1,720.0

-100.0

83

584.7

2554
2011

2555
2012
- 600.0

งานศิลปวัฒนาธรรมพื้นบาน : Folklore

ตางจังหวัด : Provincial

กรุงเทพ : Bangkok

ตางจังหวัด : Provincial

5

พ.ศ.2551
A.D.2008

112

0

พ.ศ.2551
A.D.2008

1

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

พ.ศ.2554
A.D.2011

46

0

พ.ศ.2554
A.D.2011

0

พ.ศ.2555
A.D.2012

76

0

พ.ศ.2555
A.D.2012

0

1
7

องคความรูของ
กลุมบุคคลทองถิ่น :
Local Knowledge
งานศิลปวัฒนาธรรมพื้นบาน :
Folklore

100
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สถิติการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
Statistics of Suppression of Intellectual Property Rights Violation
(Copyright, Trademark, Patent and Other laws)

ละเมิดตาม พ.ร.บ. Offences Under

2555 / 2012
ของกลาง (ม้วน/ชิน้ )
Materials Seized

คดี (ราย)
Arrests

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

4,917

3,851,578

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
Trademark Act B.E. 2534
พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพ.ร.บ.สิทธิบัตร
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่3) พ.ศ.
2543
Patent Act B.E. 2535
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ์ซี
ดีฯ,พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ฯ, พ.ร.บ.คุ้มครองผู้
บริโภค,ประมวลกฎหมายอาญา)
Other laws (Optical Disc Production Act Film and
Video Act, Consumer Protection Act Penal Code)

4,788

2,687,925

24

4,859

200

257,662

837

367,800

10,766

7,169,824

Copyright Act B.E. 2537

พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
The Customs Act, B.E. 2469 (1928)
รวม / Total
โดย : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
		 - สำ�นักงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
		 - กองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษกิจและเทคโนโลยี
		 - กองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค
		 - กองบัญชาการตำ�รวจนครบาล
: กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
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งบแสดงฐานะการเงิน / Financial Statement
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 / As of 30th September 2012

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
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
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 (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม / Revenues higher (lower) than accumulated expenses
รวมสินทรัพย์สุทธิ / Total Net Assets
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ / Total Net Liabilities and Assets
102
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29,670,493.89
1,832,482.20
835,060.86
276,633.96
32,614,670.91
48,977,548.13
19,837,648.01
68,815,196.14
101,429,867.05

5,440,483.52
1,515,639.35
2,044,220.00
5,316,491.45
19,738,658.58
34,055,492.90
229,767.61
1,000,000.00
1,229,767.61
35,285,260.51
17,206,087.24
48,938,519.30
66,144,606.54
101,429,867.05
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย / Revenue and Expense Statement

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 / For the Financial Year Ending on 30th September 2012

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

424,793,692.75
424,793,692.75
(610,964.47)
(610,964.47)
424,182,728.28
128,159,578.31
23,038,176.19
7,362,409.98
15,952,520.65
192,423,229.94
11,247,532.27
22,090,487.35
570,243.95
400,844,178.64
23,338,549.64
46,826.43
46,826.43
23,291,723.21
(664,446.32)
23,956,169.53
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List of Contributors to
the Annual Report

คณะทำ�งาน Annual Report Team
1

2

6
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3

7

4

8

5

1. นางปัจฉิมา ธนสันติ
2. นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำ�รัส
3. นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
4. นางสาวสุจิรา ปานจนะ
5. นายเอกสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์
6. นางสาววันทนีย์ สีนา
7. นางสาวภรัณพร พวงศิลป์
8. นางสาวรัตน์ทภรณ์ พ่วงพุก
แปลโดย
ดร. พินัย ณ นคร
Translated by
Dr. Pinai Nanakorn
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