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บทที่ 5 

ข้อเสนอเพือ่พัฒนาต้นแบบ (Pilot Project Proposal) 
ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการการจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริม

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ในระยะต่อไป 
 

5.1 แนวคิด 

ทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผู้คิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์
ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคนแรกย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาของตนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อตอบแทนการอุทิศก าลังกาย ความคิดและการลงทุนใน
การคิดค้นหรือสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคมข้ึน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากจะเป็นการ
สร้างความยุติธรรมให้กับผู้ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผลงานแล้ว  ยังเป็นแรงจูงใจให้เกิดการคิดค้น สร้างสรรค์
ผลงานใหม่ และช่วยกระตุ้นให้มีการเปิดเผยผลงานการประดิษฐ์คิดค้นแก่สาธารณะ เพื่อให้บุคคลอื่นในสังคม
สามารถศึกษาและน าไปพัฒนาหรือต่อยอดต่อไป ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย  

การท่ีจะสนับสนุนการคิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้นั้น จ าเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ เข้าถึงได้
อย่างสะดวก เพราะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายจะให้ความส าคัญกับผู้ท่ีประดิษฐ์ ออกแบบ
หรือสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยมิได้ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น ข้อมูลหรือหลักฐานท่ีแสดงความเป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความส าคัญส าหรับใช้ในการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ การถ่ายโอนสิทธิ หรือ
อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนด้วย ระบบการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแบบ
รวมศูนย์โดยหน่วยงานกลาง อาจมีข้อจ ากัดในแง่การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพราะอาจเกิดการโจมตี
ระบบเพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้ไม่หวังดีได้  และการดูแลระบบ
ฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้าง
สูงในการดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง  

เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถสร้างเครือข่ายระบบฐานข้อมูลท่ีมีความ
ปลอดภัย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ข้อมูลตามสิทธิที่ตนได้รับ โดยไม่ต้องมีตัวกลาง และไม่มีผู้ใดสามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ หากไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้รายอื่นในเครือข่าย Blockchain เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย 
(Distributed Ledger) โดยสามารถจัดเก็บข้อมูล เช่น เอกสาร ธุรกรรมการโอนเงิน หรือการเปล่ียนมือ
สินทรัพย์ระหว่างบุคคล ในลักษณะบล็อก (Block) เช่ือมต่อกัน แต่ละบล็อกจะมีข้อมูลแสดงประวัติหรือบันทึก 
(Ledger) ของการท าธุรกรรมท่ีเคยเกิดขึ้น เมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ข้อมูลจะถูกท าส าเนาส่งให้กับทุกเครื่องใน
เครือข่าย โดยมีกระบวนการเข้ารหัส (Cryptography) และการตรวจสอบ (Consensus) จากสมาชิกใน
เครือข่ายก่อนท่ีจะบรรจุข้อมูลลงบนบล็อก ท าให้เช่ือมั่นได้ว่าข้อมูลท่ีถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ ไข หรือ
เปล่ียนแปลงจากเดิมได้หากไม่ได้รับการรับรองจากเสียงส่วนใหญ่ในเครือข่าย เทคโนโลยี Blockchain จึง
เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง 
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ปลอดภัยและน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น  โดยสามารถท าการบันทึกสิทธิ์ ผู้ เป็นเจ้าของ วันเวลาท่ีได้รับอนุญาต 
(Timestamp) ลงบนฐานข้อมูล Blockchain ข้อมูลท่ีจัดเก็บแบบกระจายจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือ
บิดเบือนได้ สามารถตรวจสอบท่ีมาหรือติดตามข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น การโอนสิทธิ  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
และติดตามข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาตามสิทธิที่ตนได้รับได้    

นอกจากนี้ เทคโนโลยี Blockchain 2.0 สนับสนุนการท าธุรกรรมแบบอัตโนมัติ ท่ีเรียกว่า Smart 
Contract ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถด าเนินการตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ในเงื่อนไขได้อัตโนมัติ โดยไม่
ต้องมีคนกลาง รวมท้ังสามารถใช้ Cryptocurrency บนเครือข่าย Blockchain ได้ จึงท าให้สามารถพัฒนา 
แอปพลิเคช่ันหรือรูปแบบธุรกรรมอัตโนมัติใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมได้ เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดยสามารถก าหนดผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ระยะเวลา เงื่อนไขการใช้สิทธิและการช าระเงิน หาก
คู่สัญญาไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน Smart Contract ระบบจะเปล่ียนโอนสิทธิ์ตามท่ีก าหนด ท าให้การบังคับ
ใช้สิทธิตามสัญญาสามารถกระท าการได้ผ่านระบบอัตโนมัติ ไม่สามารถบิดพล้ิวได้ 

เทคโนโลยี Blockchain มีคุณลักษณะพื้นฐานส าคัญท่ีท าให้ข้อมูลท่ีจัดเก็บบนระบบมีความถูกต้อง
เท่ียงตรง (Integrity) มีความโปร่งใส (Transparency) และ สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง (Availability) 
(ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2562) จึงเหมาะกับการประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่ี
ต้องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกฝ่ายมีความเช่ือถือในข้อมูลท่ีเกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น 
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ สถาบันการเงิน หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญาเช่ือมั่นได้
ว่าข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บบนเครือข่ายไม่ถูกเปล่ียนแปลง หรือมีตัวกลางแทรกแซงในการจัดการข้อมูล และข้อมูล
สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ หากพิจารณาตามเกณฑ์การเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain ของ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)1 จากรูปท่ี 19 จะพบว่าเทคโนโลยี Blockchain มี
ความเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ดังแสดงเหตุผลและ
รายละเอียดตามตารางท่ี 2  

                                                             
1 การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.0 (มกราคม พ.ศ.2562)  
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รูปที่ 19 กระบวนการตัดสินใจก่อนน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งาน 

ท่ีมา: ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.), 2562  

 

ตารางที่ 2 กระบวนการตัดสินใจในการน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในงานทรัพย์สินทางปญัญา 

ค าถามก่อนตัดสินใจใช้เทคโนโลยี 
Blockchain 

ค าตอบ 
เหตุผลการใช้ Blockchain ในงานทรัพย์สนิทางปัญญา 

คุณต้องการแชร์ข้อมูลชุดเดียวกัน
ให้กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท้ังระบบใช่
หรือไม่  

ใช่ ต้องการแชร์ข้อมูลส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น 
ความเป็นเจ้าของ การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การ
ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เป็นต้น โดยแชร์ให้กับ
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดู
ข้อมูลดังกล่าวได้  

การสร้างรายการข้อมูลของคุณมี
ผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 รายใช่หรือไม่ 

ใช่ นอกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นนายทะเบียนข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังมีสถาบันการเงิน และกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินทาง
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ค าถามก่อนตัดสินใจใช้เทคโนโลยี 
Blockchain 

ค าตอบ 
เหตุผลการใช้ Blockchain ในงานทรัพย์สนิทางปัญญา 

ปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา และผู้ได้รับโอนสิทธิ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิท่ี
อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างข้อมูลได้ 

คุณต้องการบันทึกรายการข้อมูลท่ี
ไม่สามารถเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือ
ลบได้นอกจากเพิ่มรายการข้อมูล
ใหม่ (Immutability) ใช่หรือไม่ 

ใช่ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การโอนสิทธิความเป็น
เจ้าของอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ แต่จ าเป็นต้องมีการ
บันทึกการเปล่ียนแปลง แก้ไขสิทธินั้น โดยไม่ต้องท าการ
ลบข้อมูลเดิม แต่เป็นการเพิ่มข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ เพื่อให้
สามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

ข้อมูลของคุณท่ีต้องการบันทึกเข้าสู่
ระบบนั้นต้องไม่เป็นข้อมูลท่ีมีความ
ละเอียดอ่อน/ ข้อมูลท่ีสามารถระบุ
ตัวบุคคลได้ใช่ไหรือไม่ 

ใช่ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาท่ีควรจัดเก็บบน Blockchain 
เป็นข้อมูลส าคัญท่ีแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของ การ
เปล่ียนแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  ไม่ใช่ข้อมูลท่ีมี
ความละเอียดอ่อน  เป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยได้ 

คุณต้องการระบบท่ีสามารถสร้าง
ความ เ ช่ือ ใจระหว่ า ง ผู้ ท่ีมี ส่ วน
เกี่ยวข้องในการสร้างข้อมูลนั้นโดย
ไม่จ าเป็นต้องมีคนกลางมาคอย
ควบคุมใช่ไหรือไม่ 

ใช่ การเปล่ียนโอนสิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
จ าเป็นต้องมีกลไกท่ีน่าเช่ือถือ และสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องได้ว่าข้อมูลท่ีเกิดขึ้นไม่มีตัวกลางแทรกแซง หรือ
มีการเปล่ียนแปลงของข้อูล 

คุณต้องการระบบท่ีรับประกันได้ว่า
ข้อมูลท่ีผ่านการอนุมัติร่วมกันแล้ว
จะไม่สามารถถูกปลอมแปลงหรือ
แก้ไขได้ใช่หรือไม่ 

ใช่ เมื่อมีการบันทึกข้อมูล เช่น การท าสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นหลักประกันทางธุรกิจ จ าเป็นต้องมีกลไกในการพิสูจน์
ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความ
เช่ือมั่นในข้อมูลท่ีบันทึกบน Blockchain 

 

 นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับท่ีรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่าย Blockchain ออนไลน์ และสนับสนุนจุดเด่นของระบบ Blockchain ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงประทับเวลาข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ (Trusted Timestamp) ความยากในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลใหม่ 
(Immutability) การระบุตัวตนและยืนยันตัวบุคคล (Identification & Authentication) การท าสัญญา
อัจฉริยะ (Smart Contract) และการช าระเงินด้วยเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) ดัง
แสดงในตารางท่ี 3 

  



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
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-๔๘- 

ตารางที่ 3 กฏหมายที่รองรับคุณลักษณะเด่นของ Blockchain 

คุณลักษณะของ 
Blockchain 

กฎหมายที่รองรับ 

Trusted Timestamp 
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 มาตรา 11 – ห้ามมิให้
ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยาน……….. ในการช่ังน้ าหนัก
พยานหลักฐานให้พิเคราะห์ถึงความน่าเช่ือถือของลักษณะหรือวิธีการท่ีใช้
สร้าง เก็บรักษาหรือส่ือสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ความครบถ้วน และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงของข้อความ 

Immutability 

Identification & 
Authentication 

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... มาตรา ๓๔/๑ 
และมาตรา ๓๔/๒ - ว่าด้วยเรื่องของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล ก าหนดให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนสามารถกระท าผ่านระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผู้ประกอบ
ธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือและปลอดภัย 

Smart Contract 
(Program) 

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี…) พ.ศ…. มาตรา ๑๓/๑ 
และมาตรา ๑๓/๒ - ก าหนดหลักเกณฑ์การท าสัญญาผ่านการติดต่อส่ือสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของ
สัญญาท่ีท าโดยการโต้ตอบระหว่างระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อัตโนมัติ 

Cryptocurrency 
(T+0 e-Payment) 

พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (มีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันท่ี 14 พ.ค. 2561) – รองรับการใช้งาน Cryptocurrency และ Token 
Digital 

 

5.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 

จากขอบเขตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในรูปท่ี 18 จะเห็นได้ว่าสามารถน าเทคโนโลยี 
Blockchain มาประยุกต์ใช้ในงาน 4 ด้าน ได้แก่ การลงทะเบียน การระบุตัวตนและการยืนยันการท าธุรกรรม 
การสร้างสัญญาอัจฉริยะ และการช าระเงิน เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของการน าเทคโนโลยี Blockchain มา
ใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในปัจจุบันทั้ง 4 มิติ จะพบว่า  

(1) การลงทะเบียน 

สถานการณ์ปัจจุบนั   กรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing System) ส าหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า  และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจดแจ้งลิขสิทธิ์ออนไลน์   
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-๔๙- 

ข้อเสนอแนะ   เนื่องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ท่ีปรึกษาเสนอให้ใช้ระบบการจดทะเบียน
ตามแนวทางเดิมของกรมทรัพย์ สินทางปัญญา และพัฒนา API (Application Programming 
Interface) เพื่อให้สามารถส่งออกข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมาขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาขึ้นบนเครือข่าย Blockchain ได้ 

API ท าหน้าท่ีในการเช่ือมต่อระหว่างเว็บไซต์หรือระบบหนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หรือระบบหนึ่ง API ช่วย
ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ หรือน าข้อมูลต่าง ๆ ออกจากเว็บไซต์ หรือส่งข้อมูลเข้าไปยังเว็บไซต์ก็ได้ 
โดยเจ้าของระบบท่ีมี API จะก าหนดขอบเขตในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของตน API จึงเปรียบได้กับ
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระ  

(2) การพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการท าธุรกรรม 

สถานการณ์ปัจจุบัน  ก่อนการใช้ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบยืนยันตัวตน
แบบรวมศูนย์กลาง (e-Authentication) โดยเมื่อผู้ใช้งานได้ยืนยันตัวตน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หรือพาณิชย์จังหวัดแล้ว จะได้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับใช้งานระบบของกรมได้  

นอกจากนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ก่อต้ังบริษัท NDID  (Nation Digital ID) จ ากัด เพื่อออกแบบ พัฒนา
ระบบ และให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศไทย เพื่ออ านวยความ
สะดวกการประกอบธุรกิจและการท าธุรกรรมในยุคดิจิทัล ให้รวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล ท้ังนี้ NDID มีแผนระยะท่ี 1) คือการพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลธรรมดา ซึ่งขณะนี้
พัฒนาระบบเสร็จแล้ว และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างการออกระเบียบรองรับ คาด
ว่าจะใช้ได้ในไตรมาส 1 ปีนี้ ส่วนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนิติบุคคลเป็นแผนระยะถัดไป คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี 2562 นี้ 

ข้อเสนอแนะ   สามารถพัฒนาระบบบริหารข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาบน Blockchain ให้สามารถใช้
งานร่วมกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้จากระบบจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวผู้ท าธุรกรรม และหากในอนาคตมีการพัฒนา 
National Digital ID ของประเทศแล้ว ผู้พัฒนาระบบเพื่อน าข้อมูลขึ้นบน Blockchain ควรต้อง
พัฒนาระบบให้รองรับการยืนยันตัวตนด้วย National Digital ID เพื่อความสะดวกของประชาชน
ท่ัวไปด้วย 
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-๕๐- 

(3) การสร้างสัญญาอัจฉริยะ 

สถานการณ์ปัจจุบัน  สัญญาอัจฉริยะ หรือ Smart Contract สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ  หรือกระบวนการน าทรัพย์สินปัญญาไปใช้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและการบังคับใช้สิทธิสามารถด าเนินการผ่านสัญญาอัจฉริยะได้อย่าง
อัตโนมัติ  

ข้อเสนอแนะ   มีการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะให้รองรับการเปล่ียนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของได้ เช่น 
การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ  รวมท้ังการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจ  และบังคับใช้สิทธิเมื่อมีการบิดพล้ิว 

(4) การช าระเงิน 

สถานการณ์ปัจจุบัน  การใช้งานสัญญาอัจฉริยะจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากสามารถใช้เงินดิจิทัลใน
การช าระเงินได้  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการใช้เงินดิจิทัลยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย แม้ว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีโครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลท่ีเรียกว่า “อินทนนท์”  เพื่อเป็นสกุลเงิน
ดิจิทัลน าร่องในการช าระเงินระหว่างธนาคารท้ังในประเทศและต่างประเทศ  แต่ยังต้องอาศัย
ระยะเวลาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการใช้เงินดิจิทัลด้วย  

ข้อเสนอแนะ   ในช่วงท่ียังไม่สามารถช าระเงินผ่าน Digital Currency ได้ จ าเป็นต้องพัฒนาระบบ
สัญญาอัจฉริยะให้ท างานควบคู่กับระบบการโอนเงินหรือช าระเงินในช่องทางเดิม โดยมีข้ันตอนให้ผู้รับ
เงินและผู้ช าระเงินแจ้งสถานะเข้ามาในระบบ   

ท่ีปรึกษาเสนอให้เริ่มด าเนินการน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญา 4 ประเภทหลัก ได้แก่ สิทธิบัตร (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ อนุสิทธิบัตร) 
เครื่องหมายการค้า ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และลิขสิทธิ์  โดยมีขอบเขตการด าเนินงานท่ีส าคัญในการน า
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้บริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา  ประกอบด้วย 

- มีกระบวนการในการน าข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากระบบจดทะเบียนฯ ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นบนเครือข่าย Blockchain แบบสาธารณะ   

- การพัฒนาสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ส าหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยเปิดให้ช าระเงินด้วย Cryptocurrency หรือตาม
ช่องทางปกติ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคารได้  
 

5.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ผู้ประดิษฐ์ ผู้ออกแบบ ผู้สร้างสรรค์ 
- หน่วยงานรับจดทะเบียนและจดแจ้ง ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ผู้ได้รับโอนสิทธิ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
- หน่วยงานให้สินเช่ือตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ได้แก่ สถาบันการเงิน 



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๕๑- 

- ผู้เช่ียวชาญหรือบริษัทท่ีให้บริการด้าน Blockchain 
 

5.4 แผนกลยุทธ ์

กรอบแนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการการจดทะเบียน 
คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ในระยะต่อไปมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา   

วิสัยทัศน์ 

ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ก้าวสู่ 4.0 ด้วยเทคโนโลยี Blockchain 

พันธกิจ 

(1) ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

(2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ 

กลยุทธ์การด าเนินงานในการประยุกต์ใช้ Blockchain ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนและจดแจ้ง
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากลไกสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางป ัญญาในเชิงพาณิชย์ 

 
5.5 แผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการระยะสั้น หรือ Quick Win (1 ป)ี 
โครงการท่ี 1: โครงการน าร่องระบบบริหารลิขสิทธิ์ด้วย Blockchain 
โครงการท่ี 2: โครงการศึกษาการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริม

ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ 

แผนปฏิบัติการระยะถัดไป (2-3 ป)ี 
โครงการท่ี 1: โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสิทธิบัตรแบบออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain 
โครงการท่ี 2: โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์บนเครือข่าย 

Blockchain 
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การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๕๒- 

โครงการท่ี 3: โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) และระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain 

โครงการท่ี 4: โครงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาผ่านข้อมูลการใช้สิทธิในตลาด 
 

 

รูปที่ 20 โครงการและแผนการด าเนินงานตาม Pilot Project Proposal 

 

5.6 ปัจจัยความส าเร็จ 
- การยอมรับของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
- มีกฎหมายท่ีสนับสนุนการท าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่น การ

ท าสัญญา การบังคับสัญญา  
- การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ใหม่ท่ีสนับสนุน เช่น ท่ีปรึกษาการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา Payment Provider 
- การสร้างตลาดรองทรัพย์สินทางปัญญา 

 
5.7 ปัจจัยเสี่ยง 

- การขาดความเข้าใจในแง่ของผู้ใช้งานและหน่วยงานภาครัฐ เช่น การรับรู้ว่ากุญแจส่วนตัว คือ 
เครื่องแสดงตัวตนและท านิติกรรมของบุคคลในระบบนี้ ผู้ใช้งานพึงต้องให้ความระมัดระวงัในการ
ใช้กุญแจส่วนตัวและไม่แจ้งหรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น 

- การมีระบบ Blockchain หลายรูปแบบหลายวงแล้วยังไม่สามารถเช่ือมต่อระหว่างกันได้ 
(Interoperability) ท้ังนี้ ในระยะแรกท่ียังไม่สามารถเช่ือมต่อเป็นวงเดียวกันได้นั้น อาจเช่ือมต่อ
โดยใช้ API ส่งผ่านข้อมูลระหว่างวง Blockchain ในเบ้ืองต้น 
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การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๕๓- 

แผนปฏิบัติการระยะสั้น หรือ Quick win (1 ปี) 

 

โครงการที่ 1: โครงการน าร่องระบบริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain 
 

1. หลักการและเหตุผล 

งานวรรณกรรมเป็นหนึ่งในเก้าประเภทของผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  
ซึ่งในปัจจุบันงานวรรณกรรมประเภท e-Book ซึ่งเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Content) ได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยข้อมูลสถิติทางการตลาดจากผู้ให้บริการแอปพลิเคช่ัน e-Book ในประเทศไทยจาก
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พบว่า2  ตลาด e-Book ของไทยมีมูลค่า
ประมาณปีละ 600-700 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% ของตลาดหนังสือท่ีมีมูลค่าราว 10,000 ล้านบาทต่อปี  
และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี  ข้อมูลจากบริษัท เมพ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคช่ัน e-
Book “MEB” มีผู้ใช้บริการกว่า 1.5 ล้านคน ยอดขายปี 2560 ประมาณ 350 ล้านบาท  ข้อมูลจากบริษัท 
อุ๊คบี จ ากัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคช่ัน “Ookbee” เปิดเผยว่า ผู้ใช้บริการ e-Book ส่วนใหญ่ อายุ 18-45 ปี 
โดยแบ่ง เป็น  2 ส่วน คือ e-Book ท่ีจ าหน่ายบน Ookbee ซึ่ ง เป็นคอนเทนต์จากนักเขียนมืออาชีพ 
(Professional Generated Content: PGC) มีผู้ใช้ประจ า 1.5 ล้านคน/เดือน  และ อุ๊คบี ยู (Ookbee U) ท่ี
เปิดให้นักเขียน ท่ัวไปสร้ างสรรค์ผลงานไ ด้ (User Generate Content: UGC) ตัวอย่างเช่น ธัญวลัย 
Fictionlog, Storylog, Ookbee Comics, Fungjai และ Joylada  มีผู้ใช้งานทุกแพลตฟอร์มรวมกันกว่า 5 
ล้านคน/ เดือน เพจวิวรวมกัน 1,700 ล้านครั้ง/ เดือน มีผู้สร้างคอนเทนต์ราว 400,000 คน สร้างรายได้
ต้ังแต่หลักพันถึงแสนบาทต่อเดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าความนิยมของตลาด e-Book  ท่ีเพิ่มขึ้นท าให้เกิดนักเขียน
หน้าใหม่ข้ึนมาก    

เทคโนโลยี Blockchain สามารถเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการลิขสิทธิ์โดยเฉพาะผลงานท่ี
เผยแพร่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Content) บนส่ือออนไลน์ต่าง ๆ โดยใช้เป็นหลักฐานแสดงวงจรการเป็น
เจ้าของสิทธิ์ ท้ังเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทน (Sub-License) ท่ีสามารถใช้ผลงานนั้นได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด รวมไปถึงการน าลิขสิทธิ์ไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ  เนื่องจากข้อมูล e-Book มีผู้
ให้บริการแอปพลิเคช่ันท่ีท าหน้าท่ีในการพัฒนาระบบและจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย และรายได้ของ
นักเขียนอยู่แล้ว ท าให้ทราบข้อมูลกระแสเงินท่ีเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินการให้สินเช่ือของ
สถาบันการเงินได้ โดยการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท อุ๊คบี (Ookbee) จ ากัดพบว่ามีนักเขียนท่ีมีศักยภาพ
ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันเพื่อขอกู้เงินไปใช้เพื่อการศึกษา การลงทุนต่อยอดในอาชีพ    
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการแอปพลิเคช่ัน e-Book ท่ีมีความพร้อมท้ังในแง่งบประมาณ และบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการพัฒนาระบบข้อมูลบน Blockchain ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้
น าร่องการพัฒนาระบบบริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain กับผลงานวรรณกรรมท่ีเผยแพร่ในรูปแบบ 
e-Book  เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจรบน Blockchain  ต้ังแต่
                                                             
2 ที่มา: https://www.prachachat.net/ict/news-204960 
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-๕๔- 

การจดแจ้ง การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์  ตลอดจนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับนักเขียนท่ีมี
ศักยภาพโดยใช้ลิขสิทธิ์เป็นสินทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจด้วย  

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- เพื่อจัดต้ังคณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบบริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี 
Blockchain 

- เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่าย Blockchain 
- เพื่อส่งเสริมการน าลิขสิทธิ์มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ให้กับนักเขียนท่ีมีศักยภาพ 
 

3. แนวทางการด าเนินงาน 

การบริหารระบบลิขสิทธิ์ให้ได้อย่างสะดวก น่าเช่ือถือ ครบวงจร ต้ังแต่การจดทะเบียน การคุ้มครอง 
และการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ท้ังในลักษณะการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรือการน าลิขสิทธิ์ไปใช้เป็น
หลักประกัน จ าเป็นต้องมีการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนามาตรฐานและก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานพัฒนาระบบและปรับปรุง Ecosystem ในปัจจุบันให้เป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่าย มีความโปร่งใส และ
ยั่งยืน  กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรพิจารณาด าเนินการจัดต้ังคณะท างานในการควบคุมดูแลการพัฒนาระบบ
บริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรกลางท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนจากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมนักเขียน กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นต้น และผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ให้บริการ
แอปพลิเคช่ัน E-Book ในประเทศไทย สถาบันการเงิน เป็นต้น โดยมีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเลขานุการ
ของคณะท างาน  เพื่อร่วมกันหารือในการก าหนดมาตรฐานของระบบและแนวทางการพัฒนา Ecosystem ท่ี
เหมาะสมให้กับการบริหารลิขสิทธิ์บน Blockchain โดยคณะท างานฯ อาจมีหน้าท่ี ดังนี้ 

- พิจารณามาตรฐานในการพัฒนาระบบบริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อก าหนด
ขอบเขตการพัฒนาระบบฯ ท่ีเป็นกลาง เปิดกว้างให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถเช่ือมต่อ
การใช้งานกับระบบได้  โดยภาคเอกชน (e-Book Service Provider) ท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน 
Blockchain อาจช่วยพัฒนาระบบภายใต้กรอบมาตรฐานท่ีคณะท างานฯ ก าหนด เพื่อให้เกิด
ความเป็นกลาง โปร่งใส และ e-Book Service Provider ทุกรายยินดีใช้ประโยชน์ 

- พิจารณา ก าหนดแนวทางปฏิบัติในจัดการข้อมูลลิขสิทธิ์ และการใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจบนเครือข่าย Blockchain  

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
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-๕๕- 

3.1  แนวคิด (Concept) การออกแบบระบบบริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain 

จากรูปท่ี 20 แสดงแนวคิดการออกแบบระบบบริหารลิขสิทธิ์ ด้วย Blockchain มีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ทป. (DIP) ท าหน้าท่ีในการรับแจ้งลิขสิทธิ์วรรณกรรม ผู้
ให้บริการแอปพลิเคช่ัน e-Book (e-Book Provider) และนักเขียนเป็นผู้มายื่นขอจดแจ้งลิขสิทธิ์กับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน (Bank) เป็นผู้พิจารณาปล่อยสินเช่ือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ท า
หน้าท่ีรับแจ้งการใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ระบบจดแจ้งลิขสิทธิ์ของ ทป. เป็นระบบสารสนเทศใน
การรับจดแจ้งลิขสิทธิ์ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญามีแผนในการท่ีจะพัฒนาระบบอยู่แล้ว   

ส่วนระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ Blockchain ท่ีต้องพัฒนาขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ระบบบริหาร
ลิขสิทธิ์บน Blockchain 2 โมดูล ได้แก่ ข้อมูลความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (Ownership) และการท าหลักประกัน
ธุรกิจ (Collateral) โดย Module: Ownership จะรับข้อมูลการจดแจ้งลิขสิทธิ์จากระบบภายในของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญามาบันทึกเข้าเครือข่าย Blockchain โดยมี Smart Contract ในการบันทึกข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถอัพเดทข้อมูลบนฐานข้อมูลของกรทรัพย์สินทางปัญญาได้
ด้วยเมื่อมีการเปล่ียนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของ ส่วน Module: Collateral จะรับข้อมูลการจดแจ้งลิขสิทธิ์
เป็นหลักประกันทางธุรกิจท่ีได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาบันทึกบน Blockchain และมี Smart Contract 
ในการบริหารจัดการการช าระเงินของผู้ขอกู้ให้กับสถาบันการเงิน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 20 แนวคิดการออกแบบระบบบริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain 

 

 

 DBD  

๑ 

e-Book Provider #๒ 

e-Book Provider #๑ 

๓ 
5 

Web & API (5) 

DIP 

Smart Contract 
1 (SC1) 

API ๑ 

API 2 

ระบบบรหิารลิขสทิธ์ิบน Blockchain # 1 
Module: Ownership 

 

Web 

API 

ระบบจดแจ้งลิขสิทธิ์ของ ทป. 

W
eb

 S
er

vi
ce

s 

๔ 

Bank 

 

Smart Contract 2 
(SC2) 

API 3 

API 4 

ระบบบรหิารลิขสทิธ์ิบน Blockchain # 2 
Module: Collateral 

Notification (N1) 

จดแจ้ง 

๒ 
บันทึก 

ขอกู้ 

ตรวจสอบ 

บันทึกหลักประกัน 

6 แจ้ง 

9 
รับช ำระ/ไม่ได้ช ำระ 

8 

แจ้งผู้เก่ียวข้อง 

อัพเดท
สถำนะ 

๑๐ 

นักเขียน 

 Web Services 
บันทึก 

7 

ประชาชน/ นติิบุคคล 



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๕๖- 

ขั้นตอนการจดแจ้งลิขสิทธิ์และการใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันทางธุรกิจผ่านระบบจดแจ้งลิขสิทธิ์ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และระบบบริหารลิขสิทธิ์บน Blockchain มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้เก่ียวข้อง ระบบบริหารลิขสิทธิ์บน Blockchain 
1) ประชาชน/ นิติบุคคลท่ัวไปจดแจ้งลิขสิทธิ์ผ่าน
ระบบจดแจ้งลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือ ทป. (DIP) ด้วยตนเอง หรือผู้ให้บริการ (e-Book 
Provider) เช่ือมต่อและแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อจดแจ้งลิขสิทธิ์ผลงานของนักเขียนผ่านหน้าเว็บ   
หรือมี API เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ให้บริการ 

 

 2) API1 บันทึกข้อมูลการจดแจ้งลิขสิทธิ์ขึ้นบน Smart 
Contract (SC1) 

3) ผู้เขียนแจ้งธนาคาร เพื่อขอน าลิขสิทธิ์ผลงานของ
ตนไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้เขียนต้องตกลง
ยินยอมให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลประวัติธุรกรรม
ของตนให้ธนาคารรับทราบ 

 

4) ผู้ให้บริการและธนาคารแลกเปล่ียนข้อมูลประวัติ
ธุรกรรมของผู้เขียน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาให้สินเช่ือ 

 

5) ธนาคารอนุมัติการปล่อยสินเช่ือ โดยใช้ลิขสิทธิ์ของ
ผู้ขอกู้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยบันทึกข้อมูลบน
ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจของ
กรมพัฒนาธรุกิจการค้า (DBD) 

 

6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งข้อมูลการใช้ลิขสิทธิ์
เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รับทราบผ่านเว็บเซอร์วิส (Web Services) 

 

 7) API3 ดึงข้อมูลการท าหลักประกันธุรกิจมา บันทึกบน 
Smart Contract (SC2) 

 8) แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ ผู้เขียน ธนาคาร และผู้
ให้บริการ (N1) 

 9) ธนาคารบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินของผู้ขอกู้ผ่าน API4 
อัพเดทบน Smart Contract (SC2) 

 
 
 

10) เมื่อส้ินสุดสัญญาหรือมีการโอนสิทธิ์เนื่องจากผู้กู้
ช าระเงินไม่ตรงตามเงื่อนไข Smart Contract (SC2) 
อัพเดทข้ออมูลไปยัง Smart Contract (SC1) และใช้ 
API2 ในการอัพเดทฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นปัจจุบัน 
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-๕๗- 

3.2 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารลิขสิทธิ์บน Blockchain 
Module: Ownership 

1) API1 การบันทึกข้อมูลการจดแจ้งลิขสิทธิ์ขึ้น Blockchain เช่น  
- เลขรหัสลิขสิทธิ์ 
- ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (ช่ือ, เลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล) 
- ประเภทลิขสิทธิ์ 
- วันเริ่มต้น 
- วันส้ินสุด 
- สถานะ 

2) API2 ส่งข้อมูลออก โดยดูจาก 
- เลขรหัสลิขสิทธิ์ 
- ข้อมูลผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ล่าสุด 

3) Smart Contract1 (SC1) บันทึกข้อมูลการจดแจ้งลิขสิทธิ์บน Blockchain 
Module: Collateral 

1) API3 ดึงข้อมูลการท าหลักประกันธุรกิจและบันทึกข้ึน Blockchain 
- ดึงจากเว็บเซอร์วิสของ DIP หรือ DBD 
- รายละเอียดข้อมูลการท าหลักประกัน  เช่น  

- ผู้ให้กู้ (Lender) 
- ผู้กู้ (Borrower) 
- ประเภททรัพย์สินทางปัญญาท่ีใช้เป็นหลักประกัน (Collateral)  
- เงินต้น (Principal) 
- ดอกเบ้ีย (Interest Rate) 
- ระยะเวลา (Maturity) 
- เงื่อนไขการช าระเงนิ (Terms of Payment) เช่น ช าระเงินภายในวันท่ี 15 ของทุก

เดือนจนกว่าจะครบก าหนด 
2) API4 ส าหรับให้ธนาคารบันทึกการช าระเงินกู้ 
3) Smart Contract2 (SC2) บันทึกข้อมูลการใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

กรณีที่ 1 ผู้กู้ช าระเงินตรงเวลา เมื่อครบก าหนดการไถ่ถอน กรมทรัพย์สินทางปัญญาปลดล็อค 
Smart Contract และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบว่าครบก าหนดสัญญาแล้ว 

กรณีที่ 2 ผู้กู้ไม่ช าระเงินตามก าหนด  Smart Contract โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น
ให้กับผู้ให้กู้ และแจ้งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 

= SC2 อัพเดทข้อมูลสถานะไปยัง SC1 -> โอนสิทธิ์ให้เป็นของธนาคาร (API2) 
4) Notification (N1) ส าหรับการแจ้งผู้เกี่ยวข้องในกรณีต่าง ๆ เช่น 

- ธนาคารบันทึกการช าระเงิน 
- ปิดสัญญา 
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การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๕๘- 

- โอนสิทธิ์ 
- การช าระเงินล่าช้า 

5) Web & API5 ส าหรับการดึงข้อมูลประวัติการช าระเงินและการท าหลักประกันทางธุรกิจ 
 
4. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ให้บริการแอปพลิเคช่ัน e-Book ในประเทศไทย 
สถาบันการเงิน  และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรกลางท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมเป็นคณะท างาน  

 

5. งบประมาณ 

ค่าใช้จ่าย แหล่งที่มา 
- ค่าจัดประชุมคณะท างานฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
- ค่าพัฒนาระบบบริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี 

Blockchain ท้ัง 2 Module   
การสนับสนุนจากผู้ให้บริการแอปพลิเคช่ัน E-Book 
ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความพร้อมในการพัฒนา
ระบบบนเครือข่าย Blockchain อาทิ การออกแบบ
ระบบ การเขียน Smart Contract การเช่ือมโยง 
API การสนับสนุนอื่นๆ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อติดต้ังระบบบริหาร
ลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain  

ใช้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐของส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (DGA) ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจใช้ 
Server ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากมีระบบท่ี
รองรับกับระบบ Blockchain ข้างต้น หรืออาจใช้ 
Server ของภาคเอกชนหากได้รับการสนับสนุน 

- ค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมบนเครือข่าย 
Blockchain สาธารณะ (ค่า GAS) (ประมาณ 10 
บาทต่อ 1 ธุรกรรม)   

คณะท างานฯ พิจารณารูปแบบการเก็บ
ค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม เช่น การคิดค่าธรรมเนียม
รวมกับค่าบริการของ e-Book Provider 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- เกิดต้นแบบการบริหารจัดการข้อมูลลิขสิทธิ์ผลงานวรรณกรรมบนเครือข่าย Blockchain แบบครบ
วงจร ต้ังแต่การจดแจ้ง  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

- นักเขียนตระหนักถึงความส าคัญของการจดแจ้งลิขสิทธิ์ และสามารถใช้ลิขสิทธิ์ผลงานวรรณกรรมของ
ตนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  

- สร้างโมเดลต้นแบบในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่าย Blockchain ส าหรับ
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ Blockchain กับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น  



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๕๙- 

แผนปฏิบัติการระยะสั้น หรือ Quick win (1 ปี) 

 

โครงการที่ 2: โครงการศึกษาการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ทรัพย์สนิทางปัญญา เพื่อส่งเสริม
ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย ์

 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) การ
ปรับปรุงมาตรการหรือกลไกสนับสนุนส าหรับงานด้านการจดทะเบียน การคุ้มครองและการส่งเสริมด้าน
การตลาดของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก กล่าวคือ มีการพัฒนากระบวนการและระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนให้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีความสะดวกยิ่งขึ้น มีมาตรการคุ้มครองปกป้องเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย  และการพยายามจับคู่ธุรกิจระหว่างเจ้าของนวัตกรรมและภาคธุรกิจ เช่น 
การพัฒนาระบบ IP MART ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นตลาดกลางส าหรับทรัพย์สินทางปัญญาและ
สนับสนุนให้มีการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม Ecosystem ท่ีเกี่ยวข้องกับการน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
นั้นยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีควร  แม้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ
น ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายได้ แต่ยังขาดกลไกสนับสนุนและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องท้ัง
ในด้านการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา  การมีตลาดรองส าหรับซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญารวมไป
ถึงกลไกการบังคับหลักประกัน เมื่อเกิดข้อพิพาทหรือไม่เป็นไปตามสัญญาท่ีก าหนด  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมี
โครงการศึกษาการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้า เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมกันพัฒนา
ระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท้ังในเชิงพาณิชย์ และการใช้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจ 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- เพื่อสร้างระบบนิเวศในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงการค้าของสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า  รวมทั้งการใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อรองรับข้อเสนอ
โครงการระยะกลางและระยะยาว 

 
3. แนวทางการด าเนินงาน 

ศึกษาแนวทางการสร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์
อาทิ การใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ การพัฒนาตลาดรองส าหรับซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งพัฒนา
ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานประเมินทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน เป็นต้น 



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๖๐- 

เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องให้กับทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาในระยะยาว   
โดยเสนอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาการจัดต้ังคณะท างาน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศดังกล่าว โดยคณะท างาน
ฯ อาจมีหน้าท่ี ดังนี้ 

- ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้สร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการตลาด 
- ศึกษาและวิเคราะห์สภาพตลาดทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน   
- จัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ส าหรับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

แบบครบวงจร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงการค้า และการใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจ 
 

4. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน ตัวแทนสิทธิบัตรหรือตัวแทนเครื่องหมายการค้า ภาคเอกชน

และสมาคมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- มีแนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ส าหรับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

แบบครบวงจร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในเชิง
พาณิชย์  และการน ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

 

 

  



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๖๑- 

แผนปฏิบัติการระยะถัดไป (2-3 ป)ี 

 

โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสิทธิบัตรแบบออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain 
 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลสิทธิบัตรแบบออนไลน์บนเครือข่าย 

Blockchain ส าหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ และอนุสิทธิบัตร ท้ังในส่วนข้อมูล
การจดทะเบียน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing) และการเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

- เพื่อสนับสนุนให้เจ้าของสิทธิบัตรสามารถน าผลงานประดิษฐ์คิดค้นของตนไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวก 

 
2. แนวทางการด าเนินงาน 

- ศึกษากระบวนการบริหารจัดการสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ และอนุสิทธิบัตร 
ต้ังแต่การจดทะเบียน การรับโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) และการน าสิทธิบัตรไปใช้
เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิบัตรแบบออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain  
- เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อน าข้อมูลท่ีส าคัญของการจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรจัดเก็บ
บนเครือข่าย Blockchain แบบสาธารณะ 

- พัฒนา Smart Contract จัดการข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 
- พัฒนา Smart Contract จัดการข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ได้ 
- พัฒนา Smart Contract จัดการข้อมูลการใช้สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรเป็นหลักประกันทาง

ธุรกิจ โดยสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ 
- น าเข้าข้อมูลสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรท่ียังไม่หมดอายุการคุ้มครองเข้า สู่ฐานข้อมูลเครือข่าย 

Blockchain สาธารณะ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการข้อมูลสิทธิบัตร / อนุสิทธบัตรบนเครือข่าย Blockchain 
 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท IT หรือผู้เช่ียวชาญด้าน 

Blockchain 

 
 
 



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๖๒- 

4. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

- ค่าศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบน Blockchain  
- Smart Contract (Ownership)  420,000 
- Smart Contract (Licensing) 930,000 
- Smart Contract (Collateral) 930,000 

- ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 100,000 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 500,000 

รวม 2,880,000 
หมายเหตุ รายละเอียดการประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแสดงใน ภาคผนวก ก 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- เจ้าของสิทธิบัตรสามารถบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลการใช้งานสิทธิบัตร/ อนุสิทธบัตรผ่าน
ระบบออนไลนไ์ด้ 

- เกิดฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร/ อนุสิทธบัตร ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาการ
ประเมินมูลค่าสิทธิบัตรได้ 

- ส่งเสริมให้เกิดการน าสิทธิบัตร/ อนุสิทธบัตรมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 
 

  



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๖๓- 

แผนปฏิบัติการระยะถัดไป (2-3 ป)ี 

 

โครงการที่ 2: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าแบบออนไลน์บนเครือข่าย 
Blockchain 
 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารข้อมูลเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain ครอบคลุม

การจดทะเบียน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing) และการใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
- เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ และใช้เป็นหลักประกันทาง

ธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

2. แนวทางการด าเนินงาน 
- ศึกษากระบวนการบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า ต้ังแต่การจดทะเบียน การรับโอนสิทธิ์ การ

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing)  และการบันทึกการใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
- ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาต้นแบบระบบ AI (Artificial Intelligence) เพื่อบ่งช้ีความคล้ายกันของ

เครื่องหมายการค้า 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain  

- เช่ือมโยงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อน าข้อมูลท่ีส าคัญจัดเก็บบนเครือข่าย 
Blockchain แบบสาธารณะ 

- พัฒนา Smart Contract จัดการข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
- พัฒนา Smart Contract จัดการข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)  
- พัฒนา Smart Contract จัดการข้อมูลการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

โดยสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ 
- น าเข้าข้อมูลเครื่องหมายการค้าท่ียังไม่หมดอายุการคุ้มครองเข้าสู่ฐานข้อมูลเครือข่าย  Blockchain 

สาธารณะ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ และสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล

เครื่องหมายการค้าบนเครือข่าย Blockchain 
 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท IT หรือผู้เช่ียวชาญด้าน Blockchain 

 
 



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๖๔- 

4. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

- ค่าศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบน Blockchain 
 

- Smart Contract (Ownership)  420,000 
- Smart Contract (Licensing) 930,000 
- Smart Contract (Collateral) 930,000 

- ค่าศึกษาและพัฒนาระบบ AI เพื่อบ่งช้ีความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า 2,250,000 
- ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 100,000 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 500,000 
- รวม 5,130,000 

หมายเหตุ รายละเอียดการประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแสดงใน ภาคผนวก ก 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีระบบบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์  เช่น การอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ  การบังคับใช้เป็นหลักประกัน  

- เกิดการน าเครื่องหมายการค้ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 

 

  



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๖๕- 

แผนปฏิบัติการระยะถัดไป (2-3 ป)ี 

 

โครงการที่ 3: โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain 

 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- เพื่อพัฒนาระบบการจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) แบบออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain 
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ได้ 
 

2. แนวทางการด าเนินงาน 
- ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารข้อมูล GI ประกอบด้วย 

- ระบบการขึ้นทะเบียน การขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI การโต้แย้งหรือคัดค้าน การเพิกถอนหรือ
ละเมิด การใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและการบังคับหลักประกัน 

- พัฒนา Smart Contract จัดการข้อมูลการขึ้นทะเบียน GI และการใช้ตราสัญลักษณ์ GI 
- พัฒนา Smart Contract จัดการข้อมูลการใช้ตราสัญลักษณ์ GI เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

- ศึกษา Supply Chain สินค้า GI สินค้าเกษตรหรืออาหาร วิเคราะห์ และพัฒนาระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้า GI บน Blockchain 

- น าเข้าข้อมูลท่ียังไม่หมดอายุการคุ้มครองเข้าสู่ฐานข้อมูลเครือข่าย Blockchain 
 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กรมพัฒนาธรุกิจการค้า บริษัท IT หรือผู้เช่ียวชาญด้าน Blockchain 
 

4. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

- ค่าศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) 

 

- การขึ้นทะเบียน การเพิกถอนหรือละเมิด การโต้แย้งคัดค้าน การขอใช้ตรา
สัญลักษณ์ GI 

1,800,000 
 

- ค่าศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับออนไลน์  
- Supply Chain Management + User Interface Application 1,800,000 

- ค่าศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารข้อมูลบน Blockchain  
- Smart Contract (Ownership)  420,000 
- Smart Contract (Collateral) 930,000 



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๖๖- 

ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
- ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 100,000 
- ค่าบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  500,000 

รวม 5,550,000 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ  GI แบบออนไลน์ได้  

เช่น การขึ้นทะเบียน การขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI และการใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้  
- ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสินค้า GI ได้ 

 

  



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๖๗- 

 แผนปฏิบัติการระยะถัดไป (2-3 ปี) 

 

โครงการที่ 4: โครงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาผ่านข้อมูลการใช้สิทธิในตลาด 
 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพื่อศึกษาหลักการ วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นท่ียอมรับในสากลและน ามา

ประยุกต์ใช้กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยได้ 
- เพื่อพัฒนาแบบจ าลองในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและเสนอแนะแนวทางในการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจท่ีเหมาะสม  โดยอาศัยข้อมูลการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในตลาด หรือจากระบบบริหารข้อมูลสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าบนเครือข่าย 
Blockchain 

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 
 

2. แนวทางการด าเนินงาน 
- ศึกษาองค์ความรู้  ทฤษฎี หลักการในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และทบทวนกรณีศึกษา

ระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 
- จัดประชุมระดมความคิดเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแบบจ าลองการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเชิญสถาบันการเงิน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ SMEs และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมประชุม   

- สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ผู้มีส่วนใน
การก าหนดนโยบายภาครัฐ หรือภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

- รวบรวม และศึกษาข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน  เพื่อพัฒนา
แบบจ าลองในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
บนระบบ Blockchain จากโครงการต่างๆ เช่น ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ข้อมูลการใช้
เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เป็นต้น รวมท้ัง ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์และประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา  

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างผลการศึกษา  จ านวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน หน่วยงานประเมินทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๖๘- 

4. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

- ค่าศึกษา วิเคราะห์ 1,000,000 
- ค่าพัฒนาแบบจ าลองการประเมินมูลค่า 1,300,000 
- ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ 100,000 
- ค่าจัดประชุมระดมความคิดเห็น 25 คน 2 ครั้ง 50,000 
- ค่าจัดประชุมรับฟังร่างผลการศึกษา 50 คน 1 ครั้ง 50,000 
- ค่าบริหารโครงการ ติดต่อประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 500,000 
- รวม 3,000,000 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- มีแบบจ าลองการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
- เกิดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ในการท าสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 

  



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๖๙- 

ภาคผนวก ก 

รายละเอียดการประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ 

 

i. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสิทธิบัตรแบบออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain 
๑.๑ ค่าศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบน Blockchain 

- Smart Contract (Ownership) 
- Blockchain Specialist 1 คน x 55,000 บาท x 4 เดือน  = 220,000 บาท 
- Programmer 1 คน x 50,000 บาท x 4 เดือน   = 200,000 บาท 

   420,000 บาท    
- Smart Contract (Licensing)  

- Blockchain Specialist 1 คน x 55,000 บาท x 6 เดือน  = 330,000 บาท 
- Programmer 2 คน x 50,000 บาท x 6 เดือน   = 600,000 บาท 

   930,000 บาท 
- Smart Contract (Collateral) 

- Blockchain Specialist 1 คน x 55,000 บาท x 6 เดือน  = 330,000 บาท 
- Programmer 2 คน x 50,000 บาท x 6 เดือน   = 600,000 บาท 

   930,000 บาท 
 

ii. ระบบบริหารจัดการข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าแบบออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain 
๒.๑ ค่าศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบน Blockchain 

- Smart Contract (Ownership) 
- Blockchain Specialist 1 คน x 55,000 บาท x 4 เดือน  = 220,000 บาท 
- Programmer 1 คน x 50,000 บาท x 4 เดือน   = 200,000 บาท 

   420,000 บาท    
- Smart Contract (Licensing)  

- Blockchain Specialist 1 คน x 55,000 บาท x 6 เดือน  = 330,000 บาท 
- Programmer 2 คน x 50,000 บาท x 6 เดือน   = 600,000 บาท 

   930,000 บาท 
- Smart Contract (Collateral) 

- Blockchain Specialist 1 คน x 55,000 บาท x 6 เดือน  = 330,000 บาท 
- Programmer 2 คน x 50,000 บาท x 6 เดือน   = 600,000 บาท 

   930,000 บาท 



โครงการจ้างปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการบริหารจัดการ 
การจดทะเบียน คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) ของไทย 

 

-๗๐- 

๒.๒ ค่าศึกษาและพัฒนาระบบ AI เพื่อบ่งช้ีความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า 
- AI Specialist 1 คน x 55,000 บาท x 10 เดือน   =   550,000 บาท 
- System Analyst 1 คน x 50,000 บาท x 10 เดือน    =   500,000 บาท 
- Programmer 2 คน x 50,000 บาท x 12 เดือน   = 1,200,000 บาท 

   2,250,000 บาท 
 

iii. ระบบการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และระบบตรวจสอบย้อนกลับออนไลน์บนเครือข่าย 
Blockchain 
3.1 ค่าศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)    

- การขึ้นทะเบียน การเพิกถอนหรือละเมิด การโต้แย้งคัดค้าน การขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI  
- System Analyst 1 คน x 50,000 บาท x 12 เดือน   =   600,000 บาท 
- Programmer 2 คน x 50,000 บาท x 12 เดือน   = 1,200,000 บาท 

   1,800,000 บาท 
3.2 ค่าศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับออนไลน์ 

- Supply Chain Management + User Interface Application 
- System Analyst 1 คน x 50,000 บาท x 12 เดือน   =   600,000 บาท 
- Programmer 2 คน x 50,000 บาท x 12 เดือน   = 1,200,000 บาท 

   1,800,000 บาท 
3.3 ค่าศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบน Blockchain 

- Smart Contract (Ownership) 
- Blockchain Specialist 1 คน x 55,000 บาท x 4 เดือน  = 220,000 บาท 
- Programmer 1 คน x 50,000 บาท x 4 เดือน   = 200,000 บาท 

   420,000 บาท    
- Smart Contract (Collateral) 

- Blockchain Specialist 1 คน x 55,000 บาท x 6 เดือน  = 330,000 บาท 
- Programmer 2 คน x 50,000 บาท x 6 เดือน   = 600,000 บาท 

             930,000 บาท 

 


