


หัวขอที่ไดรับมอบหมาย

 โครงการสนับสนุน SMEs

1. โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยทรัพยสิน
ทางปญญา (SMEs Capacity Enhancement through IP)

2. โครงการกระตุนและสรางความตระหนักดานทรัพยสินทางปญญาใหกับ
ผูประกอบการ SMEs

3. โครงการสงเสริมและสรางมลูคาเพิ่มผลิตภณัฑหนึ่งตําบนหนึ่งผลติภัณฑดวย
ทรัพยสนิทางปญญาหรือ OTOP

 โครงการสนับสนุนสถาบันการศึกษา
 โครงการอื่นๆ

 ตลาดกลางทป. / แปลงทรพัยสินทางปญญาเปนทุน



โครงการสนับสนนุ SMEs

 โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย
ทรัพยสินทางปญญา (SMEs Capacity Enhancement through IP)

 โครงการกระตุนและสรางความตระหนักดานทรัพยสินทางปญญา 
ใหกับผูประกอบการ SMEs



โครงการยกระดบั SMEs

 วัตถุประสงค
 สรางความตระหนักถงึความสําคัญและประโยชนของการนําทป. ไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย

 สรางศักยภาพใหกบั SMEs ดวยทป. และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันทางการคา

 รูจักคุมครองสิทธิในทป. ทั้งในประเทศและตางประเทศ



กลุมเปาหมาย SMEs

• สวนกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล

• ภาคเหนือ (17 จังหวัด)

• ภาคตะวันออก  ( 19 จังหวัด)

• ภาคใต   (จังหวัด)



วิธีการดาํเนินงาน

• คัดเลือกผูประกอบการ SMEs ที่พอมีศักยภาพ จํานวน 200 ราย
เขารวมโครงการ

• อบรม/สัมมนาใหความรูดานทป. และการบริหารจัดการ
• สอนการสืบคนขอมลูทป. เพื่อพัฒนาและตอยอดธุรกิจ
• ศึกษาดูงาน Success Cases

• กระตุนและสนับสนุนการจดทะเบียนคุมครองทป.

• สงเสริมการนําทป.ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย (IP Matching)



เปาหมาย

• อบรมผูประกอบการ SMEs ที่คัดเลือกแลว 200 ราย

• ใหมกีารจดทะเบียนทป. อยางนอย 100 คําขอ

• ใหใชประโยชนในเชิงพาณิชยรอยละ 50 ของคําขอที่ยื่นจดทะเบียน/
จดแจง

• จับคูทางธุรกิจเปนผลสําเร็จ อยางนอย 3 ราย



ระยะเวลา

• ปงบประมาณ 2549-2550 กรุงเทพฯและปริมณฑล

• ปงบประมาณ 2550-2551 ภาคเหนือ

• ปงบประมาณ 2551-2552 ภาคตะวันออก

• ปงบประมาณ 2552-2553 ภาคใต



งบประมาณ

• ป 2550 1,200,000 บาท

• ป 2551 2,340,000  บาท

• ป 2552 2,975,000  บาท

• ป 2553



ผลงานทีผ่านมาปงบประมาณ 2550

 จดทะเบียน  (118 ราย)

–  สิทธิบัตร (65 ราย) [ สิทธิบัตร 6, ออกแบบ 37, อนุ 22 ]

–  เครื่องหมายการคา  (46 ราย)

–  ลิขสิทธิ์  (7 ราย)

 จดทะเบียนในตางประเทศ  ( ราย)

IP Matching ( ราย)
 มูลคา  ( บาท)



ผลงานทีผ่านมาปงบประมาณ 2551

 จดทะเบียน  ( 167 ราย)

–  สิทธิบัตร  (20 ราย) [การประดิษฐ 1, ออกแบบ 10, อนุ 9 ]
–  เครื่องหมายการคา  ( 41 ราย)

–  ลิขสิทธิ์     (  106 ราย)

 จดทะเบียนในตางประเทศ  ( ราย)

IP Matching ( ราย)

 มูลคา  ( บาท)



Success Cases ป 2551

ลําดับ ทป. ประเภท ผูโอน ผูรับโอน มูลคา/บาท

1 พัดลมระบายความ

รอน (อนุ)
โอนสิทธิ นิพัฒน

ปยะชาติ

บ.ไอรเบอรรี่

2 พัดลมระบายความ

รอน (อนุ)
อนุญาต

ใหใช

บ.ไอรเบอรรี่ บ.อินโนเทค

เทรดดิ้ง 
1,007,000

3 ชื่อ Novel 
Vortex

โอนสิทธิ นิพัฒน

ปยะชาติ

บ.ไอรเบอรรี่

4 ชื่อ Novel 
Vortex

อนุญาต

ใหใช

บ.ไอรเบอรรี่ บ.อินโนเทค 
เทรดดิ้ง 

1,007,000



Success Cases ป 2551  (ตอ)

ลําดับ ทป. ประเภท ผูโอน ผูรับโอน มูลคา/บาท

5
เครื่องผลิตกาซ

โอโซนจาก

Oxygen

อนญุาต

ใหใช

บ.ชวิศา โซน 
จํากัด

โรงงานผลิตไข

เค็ม บานไข
การเกษตร

1,200,000

6
เครื่องผลิตกาซ

โอโซนจาก

Oxygen

อนญุาต

ใหใช

บ.ชวิศา โซน 
จํากัด

หางหุนสวน

จํากัด  โรจน
กิจ  เทรดดิ้ง

1,200,000

7
เครื่องหมายการคา  

Angio
อนญุาต

ใหใช

บ. ซีซีเอ็น 
อินเตอรเนชัน่

แนล จํากัด

บ. ที วี อาร 
คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด



โครงการกระตุนและสรางความตระหนักทป. 2551

 วัตถุประสงค
 สงเสริมให SMEs ใชประโยชนจากทป.มากขึ้น

 ให SMEs เลือกใชกระบวนการคุมครองทป.ที่เหมาะสม

 เพิ่มพูนความสามารถในการกําหนดนโยบาย และกลยุทธในเรื่องทป.
ของ SMEs

 ปลุกกระแส สรางคานิยมใหมและสรางความตระหนักในเรื่องทป.



การดําเนนิงาน

• จัดทํา การตูน  คูมือการใชทป.เปนเครื่องมือประกอบธุรกิจ  และเผยแพร
ประชาสัมพันธการใชทป.ในการประกอบธุรกิจ

• จัดกิจกรรมฝกอบรม สัมมนาเพือ่พฒันาความรูความเขาใจดานทป.
• ปลุกกระแส  สรางคานิยมใหมเกี่ยวกับทป.โดยใชสื่อเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ

• จัดทําขอมูลใหครอบคลุมทป.ทุกดาน

• จัดทํา Website รวมทั้งใหคาํปรึกษาดานทป.แก SMEs

• ติดตามและประเมินผลโครงการ



กลยทุธและระยะเวลาดําเนนิการ

• ม.ีค.-พ.ค. 2551 กลยุทธ: กระตุนใหรับรูและตระหนักถึง

ความสําคัญของทป.

• ม.ิย.-ก.ค. 2551 กลยุทธ: เสริมสรางความเขาใจและตอกย้ําให

จดจํา

• ส.ค.-ก.ย. 2551 กลยุทธ: ผสมผสานและเชื่อมโยงใหยั่งยืน



งบประมาณ 16 ลาน

1. จัดทําคูมอืและแผนพับ 2 ลาน

2. จัดฝกอบรม 600 คน 1.2
ลาน

3. จัดทําเอกสารสัมมนา 3 แสน

4. ผลิตสื่อโทรทัศนทุกสัปดาห 10 ลาน

5. ประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพ สื่อการตูน   1.6 ลาน

6. จัดทําฐานขอมูลและ Website 5 แสน

7. จางประเมินผล 3 แสน

8. คาใชจายอื่นๆ 1 แสน



การดําเนนิงานดานสือ่

• สื่อวิทยุ

– FM 96.5 (คลื่นความคิด  จันทรถึงศุกร)
– FM 106 (SMEs Variety จันทรถึงศุกร/ เรื่องเดนเย็นนี้  จนัทรถึงศุกร)

• สื่อหนงัสอืพิมพ

– Innovation Link ฐานเศรษฐกิจ
– หนังสือพิมสรายวัน  รายสัปดาห  และนิตยสาร
– ลงบทความ  ขาวภาพ และบทสัมภาษณ

• สื่อโทรทัศน

– ชอง 5  (26 ตอน ทุกวันพุธ  เวลา 11.05-11.30 น. รายการ Smart life)
– ชอง 7  (4 ตอน  รายการจมูกมด)
– ชอง 9  (10 ตอน  ทกุวันอังคาร  เวลา 16.00-16.30 น. รายการ Do it 

right variety)



ผูดําเนินงาน

• ศนูยทรัพยสนิทางปญญา/กรมทรัพยสนิทางปญญา

• สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ



OTOP

โครงการ : สงเสริมและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

แผนงาน : คัดเลือกและพัฒนาผูประกอบการ OTOP

หลักการและเหตุผล  : นโยบายกระทรวงพาณิชยตองการสงเสริม OTOP
มุงเนนการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ สรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตภัณฑ  และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา

กลุมเปาหมาย  : ผูประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพดานการผลิตและ
การตลาด จํานวน 1,550 ราย



วิธีการดาํเนินงาน

1. คัดเลือกผูประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพจํานวน 1550 ราย
2. จัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการใน 4 ภูมิภาค
3. จัดกิจกรรมเชน นิทรรศการสรางความตระหนัก จัดแสดงสิ่งประดิษฐ หรือ

Success Case และจัด Mobile Unit

4. คัดเลือกผูประกอบการ 200 ราย อบรมเสรมิศักยภาพดานการบริหาร
จัดการทป.อยางมีประสิทธิภาพ

5. สนับสนุนและสราง Brand ใหกับผูประกอบการจํานวน 100 ราย
6. สนับสนุนคาธรรมเนียมใหกับผูประกอบการจํานวน 200 ราย รายละ 

2,500 บาท
7. จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการที่เขารวมโครงการ



OTOP

• ผูรับผิดชอบโครงการ

– ศูนยทรัพยสินทางปญญา/กรมทป. เปนหนวยงานหลัก

• ผูสนับสนุนโครงการ

– สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

– กรมพฒันาธุรกิจการคา

– กรมสงเสริมการสงออก

• งบประมาณโครงการ 12 ลาน จาก สสว.



โครงการสนับสนนุสถาบันการศึกษา

• หนวยงานราชการ

– สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  (1 ธันวาคม 2548)

– สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา   (3 ธันวาคม 2550)

• สถาบันการศึกษา

– ม.ขอนแกน  (15 ก.ย. 48) ม.นเรศวร  (28 ก.ย. 49)

– ม.สงขลา (18 ต.ค. 49) ม.บูรพา  (31 ต.ค. 49)

– ม.เชียงใหม  (16 พ.ย. 49) ม.หอการคา  (31 มี.ค. 51)

– ม.ราชภัฎสวนดุสิต (24 มิ.ย. 51)



ขอบเขตความรวมมือ

1. สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคทป.

2. การบริหารจัดการและนําทป.ไปใชใหเกดิประโยชนในเชิงพาณชิย

3. การคุมครองสิทธิในทป.

4. การบังคับใชกฎหมายทป.

5. ความรวมมอืดานอื่นๆ



โครงการอื่นๆ

 แปลงทรัพยสนิทางปญญาเปนทุน
SME Bank

 ธนาคารกรุงเทพ

 ธนาคารออมสิน

 โครงการตลาดกลางทรัพยสนิทางปญญา



Websites

http://www.ipthailand.org/sme/

http://cms.sme.go.th/cms/web/osmep

http://www.wipo.int/sme/en/

http://www.uspto.gov/smallbusiness/

http://www.ipacademy.net/ipEng/Comuser/quickview/quickview2.
asp



http://www.ipthailand.org/sme/



http://cms.sme.go.th/cms/web/osmep



http://www.wipo.int/sme/en/



http://www.uspto.gov/smallbusiness/



http://www.ipacademy.net/ipEng/Comuser/ 
quickview/quickview2.asp




