
การแนะนํานโยบายสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาด
เล็กของญี่ปุน

３ พฤศจิกายน ค.ศ.2008
ฝายสนับสนุนการแพรหลายทบวงสิทธิบัตรประเทศญี่ปุน

ทาเกดะ คาซุฮิโกะ



สภาพปจจุบันของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก

○จํานวนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กมีทั้งสิ้น 4ลาน2แสน ซึ่งนับวาไมนอยกวา 99% แตลดลงปละ 1แสน2หมื่นบริษัท
○ในจํานวนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กมีกิจการที่ขยายกิจการออกสูนอกประเทศเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงจํานวนกิจการญี่ปุน

ขอมูล : หนังสือปกขาวกิจการขนาดกลางขนาดเล็กป 2006 (ตรวจสอบแกไขซ้ํา “การ
ตรวจสอบพื้นฐานกิจกรรมกิจการตางประเทศ”  กระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

ขอมูล : หนังสือปกขาวกิจการขนาดกลางขนาดเล็กป 2008 (ตรวจสอบแกไขซ้ํา “การ
ตรวจสอบสถิติสํานักงานกับกิจการ” สํานักนายกรัฐมนตรี)

＜คําจัดกัดความของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก＞

　ในกรณีของการผลิต หมายถึงบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไมมากกวา 300 ลานเยนหรือมีพนักงานเวลาปกติไมมากกวา 300 คน) １



ความตางของทองที่ของ “การยื่นขอ”

สําหรับทุกสิทธิการยื่นขอกระจุกตัวในหัวเมืองใหญ
＜สัดสวนที่มีการยื่นขอ 5 อันดับแรกในหัวเมือง＞
○สิทธิบัตร：ประมาณ８５％
○ การออกแบบ・เครื่องหมายการคา
：ประมาณ７２～７３％

ความตางของทองที่ของ“ผูเชี่ยวชาญ”

จํานวนผูรับมอบอํานาจสิทธิบัตร(ปลายมิถุนา 07)

○กระจุกตัวในโตเกียวประมาณ６０％
○ชนบทมี 16 จังหวัดที่ไมมากกวา５ คน

ตางประเทศ ของเลียนแบบ

การยื่นขอในตางประเทศของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก
○ปละประมาณ7,000ราย
※สาเหตุที่ยื่นในตางประเทศ（สอบถามเมื่อันวาคม 07）
　　ปองกันของเลียนแบบ（６６％）、ขยายกิจการสูตางประเทศ（５６％）
　　ตอสูกับบริษัทคูแขง（３８％）、
　　สัญญาไลเซ็นส（３２％）　　

ยื่นขอ

ในกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก ความเสียหายจากของเลียนแบบก็ปรากฏชัดเจน
○ปรระมาณ２０％ของกิจการไดรับความเสียหาย
○ประมาณ８0%ของกิจการจายคาปองกันความเสียหายจากของเลียนแบบ
　　（ตรวจสอบพฤศจิกายน,ธันวาคม 07）

　　

สัดสวนของจํานวนการยื่นขอของกิจการ
ขนาดกลางขนาดเล็กประมาณ 11 ถึง 12%
ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงคงที่ (ประมาณ 4 
หมื่นราย/ป) สัดสวนผูยื่นขอประมาณ 45 
ถึง 53% (ประมาณ 1.2 หมื่นคน/ป) 
※ในทางตรงขาม จํานวนการยื่นขออนุสิทธิ
บัตร บริษัทขนาดใหญมีไมมากกวา 10%
ในขณะที่กิจการขนาดกลางขนาดเล็กเปน
40% (ประมาณ 3พันราย/ป) ซึ่งมีสัดสวน
การใชสูง สัดสวนผูยื่นขอประมาณ 50%
(ประมาณ  2-3 พันคน/ป)

สิทธิบัตร(เทคโนโลย）ี

สัดสวนของจํานวนการยื่นขอของกิจการ
ขนาดกลางขนาดเล็กประมาณ 30%

ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงคงที่
(ประมาณ 1.1หมื่นราย/ป)

※เปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับสิทธิบัตรและ
เทากับเครื่องหมายการคา

สัดสวนผูยื่นขอประมาณ 50%
(ประมาณ 3-3.4พันคน/ป)

การออกแบบ（ดีไซน）

เครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น(แบรนดองคกรทองถิ่น)

สัดสวนของจํานวนการยื่นขอของกิจการ
ขนาดกลางขนาดเล็กประมาณ 25-27%

ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงคงที่(ประมาณ 3 หมื่นราย/ป)
※ เปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับสิทธิบัตรและ

เทากับการออกแบบ
มีความตางกับบริษัทขนาดใหญนอยที่สุด

※มีผูที่ไมสามารถแยกประเภทผูยื่นขอเปนจํานวนมาก
สัดสวนผูยื่นขอประมาณ 30%
(ประมาณ 1-1.2หมื่นคน/ป)

เครื่องหมายการคา (แบรนด)

○เริ่มตนรับเรื่องตั้งแต เมษายน 2006 
มีจํานวนลงทะเบียน　３９１ ราย（30 พฤษพาคม 08）

○มีการยื่นขอเปนจํานวนมากจากทั่วประเทศ

ฮอกไกโด โทฮกกุ คันโต
１１ ２６ ３９

โคชิงเอ็ตสึ ฮกกุริกุ โทไก
１６ ４２ ５１

คิงกิ จูงกกุ ชิกกกุ
１０８ ２１ １７

คิวชู โอกินาวะ อื่น ๆ
４７ １１ ２

２

การยื่นขอของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก



จิตสํานึกทรัพยสินทางปญญาของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก ① （ทรัพยสินทางปญญาโดยรวม）　

○ความกังกลกับการคาดหวังการสนับสนุนจากภาครัฐของทรัพยสินทางปญญามีหลายชนิดหลายรูปแบบ

【จากความไมเพียงพอของความรูดานเชี่ยวชาญกับดานเทคโนโลยี】
　ยกตัวอยางเชน ไมมีความรูสิ่งตอไปนี้
・วิธีการ”ยื่นขอสิทธิบัตร”ของเทคโลยีที่ตนไดประดิษฐ
・”วิธีการตรวจสอบของเทคโนโลยีที่ลวงหนาไปกอน”วามีสิ่งที่บริษัทอื่นไดประดิษฐไวแลวหรือไม
・การหาผูเชี่ยวชาญที่ดีประเภทผูรับมอบอํานาจสิทธิบัตร
【จากความไมเพียงพอดานบุคลากรกับดานเงินทุน】
○คาใชจายที่จําเปนในการยื่นขอสูง (คาใชจายผูรับมอบอํานาจสิทธิบัตร เปนตน)
○วิธีสรางนโยบายของระเบียบการประดิษฐของลูกจางในบริษัทไมชัดเจน
○ไมทราบวิธีการรับมือเมื่อใบเตือนมาถึง

【หัวขอที่ตามมาจากการขาดจิสํานึกทางทรัพยสินทางปญญา】
○วิธีการอบรมของผูบริหารกับพนักงาน
○วิธีการปองกันการไหลออกของเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนารวมกันและ
ความสัมพันธกับผูทําการคาดวย

การคาดหวังการสนับสนุนจากภาครัฐความกังวลตอทรัพยสินทางปญญา
①มีความสูงของกําแพงตั้งแตแรกวาทรัพยสินทางปญญายาก
และไมเกี่ยวของกับตนอยูในรากฐานของความรูสึกเบื้องลึก

②ถึงมีแนวคิดวาจะพยายามดําเนินการทรัพยสินทางปญญาก็
มีความกังวลตอไปน แบบสอบถามจากกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก1,437 บริษัท

(สํารวจเมื่อธันวาคม 2007）
ี้

４



จิตสํานึกทรัพยสินทางปญญาของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก ②（จิตสํานึกตอกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญา）　

○มีกิจการขนากกลางขนาดเล็กที่มีความกาวหนา แตกิจการที่มีจิตสํานึกทางทรัพยสินทางปญญาที่ต่ําก็มาก
○ระบบจัดการทรัพยสินทางปญญาก็มีขีดจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ

ในจํานวนนั้น สาเหตุที่กิจการที่ไมมีประสบการณสรางนโยบาย
ไมสรางนโยบายกลยุทธทางปญญา

มีประสบการณสรางนโยบายกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาหรือไม



ถึงเปนกิจการที่ยื่นขอสิทธิบัตรอยู แต1/3 ของกิจการทั้งหมดยังไมเขาใจถึงความ
สําคัญของกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญา

ไมสามารถสรางระบบจัดการทรัพยสินทางปญญาเพียงพอจากขอจํากัด
ของบุคลากรกับเงินทุน

ระบบจัดการทรัพยสินทางปญญาของกิจการขนาดกลาง
ขนาดเล็กซึ่งดําเนินการยื่นอยูไมนอยกวา 5 ฉบับ (คํา
ตอบจากกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก 1800 บริษัท 

จํานวนผูรับผิดชอบทรัพยสินทางปญญาเฉลี่ย 1.1 คน

(คาเฉลี่ยโดยรวม 5.5 คน)

คาใชจายกิจกรรม    คาเฉลี่ยทั้งประเทศ 15 ลานเยน

(คาเฉลี่ยโดยรวม 139 ลานเยน)

คําตอบจากกิจการขนาดเล็กขนาดกลาง 
360 บริษัท（สํารวจ พฤศจิกายน 2006） คําตอบจากิจการ

ขนาดเล็กขนาดกลาง 
1,437 บริษัท
（สํารวจ ธันวาคม 
2006） ５

การสนับสนุนของรัฐจําเปนเพื่อเตรียมโครงสรางพื้นฐานทรัพยสินทางปญญากับการขจัดความตางของทรัพยสินทางปญญา



ความหมายของการดําเนินนโบบายสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก

①สําหรับตัวกิจการขนาดกลางขนาดเล็กเอง

○การใชทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชนอยางกระตือรือรนเพื่อทําใหการบริหารของบริษัทตนเจริญเติบโตเปนสิ่งสําคัญ
○สําหรับกิจการขนาดกลางขนาดเล็กที่มีขอจํากัดดานเงินลงทุนกับบุคลากรมาก การใชทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชนไมนอยกวาธุรกิจ
ขนาดใหญจะไดผล

②สําหรับทองถิ่น

○การใหธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเกิดการกระตุน เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการทําใหทองถิ่นเจริญรุงเรือง

③สําหรับประเทศ

○การหมุนวัฏจักรการประดิษฐทรัพยสินทางปญญาของกิจการขนาดกลางขนาดเล็กเปนประโยชนตอการเจริญของการแขงขันทางอุตสาหกรรม
ของญี่ปุนโดยรวม

หนึ่งในสี่เสาของแผนเรงการปรับปรุงการตัดสินสิทธิบัตรของการสงเสริมนวัตกรรม (แผน AMARI 2007) (การ
เสริมความแข็งแกรงของการสนับสนุนตอการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาของทองถิ่นกับกิจการขนาดกลางขนาด
เล็ก)

ในทบวงสิทธิบัตร การขยายผลของนโยบายสนับสนุนโดยมีการจัดเตรียมฐานของโครงสรางพื้นฐานของทรัพยสิน
ทางปญญาเปนศูนยกลาง

６



ภาพรวมของการสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก

○ระบบตัดสินกับตรวจสอบใน
ระยะเวลาสั้น

○การตัดสินวนเวียนเแวะเยี่ยม
สัมภาษณตัดสิน　

○การลดหรือเลื่อนการเก็บ
คาสิทธิบัตร

○ใชประโยชนที่ปรึกษาการยื่นขอกับที่
ปรึกษาการสนับสนุนการใชประโยชนขอ
มูลสิทธิบัตร

○หอสมุดอิเล็กทรอนิกสสิทธิบัตร

(IPDL)

○การสนับสนุนการตรวจสอบวามี
เทคโนโลยีที่ลวงหนาไปกอนหรือไม
โดยไมคิดราคา

○ดําเนินการลดหรือยกเลิกคาธรรม
เนียมเรียกรองการตัดสิน

　　　　　　　　

พิจารณากับตัดสิน ลงทะเบียน

○การสนับสนุนการใหคําปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง
ในและนอกประเทศ

○การสัมมนากับคูมือนโยบายปองกันของเลียนแบบ

○ระบบเงินชวยเหลือคาใชจาย

การสนับสนุนการใชประโยชนกับการทําเปนกิจการการยื่นขอในตางประเทศ

ยื่นขอ เรียกรองการตัดสิน

○การใชใหเกิดประโยชนผูเชี่ยวชาญโลจิสติกสิทธิ
บัตร

○กิจการสนับสนุนกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญา
ทองถิ่น

○กิจการที่แข็งแรงดวยทรัพยสินทางปญญา 2007 

เปนตน

พัฒนาบุคลากรกับใหปรึกษา

○การปรึกษาโดยรวม

○การปรึกษาแยกเปนราย ๆ โดยไมมีคาใชจาย

○วัดวิ่งเขาทรัพยสินทางปญญา

○กิจกรรมอธิบายระบบ（ผูเริ่มตน ・ผูปฏิบัติจริง）

　เปนตน

＜สนับสนุนการเตรียมการยื่นตั้ง
แตสิทธิบัตรจนถึงเครื่องหมายการคา
กับระเบียบการยื่นขอ＞

○การสนับสนุนระเบียบการยื่นขอ
โดยที่ปรึกษาการยื่นขอ (47 คน) 
［90,000ราย/ป］
○คําแนะนําประเภทการคนหาขอ
มูลสิทธิบัตรโดยที่ปรึกษาการ
สนับสนุนการใชประโยชนขอมูล
สิทธิบัตร (54คน) ［8,900ราย/ป］

→ดําเนินการแวะเยี่ยมกิจการขนาด
กลางขนาดเล็กแยกเปนราย ๆ ดวย

＜การสนับสนุนการประหยัดคาธรรมเนียมตรวจสอบ(ประมาณ 2 แสนเยน＞
○ตรวจสอบวามีการยื่นขอที่คลายกันหรือไมโดยไมคิดราคา สนับสนุนการทําใหตัด
สินของการเรียกรองการตัดสินมีความเหมาะสม [สามารถประยุกตใชไดปละ 8.5 
พันราย]
○สําหรับกิจการแบบวิจัยและพัฒนาหรือนิติบุคคลที่มีเงินทุนต่ํา ลดคา
ธรรมเนียมการเรียกรองการตัดสิน [ประมาณ 2 แสนเยน → 1 แสนเยน]
　

＜การสนับสนุนเพื่อทําใหการไดสิทธิงายขึ้น＞
○ถาเปนกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก การใชประโยชนของระบบตรวจสอบในระยะ
เวลาสั้นทําไดงาย 　［ระยะเวลารอการลําดับตรวจสอบ ： ประมาณ 27 เดือน→จาก
ยื่นประมาณ 2.2 เดือน］
○ผูตรวจสอบสามารถแวะเยี่ยมและสัมภาษณโดยตรงไดจากการเรียกนรองของผูยื่น
ขอ

＜การลดคาสิทธิลัตร(รายป)＞
○ลดหรือเลื่อนคาสิทธิบัตรสําหรับกิจการ
ประเภทพัฒนาและวิจัย

＜การสนับสนุนการใชใหเกิดประโยชน
หลังการไดรับสิทธิ์＞

○การสนับสนุนการจับคูของไลเซ็นส
สิทธิบัตรโดยผูเชี่ยวชาญโลจิสติกสิทธิ
บัตร (106คน) ［รวมเกิน 1 หมื่นราย 
มีผลตอเศรษฐกิจ 2.674 แสนลานเยน］

○สนับสนุนแผนธุรกิจที่ใชประโยชน
ทรัพยสินทางปญญากับการสรางทรัพย
สินทางปญญา［4ป สนับสนุนไมนอย
กวา 270 บริษัท］

○แนะนําตัวอยางที่ไดนํามาปฏิบัติของ
กิจการขนาดกลางขนาดเล็กชั้นแนวหนา
จํานวน110 บริษัท

การขยายการดําเนินการนโยบายทุกขั้นตอน
ของการยื่นขอจากการยื่นขอจนถึงการใชประโยชน

＜การสนับสนุนการยื่นขอในตางประเทศ＞
○แหลงในประเทศ（สมาคมการประดิษฐ）：ใหคําปรึกษาปละ 850 ราย
○แหลงนอกประเทศ（พนักงานทรัพยสินทางปญญาที่สงไปประจํา）：อเมริกา ยุโรป จีน เกาหลี เปนตน
○ดําเนินการใหเงินชวยเหลือการยื่นขอ（กิจกรรมการชวยเหลือทบวงสิทธิบัตรกับกิจการสนับสนุนงานทาทาย กิจการ
สนับสนุนลงทุนในกิจการขนาดกลางขนาดเล็กผานศูนยสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กแบบครบวงจร และการชวยเหลือการ
สํารวจการละเมิดในตางประเทศ (ใชองคกรสํารวจตางประเทศ JETRO ใหเกิดประโยชน）

＜การสนับสนุนการใหคําปรึกษาขอกลุมใจของทรัพยสินทางปญญาของกิจการขนาดกลางขนาดเล็กกับ
การพัฒนาบุคลากรในบริษัท＞
○การใหคําปรึกษาโดยรวมจากขอมูลสิทธิไดอุตสาหกรรมกับหอฝกอบรม［60,000ราย/ป］、ทุกกรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ［18,000ราย/ป］、ผูเชี่ยวชาญทรัพยสินอุตสาหกรรม［300 ราย/ป ］

○กิจกรรมใหคําปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญผูรับมอบอํานาจโดยไมมีคาใชจาย [ไมนอยกวา 4 พันครั้งตอป]
○การสนับสนุนการใหคําปรึกษาโดยวัดวิ่งเขาทรัพยสินทางปญญาของ สมาคมหอการคากับหอการคาทั่ว
ประเทศรวม 2400 แหง

การขยายผลการดําเนินนโยบายดวยวิสัย
ทัศนที่กวางจากทองถิ่นสูนอกประเทศ

ติดตอทํางานรวมกันกับนโยบาย
สนับสนุนขององคกรผูรับมอบอํานาจ
สิทธิบตรญี่ปุน (กลุมคาราวาน เงินชวย
เหลือการยื่นขอ เปนตน) กับ
องคกรบริหารราชการทองถิ่นสวน
หนึ่ง (เงินรชวยเหลือการยื่นขอ 
เปนตน)

７



การสนับสนุนการตรวจสอบของเทคโนโลยีที่ลวงหนาไปกอนสิทธิบัตรโดยไมเสียคาใชจาย

การยื่นขอสิทธิบัตรซึ่งเปนเปาหมายการยื่นขอสิทธิบัตรซึ่งเปนเปาหมาย

【วัตถุประสงคระบบ】นําเสนอวัตถุดิบการตัดสินวาควรดําเนินการเรียกรองการตัดสินตอการยื่นของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก
　①กิจการขนาดกลางขนาดเล็ก：สําหรับหัวขอที่มีโอกาสเปนสิทธิบัตรต่ํา สามารถประหยัดคาธรรมเนียมการตัดสินที่สิ้นเปลืองได
　　　　　　การปรับปรุงอัตราการเปนสิทธิบัตร (อัตราการเปนสิทธิบัตรของการยื่นขอที่ไดดําเนินการเรียกรองการตัดสินโดยใชประโยชนภารกิจสนับสนุนนี้ : ประมาณ
６５％、เฉลี่ยทั้งประเทศ ：ประมาณ ５０％）

　　　　　　และยังสามารถใชประโยชนในการผลิตของเอกสารอธิบายรายละเอียดขณะเรียกรองการตัดสินภายในระยะเวลาสั้นได
　②ทบวงสิทธิบัตร：สามารถตัดตอนการตัดสินที่สิ้นเปลืองซึ่งขาดความใหมกับความกาวหนา สงผลใหเกิดความรวดเร็วกับการทําใหเหมาะสมของการจัดการตัดสินได

○ผูประกอบการตรวจสอบเอกชน (18 บริษัท) ดําเนินการตรวจสอบของเทคโนโลยีที่ลวงหนาไปกอนสิทธิบัตรโดยไมเสียคาใชจายตามการมอบหมายของตัวผูยื่นเอง

เปนสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรหลัง 1 เมษายน 2005 และยังไมไดดําเนินการเรียกรองการตัดสินเปนสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรหลัง 1 เมษายน 2005 และยังไมไดดําเนินการเรียกรองการตัดสิน

อนึ่ง มีการยื่นซึ่งสวนหนึ่งไมเปนเปาหมายประเภทจนถึงการสิ้นสุดของการยื่นของสิทธิบัตรซึ่งระยะเวลาการเรียกรองการตัดสินไมถึง 2 เดือน

เอกสารนําเสนอก็
งายดายเปนการสง
ทางไปรษณีย

มีผลที่ทําความเขาใจได
งาย มีทั้งการบันทึกวิธี
การคนหา สามารถอาง
อิงไดดีมาก

เปนเอกสารพื้นฐานของการ
ตัดสินวาจะยื่นขอในตาง
ประเทศหรือไม

เสียงจากผูใช

มีประโยชนเปนวัตถุดิบในการตัด
สินของการเรียกรองการตัดสิน

８

การยื่นหลังวันที่ 
17 เมษายน

การเรียกรอง
การตัดสิน

การยื่นของการเรียกรองการตัดสินซึ่งยังไมไดเรียกรองเปนเปา
หมายของการสนับสนุน

เลือกผูประกอบการตรวจสอบ
นําเสนอใบสมัครสูผูประกอบการตรวจสอบโดยตรงผูประกอบการดําเนินการตรวจสอบเทคโนโลยีที่ไดลวงหนาไปกอน（โดยไมมีคาใชจาย） เลือกผูประกอบการตรวจสอบเลือกผูประกอบการตรวจสอบ
นําเสนอใบสมัครสูผูประกอบการตรวจสอบโดยตรงนําเสนอใบสมัครสูผูประกอบการตรวจสอบโดยตรง



การจัดการลดหยอนคาสิทธิบัตร

○มีการจัดการลดหยอนอยางเต็มที่เกี่ยวกับคาสิทธิบัตร
　มีการลดหยอนคาเรียกรองการตัดสินตอกิจการขนาดกลางขนาดเล็กที่มีเงินทุนต่ํากับกิจการขนาดกลางขนาดเล็กแบบวิจัยและพัฒนาและกิจการขนาดกลางขนาดเล็กที่ผลิตสิ่งของ
[จากประมาณ 2 แสนเยน → ประมาณ1 แสนเยน]และการดําเนินการลดกับเลื่อนคาสิทธิบัตร [ประมาณ 2/3 ของกิจการผลิตขนาดกลางขนาดเล็กเปนเปาหมายหหารจัดการลดหยอน]
○มีการผอนคลายเงื่อนไขกับการทําใหระเบียบการเรียบงายเพื่อใหการใชงานมีการสงเสริม ผลการใชการจัดการลดหยอนมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
　【ภายใน 5 ปเพิ่มขึ้น 5 เทาและลดภาระเงินทุนลง 3.5 ลานเยนใน 3 ป】。　

กิจการขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งเปนเปาหมายการจัดการลดหยอน

「นิติบุคคลที่มีกําลังทรัพยต่ํา」　　 ・・・ ในกรณีที่ไมไดถูกเรียกเก็บภาษีนิติบุคคและมีเงื่อนไขที่ไมไดถูกครอบครองโดยนิติบุคคลอื่น ＜กฎหมายสิทธิบัตร＞
「กิจการขนาดกลางขนาดเล็กประเภทวิจัยและพัฒนา」 ・・・ในกรณีที่คาวิจัยทดสอบของปธุรกรรมกอนหนาเกิน 3% ของรายไดและเปนการยื่นขอที่เกี่ยวของของกิจการที่กําหนด

       ประเภทธุรกิจจายประเภทเงินชวยเหลือ SBIR <กฎหมายเสริมความสามารถเทคโนโลยีอุตสาหกรรม>
「กิจการขนาดกลางขนาดเล็กที่ผลิตสิ่งของ」 　・・・ ในกรณีที่การยื่นขอที่เกี่ยวของแผนงานประเภทการวิจัยและพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงที่กําหนด＜กฎหมายเพิ่มระดับการผลิต

  สิ่งของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก＞

ดําเนินการ「ขยายเปาหมาย 」 กับ「ผอนคลายการนําไปใชในทางปฏิบัติ 」ตามความตองการของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก

หลังการดําเนินการผอนคลาย
จํานวนผูใชเพิ่มขึ้นอยางมาก

○นิตบิุคคลที่มีเงินทุนนอย
・ผอนคลายจาก 「ภายใน 5 ปหลังจากกอตั้ง」 เปน「 ภายใน 10 ป」［เมษายน 2004］
・ ผอนคลายการนําไปใชในทางปฏิบัติของเอกสารที่ยื่น（ทุนจดทะเบียนไมมากกวา 3 รอยลาน
เยน, ไมไดถูกเรียกเก็บภาษีนิติบุคค）［ธันวาคม 2005］
・ยกเลิก 「ภายใน 10 ปหลังจากกอตั้ง」［สิงหาคม 2006］
○ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กแบบวิจัยและพัฒนา
・ขยายกิจการเปาหมายโดยเพิ่มการยื่นขอที่เกี่ยวของของธุรกิจที่กําหนดประเภทธุรกิจจาย
ประเภทเงินชวยเหลือ SBIR[เมษายน 2004]
・ ผอนคลายการนําไปใชในทางปฏิบัติของเอกสารที่ยื่น（การพิสูจนของสัดสวนคาทดสอบวิจัย 
เปนตน）［ธันวาคม 2004］
○กิจการขนาดกลางขนาดเล็กที่ผลิตสิ่งของ
・สรางระบบใหม[มิถุนายน 2006]

ตอนแรกไดยินมาวาระเบียบการ
ซับซอน แตใชครั้งหนึ่ง ปรากฏ
วาไมซับซอน

ไมทราบระบบ แตคาเรียก
รองการตัดสินเหลือครึ่งเดียว
นับเปนสเนห

เสียงจากผูใช

９



ระบบการตัดสินในระยะเวลาสั้น

เปนระบบที่ใชงานไดงายในกรณีที่กิจการขนาดกลางขนาดเล็กตองการทําใหมีสิทธิเปนสิทธิบัตรในระยะเวลาสั้น
○ชวงเวลาจนกระทั่งแจงใหทราบผลการตัดสินรอบแรก：ปกติเปน 27 เดือน→จากการยื่นคํารองการตัดสินในระยะเวลาสั้นประมาณ２．２ヶเดือน
○ถาเปนธุรกิจขนาดกลางหรือบุคคล โดยหลักการสามารถใชงานโดยการสงเอกสาร 1 แผน（※）

　　（※）ผอนคลายระเบียบการเพื่อใหยื่นคํารองดวยตัวกิจการขนาดกลางขนาดเล็กทําไดงายเมื่อกรกฏาคม 2006 

中小企業・個人・大学・公的研究機関・ＴＬＯによる出願ですか？中小企業中小企業・・個人個人・・大学・公的研究機関大学・公的研究機関・・ＴＬＯによる出願ですか？ＴＬＯによる出願ですか？

外国関連出願ですか？

実施関連出願ですか？

早期審査の申請ができます早期審査の申請ができます早期審査の申請ができます 早期審査の申請はできません

「早期審査に関する事情説明書」を 特許庁へ提出してください
「早期審査に関する事情説明書」を「早期審査に関する事情説明書」を 特許庁へ特許庁へ 提出提出してくださいしてください

ใช

ใช

ไมใช
中小企業・個人・大学・公的研究機関・ＴＬＯによる出願ですか？中小企業・個人・大学・公的研究機関・ＴＬＯによる出願ですか？

เปนการยื่นขอที่เกี่ยวของกับตางประเทศหรือไม?

เปนการยื่นขอที่เกี่ยวของกับการใชงานหรือไม

早期審査の申請ができます早期審査の申請ができますสามารถยื่นคําขอของการตัดสินในระยะเวลาสั้นได ไมสามารถยื่นคําขอของการตัดสินในระยะเวลาสั้นได

「早期審査に関する事情説明書」を 特許庁へ提出してください
กรุณายื่น 「เอกสารอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินในระยะเวลาสั้น」ใหกับทบวงสิทธิบัตร

ใช ไมใช

ไมใช

หลังจากไดสิทธิบัตร เนื่องจาก
สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ
ทดสอบใหกับลูกคาได นับวา
เปนระบบที่ดี

เปนการยื่นขอโดยกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก ・บุคคล ・มหาวิทยาลัย ・TLOหรือไม

หลังจากยื่นขอ ทําใหมีสิทธิได
ภายในครึ่งป นับวาดีสําหรับ
การขายมาก！

เสียงจากผูใช
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การสนับสนุนกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก

สนับสนุนธุรกิจตอไปนี้ซึ่งศูนยสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กของจังหวัดดําเนินการอยูเพื่อสงเสริมการกระตุนทางกลยุทธของทรัพยสินทางปญญา
ของธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กของทองถิ่น

ทบวงสิทธิบัตร 　 กรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม　

　　　　　　 ศูนยสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กของจังหวัด
　　　　　　　　　　　(ติดตอทํางานรวมกันกับศูนยไดสิทธิทางปญญา)

กิจการขนาดกลางขนาดเล็ก เปนตน

ชวยเหลือ2/3ยื่นคํารอง

กําหนดการ
สนับสนุน

ผูเชี่ยวชาญทรัพยสินทางปญญา
（ที่ปรึกษาทรัพยสินทางปญญา 

ผูรับมอบอํานาจทรัพยสินทางปญญา) มีตัวอยางการสนับสนุนไม
นอยกวา 270 บริษัทในปงบ
ประมาณ 2004 ถึง 
2007 

โครงการโครงการ

รับสมัคร

【ตัวอยางรายละเอียดการสนับสนุนของการสงผูเชี่ยวชาญทางทรัพยสินทางปญญา】
１，สนับสนุนการวิเคราะหสิทธิบัตร
　　　・สรางแผนที่สิทธิบัตร (สิ่งที่รวบรวมกับแปรรูปและวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตรตามวัตถุประสงคการใชงานและรวบรวมเปนรูปหรือตารางเพื่อใหผูใชงานใชใหเกิดประโยชนไดงาย）
　　　・การวิเคราะหการอางอิง（ความสัมพันธระหวางสิทธิบัตรที่ถูกอางอิงกับสิทธิบัตรอางอิง）
　　　・สนับสนุนการใชใหเกิดประโยชนของแผนภูมิสนับสนุนโลจิสติกสิทธิบัตร
２，กําหนดนโยบายกลยุทธสิทธิบัตร
　　　・กําหนดนโยบายกลยุทธวิจัยและพัฒนา (แนวโนมตลาด พิจารณากับกําหนดนโยบายของแผนการวิจัยและพัฒนาจากการพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิบัตรบริษัทอื่น)
　　　・กําหนดนโยบายกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญา（การพิจารณาเปรียบเทียบกําไรกับราคา แนวโนมตลาดตางประเทศ การผลิตกับการบุกเบิกตลาดและความสามารถขายของบริษัทของตนกับความชํานาญ
ของการปกปองทรัพยสินทางปญญา)
３，การสนับสนุนการประเมินสิทธิบัตรสูการทําเปนธุรกิจ
　　　・การสนับสนุนการสรางแผนธุรกิจกับการสนับสนุนการสงมอบเงินทุนตามการประเมินของสิทธิบัตร

【ตัวอยางรายละเอียดการสนับสนุนของการสงผูเชี่ยวชาญทางทรัพยสินทางปญญา】
１，สนับสนุนการวิเคราะหสิทธิบัตร
　　　・สรางแผนที่สิทธิบัตร (สิ่งที่รวบรวมกับแปรรูปและวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตรตามวัตถุประสงคการใชงานและรวบรวมเปนรูปหรือตารางเพื่อใหผูใชงานใชใหเกิดประโยชนไดงาย）
　　　・การวิเคราะหการอางอิง（ความสัมพันธระหวางสิทธิบัตรที่ถูกอางอิงกับสิทธิบัตรอางอิง）
　　　・สนับสนุนการใชใหเกิดประโยชนของแผนภูมิสนับสนุนโลจิสติกสิทธิบัตร
２，กําหนดนโยบายกลยุทธสิทธิบัตร
　　　・กําหนดนโยบายกลยุทธวิจัยและพัฒนา (แนวโนมตลาด พิจารณากับกําหนดนโยบายของแผนการวิจัยและพัฒนาจากการพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิบัตรบริษัทอื่น)
　　　・กําหนดนโยบายกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญา（การพิจารณาเปรียบเทียบกําไรกับราคา แนวโนมตลาดตางประเทศ การผลิตกับการบุกเบิกตลาดและความสามารถขายของบริษัทของตนกับความชํานาญ
ของการปกปองทรัพยสินทางปญญา)
３，การสนับสนุนการประเมินสิทธิบัตรสูการทําเปนธุรกิจ
　　　・การสนับสนุนการสรางแผนธุรกิจกับการสนับสนุนการสงมอบเงินทุนตามการประเมินของสิทธิบัตร
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การชวยเหลือการยื่นขอในตางประเทศ

○การสงเสริมการยื่นขอในตางประเทศของกิจการขนาดกลางขนาดเล็กและเรงความเร็วของนวัตกรรมเปนสิ่งที่ขาดไมได
○มุงสูการทําให「การรับมือที่ละเอียดออนตอคุณลักษณะทองถิ่น」กับ「การทําใหการตัดสินการเปนธุรกิจมีความเหมาะสม」และ「การปรับปรุงจิตสํานึก
ของการทํานโยบายของทองถิ่น」เปนจริงโดยการทําใหเกิดประโยชนศูนยสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กของทองถิ่น

　เพื่อใหดําเนินการสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพและอยางไดผล ตองพิจารณาถึงมุมมองตอไปนี้
　　　○จํากัดเพียงกรณีที่ศูนยสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กของจังหวัดดําเนินการภารกิจแทนที่จะเปนการชวยเหลือโดยตรงจากรัฐ
　※จากการเรียกรองภาระที่เหมาะสมของทองถิ่น ทําใหสามารถลดภาระของรัฐได
　　　○การคัดเลือกหัวขอที่มีโอกาสไดสิทธิในตางประเทศสูง [การตรวจสอบคัดลวงหนา]
　　ระบบสนับสนุนซึ่งแตงตั้งคณะกรรมการที่มีความรูและดําเนินการประเมินเทคโนโลยี (ตรวจสอบเทคโนโลยีที่ลวงหนาไปกอน) กับการประเมินตลาด
　　　○ยืนยันแนวโนมของการยื่นขอในตางประเทศหลังการสนับสนุนดวยรายงานหลังเรื่องสําเร็จดวย【การติดตามหลังเรื่องสําเร็จ】　　　　　　　　　

กิจการขนาดกลางขนาดเล็กภายใตการควบคุมดูแล คาแปล คาใชจายผูรับมอบอํานาจในตางประเทศ คาใช
จายทบวงสิทธิบัตรตางประเทศ

ผูรับมอบอํานาจสิทธิบัตรในประเทศ

　　（ผูรับมอบอํานาจตางประเทศกับลาม）การมอบหมายการชําระ

＜สภาพของป 2008＞
○ดําเนินการกิจกรรมในจังหวัดอิวะเตะ ไอจิ ฟูกุอิ วากายามา

＜การประเมินของป 2008＞

○การรับมือกับภาระของตนเองของครึ่งหนึ่งจากเงินชวยเหลือทําไดลําบาก
○เวลาประชาสัมพันธสั้น จึงไมมีชวงเวลาที่จะไดงบขององคกรบริหารสวนทองถิ่น

１２

　กรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม　＜＜โครงการโครงการ＞＞ ทบวงสิทธิบัตร
ชวยเหลือ1/2ยื่นคํารอง

ศูนยสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กของจังหวัด ขีดสูงสุด：１.５ ลานเยน/ราย

　บริษัทละรายตอป
ยืนคํารอง การชวยเหลือ



หนวยงานกลางกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาทองถิ่น

การปรับปรุงจิตสํานึกและการสงเสริมการใชอยางเหมาะสมเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาการปรับปรุงจิตสํานึกและการสงเสริมการใชอยางเหมาะสมเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

・การกําหนดนโบาย”แผนสงเสริมกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาทองถิ่น”
・การเสริมความแข็งแกรงการติดตอกับทํางานรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของ ทําใหเปนเครือขายของบุคลากรของทรัพยสินทางปญญา
・คนหาความตองการกับหัวขอที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาที่กิจการขนาดกลางขนาดเล็กในทองถิ่นเผชิญอยู
・ปรับปรุงจิตสํานึกเกี่ยวกับการใชประโยชนทางกลยุทธของทรัพยสินทางปญญา
・ขยายขอบเขตของกิจการขนาดกลางขนาดเล็กของทองถิ่นที่มีจิตสํานึกของทรัพยสินทางปญญา
・ ดําเนินการทุกนโยบายตามแผนงานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (เติมเต็มระบบสนับสนุนจากการเสริมความแข็งแกรงการติดตาม
และทํางานรวมกัน)

・การกําหนดนโบาย”แผนสงเสริมกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาทองถิ่น”
・การเสริมความแข็งแกรงการติดตอกับทํางานรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของ ทําใหเปนเครือขายของบุคลากรของทรัพยสินทางปญญา
・คนหาความตองการกับหัวขอที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาที่กิจการขนาดกลางขนาดเล็กในทองถิ่นเผชิญอยู
・ปรับปรุงจิตสํานึกเกี่ยวกับการใชประโยชนทางกลยุทธของทรัพยสินทางปญญา
・ขยายขอบเขตของกิจการขนาดกลางขนาดเล็กของทองถิ่นที่มีจิตสํานึกของทรัพยสินทางปญญา
・ ดําเนินการทุกนโยบายตามแผนงานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (เติมเต็มระบบสนับสนุนจากการเสริมความแข็งแกรงการติดตาม
และทํางานรวมกัน)

ดําเนินการตามแผนสงเสริมกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาทองถิ่นดําเนินการตามแผนสงเสริมกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาทองถิ่นดําเนินการตามแผนสงเสริมกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาทองถิ่น

การนําเสนอการดําเนินการนโยบายทุกชนิดแบบหนึ่งเดียวการนําเสนอการดําเนินการนโยบายทุกชนิดแบบหนึ่งเดียวการนําเสนอการดําเนินการนโยบายทุกชนิดแบบหนึ่งเดียว

หนวยงานกลางกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาทองถิ่น
หอการคา สมาคมหอการคา

กลุมกลุมอุตสาหอุตสาหกรรมกรรม

องคกรปกครององคกรปกครอง
ดวยตนเองดวยตนเอง

ผูบริหารกิจการผูบริหารกิจการ
ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเล็ก

องคกรสนับสนุนองคกรสนับสนุน

หนวยงานกลางทรัพยหนวยงานกลางทรัพย
สินทางปญญาสินทางปญญา
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

อาชีพผูเชี่ยวชาญอาชีพผูเชี่ยวชาญ

ＴＬＯＴＬＯ

การใชใหเกิดประโยชนกับการทําใหเปนธุรกิจ
・การสนับสนุนการทํานโยบายกลยุทธทรัพยสิน
ทางปญญา
・ภารกิจตัวอยางสําหรับใชใหเกิดประโยชนทรัพย
สินทางปญญา
・การติดตอกับทํางานรวมกับที่ปรึกษาโลจิสติก　

การใชใหเกิดประโยชนกับการทําใหเปนธุรกิจ
・การสนับสนุนการทํานโยบายกลยุทธทรัพยสิน
ทางปญญา
・ภารกิจตัวอยางสําหรับใชใหเกิดประโยชนทรัพย
สินทางปญญา
・การติดตอกับทํางานรวมกับที่ปรึกษาโลจิสติก　

การพัฒนาบุคลากรกับการใหคําปรึกษา
・การใหคําปรึกษาโดยผูรับมอบอํานาจสิทธิบัตรแยกเปน
ราย ๆ 
・การประชุมอธิบายระบบเพื่อมือใหมกับผูปฏิบัติงาน
จริง
・การจัดสัมมนาตอกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก
・การใหคําปรึกษานโยบายปองกันการละเมิด

การพัฒนาบุคลากรกับการใหคําปรึกษา
・การใหคําปรึกษาโดยผูรับมอบอํานาจสิทธิบัตรแยกเปน
ราย ๆ 
・การประชุมอธิบายระบบเพื่อมือใหมกับผูปฏิบัติงาน
จริง
・การจัดสัมมนาตอกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก
・การใหคําปรึกษานโยบายปองกันการละเมิด

การชี้แนะจิตสํานึก
・กิจกรรมชี้แนะใหแพรหลายโดยขาวทาง
การ
・การจัดการประชุมสัมมนา
・การสรางโฮมเพจ　

การชี้แนะจิตสํานึก
・กิจกรรมชี้แนะใหแพรหลายโดยขาวทาง
การ
・การจัดการประชุมสัมมนา
・การสรางโฮมเพจ　

กําหนดหนวยงานกลางกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาในคณะรัฐมนตรี (หัวหนาหนวยงานกลาง : นายกรัฐมนตรี）
กําหนดนโยบาย「แผนงานสงเสริมการประดิษฐกับการปกปองและการใชใหเกิดประโยชนทรัพยสินทางปญญากับ

กรมเศรษฐกิจกรมเศรษฐกิจอุตอุต
สาหสาหกรรมกรรม

การรวบรวมความตองการของกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก

กิจการขนาดกลางขนาดเล็กของทองถิ่นเปนตน １３



【จุดสําคัญของแผนงาน】
①การสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กกับการติดตอกับทํางานรวม
กันของเอกชนกับสถาบันการศึกษา②การสงเสริมการออกแบบกับแบรนด
③การปรับปรุงจิตสํานึกทรัพยสินทางปญญา
【ภารกิจหลักของปงบประมาณ 2008】
○ดําเนินการอยางตอเนื่องกิจกรรมชี้แนะใหแพรหลาย
○การเสริมความแกรงของการสนับสนุนแบบแวะเยี่ยม เปนตน
【เปาหมาย】
○เพิ่มขยายทั้งดานปริมาณกับคุณภาพของกิจกรรมชี้แนะใหแพรหลาย
○ การเสริมความแกรงของการสนับสนุนแบบแวะเยี่ยม เปนตน

หนวยงานกลางกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาทองถิ่น (สภาพปจจุบันของแตละทองถิ่น)

【 จุดสําคัญของแผนงาน】
①สนับสนุนการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาขนาดกลางขนาดเล็ก
กับเว็นเจอร②สนับสนุนการจัดเตรียมระบบในบริษัทเวนเจอร
③เติมเต็มระบบนําเสนอขอมูล
【 ภารกิจหลักปงบประมาณ 2008】
○เปดโรงเรียนทรัพยสินทางปญญาคิงกิ、ภารกิจการฝกงาน
○การกําหนดนโยบายของหนังสือแนะนํากลยุทธทรัพยสินทางปญญา
【เปาหมาย】
○ผูอานนิตยสารไปรษณีย 3000 คน
○การจัดสัมมนาเมกัง 100 ครั้ง เปนตน

【 จุดสําคัญของแผนงาน 】
①การสนับสนุนตอผูวิจัยในมหาวิทยาลัย ②การสัมมนาทรัพย
สินทางปญญาตอขนาดกลางขนาดเล็กกับเวนเจอร③การสนับ
สนุนการสงเสริมทองถิ่นโดยการสรางแบรนด เปนตน
【 ภารกิจหลักของปงบประมาณ 2008 】
○คาราวานแบรนดทองถิ่น
○การสนับสนุนตอผูวิจัยในมหาวิทยาลัย เปนตน
【 เปาหมาย 】
○จัดสัมมนาที่เขารวมไดงาย จํานวนผูเขารวมสัมมนาเพิ่ม 10%

【 จุดสําคัญของแผนงาน 】
①สรางจิตสํานึก②เสริมความแกรงฐานทรัพยสินทางปญญา
③พัฒนากับรักษาบุคคลากรสนับสนุนทรัพยสินทางปญญา
【 ภารกิจหลักของปงบประมาณ 2008 】
○เติมเต็มการจัดสัมมนา（เกี่ยวกับการเกษตรกับประมง 
พนักงานปกครองตนเอง เปนตน）
○เสริมความแข็งแกรงการสนับสนุนการศึกษานักเรียนประถม
【 เปาหมาย 】
○จัดงานสังสรรคกับผูบริหาร→การสงเสริมการเขารวม
สัมมนาทรัพยสินทางปญญาของกิจการดังกลาว เปนตน

【จุดสําคัญของแผนงาน】
①การสนับสนุนการทํานโยบายกลยุทธทรัพยสิน
ทางปญญากิจการขนาดกลางขนาดเล็ก
②การสรางกลไกวันสต็อปฌวอรวิสแบบทองถิ่น เปนตน
【ภารกิจหลักของปงบประมาณ 2008】
○การเติมเต็มของศูนยขอมูลทรัพยสินทางปญญาฮอกไกโด
○ตัวอยาง PR หัวขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น
【เปาหมาย】
○กิจการที่กําหนดนโยบายกลยุทธทรัพยสินทางปญญาณเพิ่มขึ้น
○การยื่นขอใหมเครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น 30 ราย เปนตน

【 จุดสําคัญของแผนงาน 】

①การพัฒนาบุคคลากรสนับสนุนกลยุทธทรัพยสินทางปญญา
②สนับสนุนการจัดตั้งแบรนดทองถิ่น③นโยบายปองกัน
ของเลียนแบบรวมมือกับศุลกากร
【 ภารกิจหลักของปงบประมาณ 2008 】

○การจัดตั้งการอบรมเพิ่มทักษะแยกตามสาขา
○การจัดสัมมนาแบบไปหาลูกคาตามคําสั่ง เปนตน
【 เปาหมาย】
○การเสริมความแข็งแกรงของการรวมมือระหวางผูเกี่ยวของ
ทรัพยสินทางปญญา เปนตน

【 จุดสําคัญของแผนงาน 】
①การสนับสนุนการกําหนดนโยบายกลยุทธทรัพยสินทางปญญา
②ขยายผลการสนับสนุนตามความตองการของกิจการ
【 ภารกิจหลักของปงบประมาณ 2008 】
○การประชุมสัมมนาใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น
○การสัมมนามุงอุตสาหกรรมประเภทไบโอ เปนตน
【 เปาหมาย 】
○การจดทะเบียนเครื่องหมายคาองคกรทองถิ่น 50 ราย
○จํานวนการใหคําปรึกษา 3,000 ราย เปนตน　　

【จุดสําคัญของแผนงาน】
①สรางจิตสํานึก②พัฒนาบุคคลากร③เรงการใชใหเกิดประโยชน
【ภารกิจหลักปงบประมาณ 2008】
○ภารกิจกําหนดนโยบายกลยุทธแบรนดทองถิ่นโทฮกกุ
○สัมมนาสิทธิทรัพยสินทางปญญาทางการปฏิบัติจริง เปนตน
【 เปาหมาย 】
○เพิ่มอัตราการสํานึกระบบทรัพยสินทางปญญา 
○เพิ่มบุคคลากรสนับสนุนทรัพยสินทางปญญา เปนตน

【จุดสําคัญของแผนงาน】
①ใชจุดแข็งของเขตเมืองหลวง เพิ่มระดับทรัพยสินทางปญญา、
②เสริมความแข็งการแขงขันระดับสากลผานการสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก
【 ภารกิจหลักปงบประมาณ 2008]
○งานแสดงการกระตุนธุรกิจที่ใชประโยชนเทคโนโลยีสิทธิบัตร
○การพัฒนาบุคคากรสนับสนุนกลยุทธทางทรัพยสินทางปญญาของทองถิ่นเปนตน
【 เปาหมาย 】
○ทําใหเกิดการเพิ่มขยายการแวะเยี่ยมกิจการขนาดกลางขนาดเล็กอยางเพียงพอ
(แวะเยี่ยม 50 บริษัท 25 บริษัทใชนโยบายสนับสนุน) เปนตน

มิถุนายน 2004
　เรียกรองโดยแผนสงเสริมทรัพยสินทางปญญา （กําหนดโดยสวนกลางกลยุทธทางทรัพย
สินทางปญญา）
พฤษภาคม - กันยายน ２００５　
　กําหนดสวนกลางทั่วประเทศ 9 แหงเปนแกนของการสงเสริมนโยบายดําเนินการ
ทรัพยสินทางปญญา（แตละกรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม）

ปงบประมาณ 2005-06
เฟสที่ 1 【ระยะเริ่มตน】
○กําหนดนโยบาย “แผนงานสงเสริมทรัพยสิน
ทางปญญา” ตามสภาพความจริงของแตละทอง
ถิ่น
○ดําเนินภารกิจตามการประดิษฐกับการสราง
ของแตละกรม

ปงบประมาณ 2007-09
เฟสที่ ２ 【ระยะแพรหลายกับขยายผล】
○การเสริมความแกรงของการประสานระหวางนโยบาย
ดําเนินการธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กกับนโยบายดําเนิน
การพัฒนาการวิจัย
○กําหนดนโยบายแผนงานธุรกิจที่มีเปาหมายกิจกรรม
อยางเปนรูปธรรม (เอาตพุต) กับเปาหมายผลงาน (เอาต
คัม)

โอกินาวะ

ฮอกไกโด โทฮกกุ คันโต

คิงกิจูบุ

จูงกกุ ชิกกกุ คิวชู

การสัมมนา
ตามความ
ตองการของ
ทองถิ่น
ทั่วประเทศ 
500 ครั้งตอ
ป

การสงขอมูล
โดย ＨＰ
／คูมือทอง
ถิ่นแยกเปน
ราย ๆ

１６．４％＜２１．９％（ สิทธิบัตร）
　＜２０．７％（ เครื่องหมายการคา）
＜３０．６％（ เครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น

％ในวงเล็บเปนสิ่งที่เปรียบเทียบ
สัดสวนตอเศรษฐกิจ (สัดสวนตอ
รายไดประชาชาติในประเทศ) 
กับจํานวนรายที่ยื่นขอ (สัดสวนที่
มีตอการยื่นในประเทศ อนึ่ง 
สําหรับเครื่องหมายการคาทองถิ่น
เปนสัดสวนการจดทะเบียน)

３．９％＞０．３％（สิทธิบัตร）
＞１．５％（เครื่องหมายการคา）
＞２．９％（เครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น）

６．５％＞０．７％（ สิทธิบัตร ）
＞１．７％（ เครื่องหมายการคา ）
＜６．８％（ เครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น）

４４．０％＜６２．８％(สิทธิบัตร）
　＜６０．９％（เครื่องหมายการคา）
　＞１７．９％（เครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น

０．７％＞０．１％（ สิทธิบัตร）
　　＞０．６％（ เครื่องหมายการคา ）
　　＜２．９％（ เครื่องหมายการคาองคกรทอง

１１．５％＜１０．１％（ สิทธิบัตร）
　＞６．５％（ เครื่องหมายการคา）
＜１７．７％（ เครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น）

５．７％＞２．０％（ สิทธิบัตร ）
　　＞２．４％（ เครื่องหมายการคา ）

　 ＞５．５ (เครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น ）
２．７％＞０．９％（ สิทธิบัตร ）

　　＞１．４％（ เครื่องหมายการคา ）
　　＜４．２％（ เครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น ）

８．７％＞１．２％（ สิทธิบัตร ）
　　＞４．３％（ เครื่องหมายการคา ）
　　＜１１．７％（ เครื่องหมายการคาองคกรทองถิ่น ）
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งานใหคําปรึกษาเพื่อกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก

　　จัดงานใหคําปรึกษาโดยไมมีคาใชจายเกี่ยวกับสิทธิทรัพยสินทางปญญาตอกิจ
การขนาดกลางขนาดเล็ก
■การจัดงาน：สมาคมการประดิษฐสาขาประจําจังหวัด (บริษัท)(ภารกิจมอบหมายจากทบวง
สิทธิบัตร)
○งานใหคําปรึกษา：ประมาณ４，０００ครั้ง（ใน ２０ป）

ทําความเขาใจระบบทรัพยสินอุตสาหกรรม (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบ เครื่องหมายการคา) และดําเนินการใหคําปรึกษาสิทธิ
ทรัพยสินอุตสาหกรรมโดยไมมีคาใชจายจากผูแนะนําสิทธิทรัพยสินอุตสาหกรรม (ที่ปรึกษา) ประเภทผูรับมอบอํานาจสิทธิบัตร
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วัดวิ่งเขาทรัพยสินทางปญญา

○เมื่อกรกฎาคม 2006 กอตั้ง “วัดวิ่งเขาทรัพยสินทางปญญา” ที่สมาคมหอการคา หอการคาเปนชองติดตอสอบถามตัวกลางทรัพยสินทางปญญาของกิจการขนาดกลาง
ขนาดเล็กซึ่งอยูใกลที่สุด

การปรึกษาชองติดตอสอบถาม ：รับการปรึกษาเรื่องทรัพยสินทางปญญา สงตอไปสูแตละกลไกสนับสนุน
สัมมนา：จัดสัมมนาตามความตองการของทองถิ่นและการใหคําปรึกษาแยกเปนราย ๆ โดยผูเชี่ยวชาญ
　　　　　　　

วัดวิ่งเขาทรัพยสินทางปญญา
２,４００แหงทั่วประเทศ
（สมาคมหอการคา หอการคา)

วัดวิ่งเขาทรัพยสินทางปญญา
２,４００แหงทั่วประเทศ
（สมาคมหอการคา หอการคา)

ผูประกอบกิจการ
ขนาดกลางขนาดเล็ก

①ปรึกษา

　②แนะนําองคกรที่เชี่ยวชาญ เปนตน

・ทบวงสิทธิบัตร　　　　　　・องคกรขนาดกลางขนาดเล็ก(กิจการขนาดกลางขนาดเล็ก ศูนยสนับสนุนเวนเจอรโดยรวม）　・สหพันธทนายญี่ปุน　　　・ศูนยสิทธิทางปญญา
・ทุกกรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม　　・ศูนยสนับสนุนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กจังหวัด　　　　　　　　　　　　 ・สมาคมผูรับมอบอํานาจสิทธิบัตร
・หอฝกอบรมกับขอมูสิทธิทางอุตสาหกรรม ・สมาคมการประดิษฐ　　　　　　　　　・ＪＥＴＲＯ　　　　และอื่น ๆ

แตละองคกร (เชี่ยวชาญ) สนับสนุน　③การใหคําปรึกษาโดยผูเชี่ยว
ชาญตามวาระเกิดขึ้นไดจริง

เนื้อหาที่มีการปรึกษามาก
①การทําใหมีสิทธิของการประดิษฐกับไอเดีย
② การทําใหมีสิทธิของเครื่องหมายการคากับแบรนด

จากกรกฎาคม 06 ถึงปลายป 07 รับการปรึกษาจากกิจการ
ขนาดกลางขนาดเล็กที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญานอยรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 5000 ราย
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กอตั้งผูเชี่ยวชาญสิทธิทรัพยสินทางอุตสาหกรรม

ที่ทบวงสิทธิบัตร เดือนเมษายน 2005  กอตั้ง “ผูเชี่ยวชาญสิทธิทรัพยสินทางอุตสาหกรรม” เปนผูเชี่ยวชาญของการสนับสนุนที่
เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาโดยรวมตอกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก และดําเนินการสนับสนุนทุกชนิด

รายละเอียดการสนับสนุน(ไมมีคาใชจาย)

○○ผูสอนการจัดสัมมนา การวิจัย และการอบรบของระบบผูสอนการจัดสัมมนา การวิจัย และการอบรบของระบบ
ทรัพยสินทางปญญากับนโยบายที่เกี่ยวของซึ่งองคกรที่เกี่ยวทรัพยสินทางปญญากับนโยบายที่เกี่ยวของซึ่งองคกรที่เกี่ยว
ของเปนผูจัดของเปนผูจัด
○○แนะนํานโยบายสนับสนุนที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาแนะนํานโยบายสนับสนุนที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
ในงานจัดแสดงในงานจัดแสดง
○○ผูสอนของการเรียนหรือการคนควาซึ่งผูบริหารของกิจการผูสอนของการเรียนหรือการคนควาซึ่งผูบริหารของกิจการ
ขนาดกลางขนาดเล็กมารวมกันขนาดกลางขนาดเล็กมารวมกัน
○○แนะนําการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาแนะนําการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
โดยการแวะเยี่ยมกิจการขนาดกลางขนาดเล็กเปนราย ๆโดยการแวะเยี่ยมกิจการขนาดกลางขนาดเล็กเปนราย 

งานจัดแสดง

สมาคมหอการคา
หอการคา

องคกรสนับสนุน
อุตสาหกรรม

สมาคมอุตสหกรรมทุกชนิด

สูนยสนับสนุนกิจการกิจการ
ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเล็ก

การรวมกันของกิจการกิจการ
ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเล็ก

หองสิทธิบัตรกรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผูเชี่ยวชาญสิทธิทรัพยสินทางอุตสาหกรรม

（ทบวงสิทธิบัตร

）

สงคน

หนวยงานราชการ

ชี้แนะให
แพรหลาย

กิจการขนาดกลางขนาดเล็ก (ขจัดความตางของทรัพยสินทางปญญา

แวะเยี่ยมกิจการ

ผูสอนการเรียนกับการวิจัย

ผูสอยการอบรมสัมมนา
ทรัพยสินทางปญญา

รับเปนผูสอนตามการเรียกรอง
 ในกรณีที่มีความตองการ กรุณา
ปรึกษากับทุกกรมเศรษฐกิจอุต
สาหกรรม ในกรณีของการแวะ
เยี่ยมเปนราย ๆ กรุณาติดตอโดยตรง

ๆ
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การมีตัวอยางประสบความสําเร็จรวมกัน（กิจการที่แข็งแรงโดยทรัพยสินทางปญญา ２００７ คูมือกลยุทธทรัพยสินทางปญญากิจการขนาดกลางขนาดเล็กกับเวนเจอร）

○ “กิจการที่แข็งแรงโดยทรัพยสินทางปญญา ２００７” แนะนําตัวอยางการใชประโยชนทางกลยุทธของสิทธิของทรัพยสิน
ทางปญญา เชน สิทธิสิทธิบัตร สิทธิการออกแบบ สิทธิเครื่องหมายการคา และความเชี่ยวชาญจาก โดยใชตัวอยางของกิจการขนาด
กลางขนาดเล็กจาก 100 บริษัททุกจังหวัด (ไดใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาอยางไร) 

○ “คูมือกลยุทธทรัพยสินทางปญญากิจการขนาดกลางขนาดเล็กกับเวนเจอร” เปนการใชงานจริงและอธิบายดวยเนื้อหาที่เขาใจงาย
ถึงเปนผูประกอบกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก

กิจการที่แข็งแรงโดยทรัพยสินทางปญญา ２００７ คูมือกลยุทธทรัพยสินทางปญญากิจการขนาดกลางขนาดเล็กกับเวนเจอร
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